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Afdrukmodule vervangen 
 

 
Opmerking 
Dit is een document van twee pagina's. Lees alle 
stappen door, voordat u de trommel vervangt. 
  
Opmerking  
Nadat u de nieuwe afdrukmodule hebt geplaatst, 
zet het systeem automatisch de HFSI-gebruiksteller 
voor deze vervangbare eenheid op nul (0). U kunt 
de nieuwe instelling en status op het scherm 
Verbruiksartikelen controleren.  
 
Voorzichtig  
Vervang afdrukmodules wanneer de pers aan staat. 
 
1. Zorg dat de pers is gestopt en momenteel geen 
afdrukopdrachten uitvoert. Ga verder met de 
volgende stap. 
 
2. Open de linkervoordeur en de middelste 
voordeur. 
 
3. Draai de hendel van de lade van de 
afdrukmodule R1-R4 in de ontgrendelde positie. 
 
4. Open de zak waarin de nieuwe afdrukmodule zit. 
Plaats de nieuwe afdrukmodule bij de pers. 
 
Voorzichtig  
Raak het oppervlak van de module niet aan en zorg 
dat er geen krassen op komen als u de module uit 
de zak haalt. 
 
5. Verwijder het vel dat rond de nieuwe 
afdrukmodule is gewikkeld en plaats het onder de 
cassette. Sommige afdrukmodules kunnen van een 
beschermende laag zijn voorzien. Verwijder het 
beschermfolie van de afdrukmodule, indien 
aanwezig. 
 

 
 
6. Pak de ontgrendelingshendel en trek de lade 
van de afdrukmodule recht naar buiten.  
 

 
 
7. Voor het verwijderen van de oude drukmodule 
gaat u links van de drukmodulelade staan.   
 
Gebruik de aanwezige vingerringen. Houd beide 
ringen tegelijk vast en til de drukmodule voorzichtig 
horizontaal op. 
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Voorzichtig  
Afdrukmodules zijn gevoelig voor licht. Laat de 
afdrukmodulelade niet langer dan één minuut 
openstaan als u afdrukmodules vervangt. Stel de 
afdrukmodules niet langer dan één minuut bloot 
aan direct zonlicht of aan sterke TL-verlichting, 
anders kan dit problemen met de afdrukkwaliteit 
veroorzaken. 
 
8. Voor het plaatsen van de nieuwe drukmodule 
gaat u links van de drukmodulelade staan.      
 
Gebruik de aanwezige vingerringen. Plaats de 
nieuwe drukmodule horizontaal langs de geleiders 
in de pers, met de als voorzijde aangeduide zijde 
naar voren wijzend. 
 

 
 
9. Druk beide uiteinden van de drukmodule 
tegelijk naar beneden voor het horizontaal op zijn 
plek plaatsen van de afdrukmodule. 
 

 
 
10. Sluit de afdrukmodulelade onmiddellijk om de 
andere modules tegen het licht te beschermen. 
 
11. Zet ontgrendelingshendel terug in de 
oorspronkelijke stand. 
 

12. Zet hendel R1-R4 terug in de oorspronkelijke 
stand en sluit de voordeur/klep. 
 
13. Plaats de gebruikte afdrukmodule in een lege 
container voor recycling. 


