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Bytte trommelkassett 
 

 
Merk 
Dette dokumentet består av to sider. Gå gjennom 
alle trinn før du skifter trommelen. 
  
Merk 
Etter at du har byttet trommelkassetten, setter 
systemet automatisk HFSI-telleren for denne CRU-
komponenten til null (0). Kontroller vinduet 
Forbruksartikler for å bekrefte tilbakestillingen og 
den nye statusen.  
 
FORSIKTIG 
Bytt trommelkassetter mens trykkpressen er slått 
PÅ. 
 
1. Sørg for at trykkpressen er stoppet og ikke kjører 
utskriftsjobber. Fortsett til neste trinn. 
 
2. Åpne de fremre dekslene til venstre og i midten. 
 
3. Roter og vri trommelkassettens R1-R4-håndtak til 
opplåst stilling. 
 
4. Åpne posen som inneholder den nye 
trommelkassetten. Plasser den nye 
trommelkassetten inntil trykkpressen. 
 
FORSIKTIG 
Ikke ta på eller kom borti trommeloverflaten når du 
tar den ut av posen. 
 
5. Fjern trekket rundt den nye trommelkassetten og 
legg det under kassetten. Noen trommelkassetter 
kan ha en beskyttelsesfolie. Fjern folien hvis den 
fortsatt dekker trommelkassetten. 
 

 

 
6. Ta tak i utløserhåndtaket og trekk 
trommelskuffen rett ut.  
 

 
 
7. Når du skal ta ut den gamle trommelkassetten, 
må du stå til venstre for trommelkassettskuffen.   
 
Hold i begge fingerringene samtidig, og løft 
trommelkassetten forsiktig i vannrett retning. 
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FORSIKTIG 
Tromlene er følsomme for lys. Ikke la 
trommelkassettskuffen være åpen i mer enn ett 
minutt når du bytter kassetter. Hvis 
trommelkassettene blir utsatt for sollys eller sterkt 
lys fra innendørsbelysning i mer enn ett minutt, kan 
det føre til dårligere bildekvalitet. 
 
8. Når du skal sette inn den nye trommelkassetten, 
må du stå til venstre for trommelkassettskuffen.      
 
Bruk fingerringene, og sett trommelen inn i 
trykkpressen vannrett med siden merket som 
forside vendt forover. 
 

 
 
9. Trykk ned begge endene av trommelkassetten 
samtidig for å sette trommelkassetten på plass i 
vannrett stilling. 
 

 
 
10. Lukk trommelkassettskuffen umiddelbart for å 
beskytte de andre tromlene mot lysutsetting. 
 
11. Sett utløserhåndtaket i opprinnelig stilling. 
 
12. Sett R1-R4-håndtaket i opprinnelig stilling og 
lukk frontdekslet. 
 

13. Legg den brukte trommelkassetten i en tom 
beholder for resirkulering. 


