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Substituir o cartucho do fotorreceptor 
 

 
Observação 
Este é um documento de duas páginas, revise todas 
as etapas antes de substituir o fotorreceptor. 
  
Observação  
Depois de substituir o cartucho do fotorreceptor, o 
sistema redefine automaticamente o contador de 
uso (IAMF) desse componente CRU para zero (0). 
Verifique a redefinição e o novo status na tela de 
consumíveis. 
 
Cuidado 
Substitua os cartuchos do fotorreceptor enquanto a 
impressora está ligada. 
 
1. Verifique se a impressora está parada e não está 
imprimindo nenhum trabalho. Passe para a etapa 
seguinte. 
 
2. Abra as portas esquerda e direita centrais da 
impressora. 
 
3. Gire a Alça da gaveta do fotorreceptor R1-R4 
para a posição destravada. 
 
4. Abra o saco que contém o novo cartucho do 
fotorreceptor. Coloque o novo cartucho do 
fotorreceptor perto da impressora. 
 
Cuidado 
Não toque nem arranhe a superfície do 
fotorreceptor quando retirá-lo do saco. 
 
5. Retire a folha que cobre o novo cartucho do 
fotorreceptor e coloque-a embaixo do cartucho. 
Alguns cartuchos do fotorreceptor podem incluir 
uma película protetora.  Remova a película do 
cartucho do fotorreceptor, se houver. 
 

 
 
6. Segure a Alça de liberação e retire a Gaveta do 
fotorreceptor.  
 

 
 
7. Para remover o cartucho do fotorreceptor usado, 
posicione-se à esquerda da gaveta do cartucho do 
fotorreceptor.   
 
Usando os anéis fornecidos, segure os dois anéis ao 
mesmo tempo e horizontalmente levante o 
cartucho do fotorreceptor com cuidado. 
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Cuidado 
Os fotorreceptores são sensíveis à luz. Não deixe a 
gaveta do cartucho do fotorreceptor aberta por 
mais de um minuto ao substituir os cartuchos. 
Expor os cartuchos do fotorreceptor à luz solar 
direta ou à luz forte da iluminação fluorescente 
interna por mais de um minuto pode causar 
defeitos de qualidade de imagem. 
 
8. Para instalar o novo cartucho do fotorreceptor, 
posicione-se à esquerda da gaveta do cartucho do 
fotorreceptor.      
 
Usando os anéis fornecidos, coloque o 
fotorreceptor na impressora horizontalmente 
seguindo as guias com o lado marcado para frente 
voltado para a frente. 
 

 
 
9. Simultaneamente pressione as duas 
extremidades do cartucho do fotorreceptor para 
colocar horizontalmente o cartucho do 
fotorreceptor na posição. 
 

 
 
10. Feche imediatamente a gaveta do cartucho do 
fotorreceptor para proteger os outros 
fotorreceptores contra a luz. 

 
11. Retorne a Alça de liberação à posição original. 
 
12. Retorne a alça R1-R4 à posição original e feche 
a porta/tampa dianteira. 
 
13. Insira o cartucho do fotorreceptor usado em 
um recipiente vazio para reciclagem. 


