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Înlocuirea unui cartuş cilindru 
 

 
Notă 
Acesta este un document cu două pagini, verificaţi 
toţi paşii înainte de înlocuirea cilindrului. 
  
Notă 
După ce înlocuiţi cartuşul cilindru, sistemul 
resetează automat la zero (0) contorul (HFSI) de 
utilizare a acestei unităţi înlocuibile de către client. 
Verificaţi resetarea şi starea nouă în ecranul 
Consumabile.  
 
ATENŢIE 
Cartuşele cilindru se înlocuiesc cu presa 
ALIMENTATĂ CU ENERGIE. 
 
1. Asiguraţi-vă că presa este oprită şi nu se execută 
nicio lucrare. Treceţi la următorul pas. 
 
2. Deschideţi uşile frontale ale presei: din stânga şi 
din centru. 
 
3. Rotiţi şi răsuciţi mânerul R1-R4 al sertarului cu 
cilindri în poziţia deblocat. 
 
4. Deschideţi punga noului cartuş cilindru. 
Amplasaţi noul cartuş cilindru în apropierea presei. 
 
ATENŢIE 
Nu atingeţi şi nu zgâriaţi suprafaţa cilindrului 
atunci când îl scoateţi din pungă. 
 
5. Desprindeţi folia de pe noul cartuş cilindru şi 
aşezaţi-o sub cartuş. Unele cartuşe cilindru sunt 
prevăzute cu o peliculă de protecţie. În cazul în care 
cartuşul cilindru are o peliculă de protecţie, 
îndepărtaţi-o.. 
 

 
 
6. Prindeţi mânerul de deblocare şi trageţi drept 
sertarul cu cilindri spre exterior. 
 

 
 
7. Pentru a scoate cartuşul cilindru vechi, staţi în 
partea stângă a sertarului cartuşelor cilindru.   
 
Folosind inelele prevăzute, ţineţi ambele inele în 
acelaşi timp şi ridicaţi uşor în sus orizontal cartuşul 
cilindru. 
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ATENŢIE 
Cilindrii sunt fotosensibili. Atunci când înlocuiţi 
cartuşele, nu lăsaţi sertarul cartuşelor cilindru 
deschis mai mult de un minut. Expunerea cartuşelor 
cilindru la lumina directă a soarelui sau la lumina 
fluorescentă din încăpere timp de peste un minut 
poate duce la deteriorarea calităţii imaginilor. 
 
8. Pentru a instala cartuşul cilindru nou, staţi în 
partea stângă a sertarului cartuşului cilindru.      
 
Folosind inelele prevăzute, aşezaţi cilindrul în presă 
orizontal, urmând ghidajele, cu partea marcată 
drept faţă îndreptată înainte. 
 

 
 
9. Simultan, apăsaţi ambele capete ale cartuşului 
cilindru pentru a-l aşeza orizontal în poziţie. 
 

 
 
10. Închideţi imediat sertarul cartuşelor cilindru 
pentru a preveni deteriorarea celorlalte cartuşe din 
cauza luminii. 
 
11. Readuceţi mânerul de deblocare în poziţia 
originală. 
 
 

12. Readuceţi mânerul R1-R4 în poziţia originală şi 
închideţi uşa frontală. 
 
13. Introduceţi cartuşul cilindru folosit într-un 
recipient gol, în vederea reciclării. 


