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Byta trumkassett
Obs!
Det här är ett tvåsidigt dokument. Läs igenom alla
stegen innan du byter ut trumman.

6. Fatta tag i frigöringshandtaget och dra
trumkassettlådan rakt ut.

Obs!
När du har bytt trumkassetten nollställer systemet
automatiskt HFSI-räkneverket för denna
förbrukningsvara. Kontrollera på skärmen
Förbrukningsvaror att värdet har återställts och vad
det nya värdet är.
Försiktighet!
Byt trumkassetterna när tryckpressen är PÅ.
1. Se till att tryckpressen har stannat och att inga
jobb pågår. Fortsätt till nästa steg.
2. Öppna vänster frontlucka och mittfrontluckan.
3. Rotera och vrid handtag R1-R4 till
trumkassettlådan till upplåst läge.

7. För att avlägsna den gamla trumkassetten, ställ
dig till vänster om trumkassettlådan.
Håll i båda fingerringarna samtidigt och lyft
försiktigt upp trumkassetten horisontellt.

4. Öppna påsen med den nya trumkassetten. Ställ
den nya trumkassetten i närheten av tryckpressen.
Försiktighet!
Var försiktig så att du inte tar på eller repar ytan på
trumkassetten när du tar ut de
ur påsen.
5. Ta bort omslaget som täcker trumkassetten och
lägg det under kassetten. På visa trumkassetter
sitter en skyddsfilm. Ta bort den om det är aktuellt i
ditt fall.
Försiktighet!
Trumkassetter är ljuskänsliga. Låt inte
trumkassettlådan vara öppen mer än någon minut
när du byter trumkassett. Om trumkassetterna
utsätts för direkt solljus eller starkt sken från lysrör i
mer än en minut kan bildkvaliteten försämras.

8. För att installera den nya trumkassetten, ställ dig
till vänster om trumkassettlådan.
Håll i båda fingerringarna samtidigt och lägg ned
trumman horisontellt i maskinen. Passa in
märkena med sidan märkt "front" vänd framåt.

9. Tryck samtidigt ned båda ändarna av
trumkassetten så att den sätts i horisontellt läge.

10. Stäng trumkassettlådan omedelbart för att
skydda de andra trumkassetterna från ljus.
11. För tillbaka frigöringshandtaget till sitt
utgångsläge.
12. För tillbaka handtaget R1-R4 till sitt
utgångsläge och stäng luckan.
13. Sätt trumkassetten i en tom kartong för
återvinning.
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