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Tambur Kartuşunu Değiştirme 
 

 
Not 
Bu iki sayfalık bir dokümandır, lütfen tambur 
değişiminden önce tüm adımları inceleyin. 
  
Not 
Tambur kartuşu değiştirildikten, sistem, bu CRU 
bileşeninin kullanım sayaçlarını (HFSI) otomatik 
olarak sıfırlar (0). Sıfırlama ve yeni durum için Sarf 
Malzemeleri ekranını control edin.  
 
İKAZ 
Tambur kartuşunu baskı makinesi AÇIK iken 
değiştirin. 
 
1. Baskı makinesinin durduğundan ve o anda iş 
yazdırmadığından emin olun. Sonraki adıma geçin. 
 
2. Baskı makinesinin Sol ve Orta Ön Kapaklarını 
açın. 
 
3. R1-R4 Tambur Çekmecesi Kolunu çevirerek kilit 
açık konuma getirin. 
 
4. Yeni tambur kartuşunu içeren torbayı açın. Yeni 
tambur kartuşunu baskı makinesinin yakınına 
yerleştirin. 
 
İKAZ 
Torbadan çıkarırken tamburun yüzeyine 
dokunmayın ya da çizmeyin. 
 
5. Yeni tambur kartuşunu kaplayan kağıdı çıkarın ve 
kartuşun altında yerleştirin. Bazı tambur kartuşları 
koruyucu bir film içerebilir. Varsa, tambur kartuşu 
üzerindeki filmi sökün. 
 

 

6. Serbest Bırakma Kolunu kavrayın ve Tambur 
Çekmecesini dışarı çekin. 
 

 
 
7. Eski tambur kartuşunu değiştirmek için Tambur 
Kartuşu Çekmecesinin sol tarafından durun.   
 
Verilen parmak halkalarını kullanarak her iki halkayı 
da aynı anda tutun ve tambur kartuşunu yatay 
olarak yavaşça yukarı kaldırın. 
 

 
 
İKAZ 
Tamburlar ışığa duyarlıdır. Kartuşları değiştirirken 
Tambur Kartuşu Çekmecesini bir dakikadan uzun 
süre açık bırakmayın. Tambur kartuşunu doğrudan 
güneş ışığına veya güçlü iç ortam flüoresan 
lambasına maruz bırakmanız görüntü kalitesi 
kusurlarına yol açabilir. 
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8. Yeni tambur kartuşunu takmak için Tambur 
Kartuşu Çekmecesinin sol tarafından durun.      
 
Verilen parmak halkalarını kullanarak tamburu 
baskı makinesine yatay olarak ve kılavuzları 
kullanarak, yan tarafı işaretli ön tarafın öne 
geleceği şekilde yerleştirin. 
 

 
 
9. Aynı anda tambur kartuşunun her iki ucunu da 
yatay olarak aşağı bastırıp tambur kartuşunu 
yerine yerleştirin. 
 

 
 
10. Diğer tamburları ışıktan korumak için tambur 
kartuşu çekmecesini hemen kapatın.. 
 
11. Serbest Bırakma Kolunu ilk konumuna getirin. 
 
12. R1-R4 kolunu ilk konumuna getirin ve ön kapağı 
kapatın. 
 
13. Kullanılmış tambur kartuşunu geri dönüşüm için 
boş bir kaba yerleştirin. 


