Asennusohjeet
Lue ohjeet ENNEN tämän väriainekasetin asentamista. Noudata tulostimen käyttöohjeessa olevia
väriainekasetin vaihto-ohjeita.
Sammuta tulostin. Avaa kansi. Poista tyhjä kasetti.
Poista vaihtokasetti pussista. Tasoita väriaine ravistamalla uutta vaihtokasettia useita kertoja.
Irrota tiivisteteippi tarvittaessa hitaasti vetäen uudesta vaihtokasetista ja hävitä tiiviste.
Asenna kasetti ohjainten avulla. Sulje tulostin. Kytke virta tulostimeen.

SÄILYTYSTIEDOT
• Älä altista suoralle auringonvalolle, pölylle, syövyttäville kaasuille (ammoniakki jne.) tai
suolapitoiselle ilmalle.
• Lämpötilan on oltava 0–35 °C.
• Älä säilytä paikassa, jossa on hyvin lämmintä ja kosteaa tai jossa voi tapahtua äkillisiä muutoksia.
• Älä käytä vähintään tuntiin siirrettyäsi kasetin viileästä lämpimään ympäristöön.
• Varmista, että kasetin yläreuna on aina ylöspäin.

KÄYTTÖOPAS
Hyvä asiakkaamme,
kiitos, että ostit tuotteemme. Tuote on varmasti laadukas, turvallinen ympäristön kannalta ja auttaa
vähentämään tulostuskuluja. Käytä tätä opasta ainoastaan tulostimen käyttöoppaan rinnalla ja
mukaisesti.
TULOSTIMEN HUOLTO, KUVIEN TULOSTUSONGELMAT, YLLÄPITO JA KORJAUS
Jos laite ei toimi tai tulostuslaadussa on ongelmia, katso ensin käyttöopasta ja tätä opasta tai ota
yhteys tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai huoltoyritykseen. Näiden ohjeiden ja valmistajan
oppaan ohjeiden avulla pystyt ratkaisemaan yleisimmät laitteen ongelmat, ennen kuin otat yhteyttä
huoltoon tai tarvikkeiden valmistajiin, mikä säästää aikaa ja mahdollisia kuluja.
TYHJIEN KASETTIEN PALAUTTAMINEN
Haluatko hävittää tyhjät kasetit oikein ja ympäristöystävällisesti? Aseta väriainekasetti takaisin
pakkaukseensa. Pakkaa väriainekasetit turvallisesti kuljetusta varten pakkauksen sisäosien avulla. Ota
sen jälkeen yhteys tavarantoimittajaan tai jälleenmyyjään keräystä varten.
1. Sammuta laite ja avaa sen luukku (tulostin/faksi/MFC-laite).
2. Poista tyhjä värikasetti käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
3. Puhdista kaikki metalliosat huolellisesti puhtaalla, kuivalla liinalla.

4. Vedä väriainekasetti ulos suojapussista. Älä koskaan kosketa kasetissa mahdollisesti olevaa
sirua tai rummun pintaa. Liikuttele uutta värikasettia varovaisesti edestakaisin useita kertoja.
Tämä tasaa väriaineen kasetin kotelossa.
5. Jos kasetissa on tiiviste, irrota se hitaasti vetämällä kokonaan. Joissakin väriainekaseteissa voi
olla rummun kannet, joita suojaa lisätiiviste. Irrota myös tämä tiiviste. Jos kasetissa on
automaattinen sinetti tai ei ollenkaan sinettiä, ohita tämä vaihe.
a. Irrota kasetin paksu punainen suojatiiviste.
6. Aseta kasetti laitteeseen oikein asennusoppaan ohjeiden mukaisesti. Pidä sitä niin, että
pystyt lukemaan sinisen merkintätarran tekstin, väriaineen säiliö on sinua kohti ja rumpu /
rummun kansi on alaspäin.
Sulje kansi ja kytke laitteeseen virta. Laite on käyttövalmis.

