Kodak Imaging Guide Set voor i100 Series-scanners
Dit document bevat instructies voor het installeren van de Kodak Imaging Guide Set voor de i100 Series-scanners.
BELANGRIJK: Aanbevolen wordt de scanner
grondig schoon te maken voordat
u de imaginggeleiders vervangt.
De reinigingsprocedures kunt u vinden
in de gebruikershandleiding voor
Kodak i100 Series-scanners.
Gebruik alleen niet-brandbare
reinigingsmiddelen, zoals de middelen
die worden verschaft via Kodak
Park Services. Gebruik geen
reinigingsmiddelen voor in huis.

3. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef
in de beugel van de bovenste imaginggeleider los
(schuif de beugel weg).

De scanner openen
1. Schakel de scanner uit.
2. Verwijder eventueel aanwezige documenten uit het
invoergebied.
3. Trek de releasehandle omhoog om het scannerpaneel
te ontgrendelen.
4. Trek het scannerpaneel omhoog om dit te openen.

4. Trek voorzichtig aan het uiteinde van de
imaginggeleider en verwijder deze langzaam
uit de scanner.
5. Gooi de gebruikte imaginggeleider weg.
6. Verwijder eventueel aanwezig stof en vuil uit de sleuf
van de geleider. Zorg dat er geen vuil in de scanner
terecht komt.
7. Veeg over beide zijden van de nieuwe bovenste
imaginggeleider met een nieuw Staticide-doekje.
8. Droog beide zijden van de nieuwe bovenste
imaginggeleider met een droog Staticide-doekje.
9. Leg de nieuwe bovenste imaginggeleider correct in de
sleuf van de geleider en duw de imaginggeleider erin.
10. Plaats de beugel van de bovenste imaginggeleider
terug op zijn plaats en draai de schroef vast.

De bovenste imaginggeleider vervangen

11. Sluit het zijpaneel.

1. Open het paneel aan de rechterkant van de spanner
om naar de bovenste imaginggeleider te gaan.

De onderste imaginggeleider vervangen

Zijpaneel

Bovenste
imaginggeleider

2. Zoek de bovenste imaginggeleider op.

1. Zoek de onderste imaginggeleider op.

2. Draai met een kruiskopschroevendraaier de schroef op
de beugel van de onderste imaginggeleider los, schuif
de imaginggeleider uit de beugel en verwijder hem
uit de scanner.
3. Gooi de gebruikte imaginggeleider weg.
4. Verwijder eventueel aanwezig stof en vuil uit de sleuf
van de geleider. Zorg dat er geen vuil in de scanner
terecht komt.
5. Veeg over beide zijden van de nieuwe onderste
imaginggeleider met een nieuw Staticide-doekje.
6. Droog beide zijden van de nieuwe onderste
imaginggeleider met een droog Staticide-doekje.
7. Leg de nieuwe onderste imaginggeleider correct in de
sleuf van de geleider en duw de imaginggeleider erin.
8. Draai de schroef weer vast.
9. Sluit het scannerpaneel.
BELANGRIJK: Staticide-doekjes bevatten isopropanol,
wat irritatie van de ogen en droge huid kan
veroorzaken. Was na het onderhoud uw
handen met zeep en water. Raadpleeg
de Material Data Safety Sheet (MSDS)
(Document voor materiaalveiligheid)
voor meer informatie. De MSDS is
verkrijgbaar op de Kodak-website
op www.kodak.com/go/MSDS.
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