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UWAGA!!!
Wszystkie użyte znaki towarowe są własnością ich prawnych właścicieli i zostały tu
przywołane jedynie w celach informacyjnych.
Instrukcja nie może być powielana, ani rozpowszechniana w całości lub w części w
celach komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.
Autor nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego
zastosowania się do wskazówek w instrukcji.

www.instrukcje-kl.pl

2

Algorytm resetu kaset w drukarkach Brother
Wszystkie modele drukarek Brother

Reseter to mechaniczna krzywka
zamontowana w kasecie, przełączająca
dźwignię w drukarce do poziomu „pełny”.

Sposób 1
1. W celu resetu drukarki otwórz klapę i
wyjmij kasetę. Zlokalizuj dźwignię resetu,
znajdującą się po lewej stronie wewnątrz
drukarki.

3. Przy użyciu śrubokręta przestaw dźwignię
przy włączonym urządzeniu. Zainstaluj
kasetę w drukarce.
Operację tę należy przeprowadzić za każdym
razem, gdy drukarka zakomunikuje potrzebę
wymiany tonera.

Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl
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Sposób 2
1. Wyłącz drukarkę i otwórz przednią klapę. Po prawej stronie wewnątrz obudowy znajduje
się zapadka czujnika otwartej klapy. Zablokuj zapadkę wciskając ją np. ołówkiem lub
papierkiem (zapadka powinna być zablokowana trwale przez całą poniższą procedurę).
2. W zależności od modelu klapa przednia może posiadać drugi czujnik z lewej strony, który
jest niewidoczny z zewnatrz. Aby go zablokować należy wyhaczyć czarny wspornik klapy
przedniej i wsunąc go do środka (przy otwartej klapie)
3. Następnie należy włożyć kasetę wraz z bębnem do drukarki i włączyć zasilanie.
4. Gdy usłyszymy dźwiek ruszających mechanizmów należy przełączyć na krótki czas (1-2
sekundy) dźwignię resetu – zdjecie nr 3. Aby doszło do resetu należy wyczuć odpowiedni
moment na przełączenie dźwigni, czasem należy spróbować kilkakrotnie.
Kaseta posiada przezroczyste okienka na bokach służące do optycznego pomiaru tonera
wewnątrz. Jeżeli kaseta została zasypana zbyt małą iloscią proszku i zresetowana to mimo to
drukarka uzna, iż jest ona pusta i pojawi się komunikat o konieczności wymiany kasety. Aby
tego uniknąć naelży zamalować lub zakleić okienka nieprzezroczystą taśmą.

Zamów proszek i/lub repeter do kasety: pytania@instrukcje-kl.pl
Potrzebujesz chipów do innych drukarek laserowych – napisz: pytania@instrukcje-kl.pl
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