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UWAGA!!!
Wszystkie u yte znaki towarowe s w asno ci ich prawnych w cicieli i zosta y tu
przywo ane jedynie w celach informacyjnych.
Instrukcja nie mo e by powielana, ani rozpowszechniana w ca ci lub w cz ci w celach
komercyjnych bez uprzedniej zgody autora.
Autor nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenia wynik e z niew
si do wskazówek w instrukcji.

ciwego zastosowania

RADY OGÓLNE
1. Je eli Pa stwo wcze niej tego nie robili, to zalecam jedynie wyci gniecie korka,
zasypanie kasety tonerem oraz wymian chipa (je eli wyst puje). Niedo wiadczony
ytkownik mo e niew ciwie zregenerowa kaset , co mo e spowodowa pogorszenie
jako ci wydruków.
2. Dla starszych typów drukarek posiadaj cych tzw. " mietnik" zaleca si jego czyszczenie
ze zu ytego proszku przy ka dorazowej regeneracji kasety.
3. Przed nape nieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dok adne wyczyszczenie
zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek oryginalnej kasety
mo e reagowa z proszkiem u ytym do regeneracji (dotyczy g ównie drukarek Lexmark
E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w instrukcji).
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REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA
Tonery dla Brother HL 1240 / 1250.
Wydajno ci:
TN430
TN460

– 3000 stron 5%
– 6000 stron 5%

1. Wyjmij korek otworu na proszek.
Wyczy rodek zasobnika ze starego
proszku np. u ywaj c odkurzacza.
!!UWAGA!!
Kaset nale y bardzo dok adnie oczy ci
ze starego proszku. W przeciwnym
wypadku na wydruku mog pojawia si
nieregularne plamy oraz szare t o.

2. Od strony bez mechanizmów z batych
wyjmij bia o
oraz spr yn dociskow
wa ka rozprowadzaj cego – u yj p askiego
rubokr tu aby podwa
element jak na
zdj ciu.
Uwaga! Spr ynka nie jest przytwierdzona
do osi – uwa aj aby jej nie zgubi .

3. ywaj c p askiego rubokr ta podwa
ma p ytk plastikow przytrzymuj
rolk
rozprowadzaj
i rolk czyszcz .

Je eli powy sza instrukcja okaza a si dla Ciebie pomocna, prosz kliknij 3 dowolne
reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl
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4. Od strony mechanizmów z batych nad
bia osi ulokowany jest ma y bolec
przytrzymuj cy. Kilkakrotnie wci nij bolec –
uwolni to ma plastikow p ytk trzymaj
tulej rozprowadzacza.

5. Wyjmij rolk rozprowadzaj . U ywaj c
odkurzacza wyczy zal gaj cy stary toner w
pojemniku. R cznie obracaj c g bk
dozuj
wyczy j odkurzaczem. Uwa aj
aby nie uszkodzi tych elementów.

6. Tuleje rolki rozprowadzaj cej s
zmontowane z listw czyszcz . Nie jest
zalecane wyjmowanie listwy czyszcz cej co
spowoduje uszkodzenie tulei. Wyczy
listw czyszcz
watk nas czon
spirytusem.
Uwaga!! W pojemniku za listw czyszcz
zbiera si nie zu yty proszek. Po
kilkakrotnym nape nieniu tonera nale y go
usun przez wyj cie listwy.
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7.
toner powtarzaj c powy sze
czynno ci w odwrotnej kolejno ci. Uzupe nij
toner proszkiem, a otwór zatkaj korkiem.

Je eli powy sza instrukcja okaza a si dla Ciebie pomocna, prosz kliknij 3 dowolne
reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

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