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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
zastosowania si do wskazówek w instrukcji.

ciwego

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).

www.instrukcje-kl.pl

2

REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA
Toner TN2110, TN330 (wydajno : 1500 stron 5%), TN2120, , TN360 (wydajno : 2600
stron 5%) dla:
BROTHER
BROTHER
BROTHER
BROTHER
BROTHER
BROTHER
BROTHER

HL 2140
HL 2150N
HL 2170W
MFC 7320
MFC 7440N
MFC 7840W
DCP 7030

1. Wyjmij korek znajduj cy si z boku kasety.
Wyczy dok adnie rodek kasety ze starego
proszku, wyczy kaset z proszku na
zewn trz. Zwró szczególn uwag , aby
proszek nie dosta si na ko a z bate kasety.
Mo e to powodowa uszkodzenie mechanizmu
i ha as podczas pracy (mo na u
spr onego
powietrza do oczyszczenia kó ).
Nast pnie wykr
rub trzymaj
kszta tk
usadowienia osi wa ka.
!!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. Zdemontuj kszta tk osi wa ka podwa aj c
rubokr tem we wskazanych miejscach.

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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3. Z drugiej strony kasety wykr 3 ruby i
zdemontuj plastikow os on .
Do os ony zamontowany jest mechaniczny
licznik stron (z bata krzywka+ko o – dolne
zdj cie). Krzywki te resetuj stan drukarki po
zamontowaniu nowej kasety. Kasety
startowe nie posiadaj tych reseterów,
dlatego nie mo na ich zregenerowa . W celu
ich ponownego u ycia nale y zakupi sam
reseter mechaniczny.

4. Zdemontuj plastikow krzywk
dystansow .

5. Zdemontuj pier cie ustalaj cy.
Zdemontuj pozosta e ko a z bate. Zapami taj
(zanotuj) ustawienie kó z batych – b dzie to
pomocne przy powtórnym monta u.
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6. Nast pnie wci nij kszta tk mocuj
wa ek i przekr j do pozycji pokazanej na
zdj ciu ni ej. Wyjmij rolk rozprowadzaj .
Przetrzyj rolk mi kk szmatk nas czon
spirytusem.

7. Wyczy listw oraz piank . Postaraj si
nie uszkodzi adnego z elementów.

8. W zale no ci, jaki model kasety
posiadasz, ustaw ko a resetuj ce tak jak
pokazano na zdj ciu.
Zmontuj wszystkie cz ci powtarzaj c
wszystkie czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
Zasyp kaset proszkiem:
TN330 TN2110 – max 70g
TN360 TN2120 – max 100g

TN330 TN2110
TN360 TN2120

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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