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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.
RADY OGÓLNE
1. Jeżeli Państwo wcześniej tego nie robili, to zalecam jedynie wyciągniecie korka,
zasypanie kasety tonerem oraz wymianę chipa (jeżeli występuje). Niedoświadczony
użytkownik może niewłaściwie zregenerować kasetę, co może spowodować pogorszenie
jakości wydruków.
2. Dla starszych typów drukarek posiadających tzw. "śmietnik" zaleca się jego
czyszczenie ze zużytego proszku przy każdorazowej regeneracji kasety.
3. Przed napełnieniem kasety nowym proszkiem zalecam bardzo dokładne
wyczyszczenie zasobnika ze starego proszku (najlepiej odkurzaczem). Czasem proszek
oryginalnej kasety może reagować z proszkiem użytym do regeneracji (dotyczy głównie
drukarek Lexmark E3**, Brother i nowszych modeli HP – informacja zawarta w
instrukcji).
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REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA
Brother TN 2700CN
Brother MFC 9420CN
Brother MFC 9420CNLT
Kasety o symbolu: TN-04Bk, TN-04C, TN-04M, TN-04Y

1. Wykręć dwie śruby przytrzymujące listwę
rozprowadzającą (srebrny kolor).
Nie zaleca się wykręcania 5 śrub listwy
rozprowadzającej. Jeżeli zostanie to zrobione
to przed wykręceniem należy zmierzyć
wielkość szczeliny przy każdej z tych śrub
aby były takie same przy powtórnym
montażu.

2. Podnieś listwę rozprowadzającą i
zdemontuj wałek rozprowadzający.

3. W tym modelu korek zatykający otwór do
napełniania nie jest demontowany. Wyczyść
bardzo dokładnie kasetę ze starego proszku
poprzez szczelinę znajdującą się za
zdemontowanym wałkiem
rozprowadzającym. Zwróć uwagę na rolkę
podającą. Z czasem może się ona zapychać
co może spowodować podawanie mniejszej
ilości tonera na rolkę rozprowadzającą.

Zapraszamy do sklepu internetowego na stronie:
www.instrukcje-kl.pl
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4. Upewnij się, że zębatki po obu stronach
kasety są czyste i obracają się swobodnie.

5. Zasyp kasetę nowym proszkiem.
Zmontuj kasetę powtarzając wszystkie
czynności w odwrotnej kolejności.
Zamontuj kasetę w drukarce.

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