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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).
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OPERACJA REGENERACJI I KONSERWACJI TONERA

HP Q2613A

HP Q2613X

Toner dla HP 1300 oraz nowszych. Wydajno ci: 13A-2500 str., 13X-4000 str.

Na kasecie zainstalowany jest chip
monitoruj cy poziom tonera. Aby kaseta
drukowa a prawid owo, nale y zmieni
chip na nowy. W tym celu nale y odklei
stary chip podwa aj c go p askim
rubokr tem.

Rozdzielenie tonera
1. Obydwie cz ci tonera s po czone
poprzez par bolców; po ka dym z jednej
strony. Je eli zostan one wepchni te do rodka
mog by przyczyn uszkodzenia yska
wa ka PCR lub samego wa ka; musz wi c
by one wyj te od rodka i wypchni te na
zewn trz.

2. Przy u yciu ma ego p askiego rubokr ta
nale y delikatnie podwa
zamocowan na
zawiasie ze spr ynk klapk os aniaj
ben. To samo nale y zrobi z drugiej strony i
delikatnie wyj klapk .

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

www.instrukcje-kl.pl

3

3. Jak ju to zrobisz zlokalizuj miejsca
pokazane na zdj ciu obok, które musisz
nawierci , aby móc wypchn metalowe
bolce na zewn trz.

4

4. ywaj c 4mm wiert a ostro nie nawierci
malutk dziurk w plastikowej obudowie, tam
gdzie ulokowany jest bolec. To samo
powtórzy po drugiej stronie kasety.

5. Po nawierceniu dziurek zobaczysz
ko cówki bolców. U yj ma ego wybijaka
aby je wypchn na zewn trz.
Wypchnij je na tyle g boko aby móc u
k do wyciagni cia ich i tym samym
uwolnienia od zamocowania recolectora i
tonera.
Po tej czynno ci mo esz rozdzieli kaset .
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6. Wykr

rubk os ony stabilizatora wa ka
OPC.
Nast pnie uwa nie wyci gnij sam wa ek OPC.
I na ko cu wa ek PCR.

7. Zlokalizuj ruby listwy czyszcz cej,
odkr ci je.
Post puj analogicznie jak w pkt. 8 i 9
instrukcji tonera HP serii 1000.

Rozmontowanie tonera
8. Odkr
rubk os ony mechanizmu
nap dowego oraz rubk os ony tonera
znajduj
si z przeciwnej strony.
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9. Rozmontuj mechanizm, a nast pnie
wyczy ci ko a szmatk i spirytusem.
UWAGA!!! Czynno ta jest opcjonalna,
tylko w przypadku gdy chcemy wyczy ci
mechanizm i wa ek magnetyczny

10. Ostro nie wyjmij wa ek magnetyczny od
strony widocznej na zdj ciu. Zapami taj
umiejscowienie równoleg ych komponentów
wa ka, np.: tulei teflonowych itp. (aby go
poprawnie potem zamontowa ). U yj np.
spr onego powietrza aby usun proszek z
powierzchni wa ka.

11. Odkr dwie rubki przytrzymuj ce listw .
Wyczy listw . W rodku zbiornika znajduj
si pozosta ci proszku, które mo na
wykorzysta . Uzupe nij toner wymagan
ilo ci proszku.

12.
kaset powtarzaj c powy sze
czynno ci w odwrotnej kolejno ci. Po cz
obydwie po ówki kasety uwa aj c aby nie
uszkodzi spr ynek zamontowanych na
górze zbiornika. Zamontuj bolce z obu stron
zbiornika.

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

Zamów chip do kasety: pytania@instrukcje-kl.pl
Potrzebujesz proszków lub chipów do innych drukarek laserowych: pytania@instrukcje-kl.pl
www.instrukcje-kl.pl
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