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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

Q6000A

Q6001A

Q6002A

Q6003A

HP 1600, HP 2600, HP 2600n, HP 2605, HP CM1015, HP CM1015 MFC, HP CM1017

1. 2,5 mm wiert em wywier otwór
boko ci ok. 3mm obok metalowego bolca
znajduj cego si z widocznej na zdj ciu cz ci
kasety.

2. U ywaj c ma ych c ek wyci gnij bolec.

3. Przy u yciu 2 mm sto kowego wiert a
wyci gnij plastikowy bolec z widocznej na
zdj ciu strony kasety. Mo na w tym celu
równie odpowiedniego wkr tu do
drewna.

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. Oddziel drzwiczki wa ka OPC od kasety
ywaj c chwytaka lub ma ego rubokr ta.
Podwa drzwiczki w miejscu czenia z
kaset .

5.
p aski rubokr t pomi dzy dwie
sekcje kasety w miejscu pokazanym na
zdj ciu. Podwa niebiesk cz
w kierunku
do siebie tak, aby rozdzieli sekcj wa ka
OPC od sekcji zasobnika z tonerem.

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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Sekcja wa ka OPC
6. Zdemontuj spr ynki naci gowe
znajduj ce si po bokach kasety.
UWAGA!!
Spr ynki ró ni si od siebie. Zapami taj
ich sposób mocowania oraz stron po
której maj by powtórnie zainstalowane.

7. Po wyj ciu spr ynek ostro nie rozdziel
sekcje kasety.
UWAGA!!
Wyj cie metalowego bolca z nadmiern si
(krok 2) mo e spowodowa wygi cie styku
elektrycznego czyni c go bezu ytecznym.
Nale y sprawdzi styk i je li to konieczne
wyprostowa go (zaznaczone miejsce).

8. Wyjmij os on wa ka wyci gaj c j z
mocowania po obu stronach.

9. Je eli wa ek wymaga wymiany to nale y
podwa
go od pokazanej strony tak, aby
uzyska szczelin pomi dzy wa kiem a
obudow .
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10. Przy u yciu brzeszczotu odetnij do po owy
czop wa ka. Nast pnie przekr wa ek o 90°
i dotnij czop do ko ca. Uchroni to od
przeci cia innych elementów kasety.

11. Wyjmij wa ek oraz odci ty czop z
obudowy.

12. Za wa kiem OPC znajduje si rolka
dociskowa PCR. Wyjmij j i przeczy
szmatk nas czon spirytusem.

13. Usu listw czyszcz
poprzez
odkr cenie dwóch rub, a nast pnie
podwa enie listwy. Wyczy ostrze listwy
szmatk nas czon spirytusem. Wyczy
odkurzaczem tzw. „ mietnik” ze starego
tonera (znajduj cy si tam proszek nie nadaje
si do ponownego u ycia).
Uwa aj aby niczego nie uszkodzi .

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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14. Za z powrotem listw czyszcz
i
wa ek dociskowy. Uwa aj, aby listwa mia a
po czenie ze stykiem elektrycznym (prawe
zdj cie krok 13 – po tej stronie znajduje si
styk).
Aby zainstalowa nowy wa ek OPC nale y
zaopatrzy si w zamiennik jak na zdj ciu.
Zainstaluj wa ek wpierw montuj c w
obudowie czop roz czny. Nast pnie
zainstaluj wa ek i po cz go z czopem.

Sekcja zasobnika z tonerem
15. Przed demonta em elementów zmierz
szczelin pomi dzy listw (doctor blade) a
zasobnikiem z tonerem. Wielko szczeliny
powinna zosta zachowana po powtórnym
monta u.

16. Zdemontuj p ytk ze stykami wykr caj c
dwie ruby.
Wykonaj t czynno ostro nie, tak aby nie
uszkodzi cz ci styku.

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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17. Z drugiej strony kasety wykr 2 ruby
i zdejmij os on kó z batych. Uwa aj aby
nie zgubi adnego z kó .

18. Zdemontuj trzy ko a oznaczone
strza kami. Zapami taj ich po enie.

19. Wykr
rub przytrzymuj
p yt
wspornika rolki rozprowadzaj cej.

20. Wykr

z obu stron listwy doctor blade
przytrzymuj ce j ruby.

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
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21. Podwa listw p askim rubokr tem z
jednej strony i przesuwaj go do drugiej
strony tak, aby odklei listw od obudowy.
Zdemontuj listw . Zdemontuj rolk
rozprowadzaj .
Wyczy listw oraz rolk rozprowadzaj .
Wyczy odkurzaczem pozosta y w
zasobniku toner. Zasyp zasobnik nowym
proszkiem.

22. Zmontuj na powrót sekcj zasobnika z tonerem powtarzaj c wszystkie czynno ci w
odwrotnej kolejno ci. Pami taj aby zachowa tak sam szczelin pomi dzy listw doctor
blade a rolk rozprowadzaj .
Zmontuj obie sekcje razem powtarzaj c wszystkie czynno ci w odwrotnej kolejno ci.

23. Zlokalizuj chip na kasecie. No ykiem
usu przytrzymuj cy chip plastik. Wyjmij
chip i zamontuj nowy. Aby chip nie
wypada mo na go przyklei klejem
cyjanowym do plastikowej obudowy.
Zainstaluj kaset w drukarce.

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

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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