REGENERACJA DRUKAREK
LASEROWYCH
REGENERACJA TONERÓW
Wersja 1i.

Autor: ©Piotr Kurp
Kielce 2008

www.instrukcje-kl.pl

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 C4192A HP C4193A HP C4194A
cyan

magenta

yellow

Toner czarny dla HP4500, HP4550, HP4500N, 4550N, 4500DN, 4550DN.
Wydajno ci: 6000 str.

1. Ostro nie zdemontuj styk elektryczny
poprzez roz czenie zacisku. Element
pokazany na zdj ciu podwa p askim
rubokr tem, wci nij zatrzask wskazany
czerwon strza w celu zwolnienia
elementu.

2. Ma ym p askim rubokr tem zwolnij
zapadk os ony znajduj
si z drugiej strony
kasety. Podwa miejsca wskazane czerwon
strza .

3. Odci gnij os on na tyle, aby móc j zdj .
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4. Wykr cztery ruby trzymaj ce os ony
boczne (po dwie z ka dej strony).
Zdemontuj obie os onki.

5. Zdemontuj styki elektryczne oraz ko a
bate. Uwa aj, aby nie zgubi adnej cz ci.

6. Zdemontuj magnetyczny wa ek
rozprowadzaj cy, przeczy go szmatk
nas czon spirytusem.

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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7. Wykr cztery ruby trzymaj ce listw
czyszcz
i wa ek na zu yty toner.
Zdemontuj listw czyszcz .
!!UWAGA!!
Listwa czyszcz ca sk ada si z czterech
elementów, ka dy jest bardzo delikatny.
Uwa aj aby ich nie uszkodzi . Przeczy
ka dy, najlepiej spr onym powietrzem.

8. Wyjmij korek za lepiaj cy wn trze kasety.
Wyczy odkurzaczem wn trze kasety ze
starego proszku. Zasyp kaset proszkiem,
zmontuj kaset powtarzaj c powy sze
czynno ci w odwrotnej kolejno ci. Zainstaluj
kaset w drukarce.

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
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