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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 C4153A
Toner dla HP8500, HP8550, HP8500N, 8550N, 8500DN, 8550DN.
Wydajno ci: 25000 str. (druk czarny), 6250 str. (druk kolor)

1. Wykr

ruby trzymaj

os on boczn .

2. Ostro nie zdemontuj os on . Radzimy nie
demontowa kó z batych, a jedynie
zabezpieczy je przed wypadni ciem, np.
poprzez sklejenie ta
.
!!UWAGA!!
Przy kole najbli szym wa ka OPC znajduje
si spr yna dociskowa. Podczas demonta u
mo e ona wypa .

3. rubokr tem podwa i zdemontuj
osi wa ka OPC.

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

4. Wykr

ruby trzymaj

os on boczn .

5. Ostro nie zdemontuj os on . Radzimy nie
demontowa kó z batych, a jedynie
zabezpieczy je przed wypadni ciem, np.
poprzez sklejenie ta
.
!!UWAGA!!
Po tej operacji b ben OPC b dzie lu ny.
Nale y uwa
na uszkodzenia b bna mog ce
powsta podczas demonta u.

6. Zdemontuj wa ek OPC. Je eli zamierzasz
go ponownie u , owi go w mi kk
szmatk i od na bok z dala od wiat a.
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7. Zlokalizuj dwie ruby trzymaj ce os on
wa ka PCR. Wykr
ruby i zdemontuj
os on . Zdemontuj wa ek PCR. Przeczy go
szmatka nas czon spirytusem.

8. Zapami taj u enie p dnika szczotek
wa ka PCR przed jego demonta em.
Niepoprawny monta p dnika spowoduje, i
os ona boczna nie wejdzie na swoje miejsce.
Z drugiej strony kasety zdemontuj spr yn
dociskow szczotki delikatnie j wyci gaj c.
Nie zgub spr yny.

9. Zlokalizuj dwie ruby listwy czyszcz cej.
Odkr je i zdemontuj listw . Potrz nij
delikatnie kaset na boki. Wyczy
odkurzaczem rodek ze starego proszku.
Operacj t powtórz kilkakrotnie, a proszek
nie b dzie si sypa z kasety (ok. 5 min.).

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. Zdemontuj os on chipa zliczaj cego.

15. Podwa stary chip i wyjmij go z
podstawki. Wci nij nowy chip w gniazdo w
tej samej pozycji w jakiej znajdowa si
stary!

16. Zmontuj ponownie ca kaset , powtarzaj c 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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