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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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REGENERACJA I KONSERWACJA TONERA
Toner dla Konica/Minolta serii 2400/2500
Wydajno ci:
OEM Low Yield Toner Y Part # 1710587001 – 1500 stron (toner niskowydajny)
OEM Low Yield Toner M Part # 1710587002 – 1500 stron (toner niskowydajny)
OEM Low Yield Toner C Part # 1710587001 – 1500 stron (toner niskowydajny)
OEM High Yield Toner K Part # 1710587004 – 4500 stron (toner wysokowydajny)
OEM High Yield Toner Y Part # 1710587005 – 4500 stron (toner wysokowydajny)
OEM High Yield Toner M Part # 1710587006 – 4500 stron (toner wysokowydajny)
OEM High Yield Toner C Part # 1710587007 – 4500 stron (toner wysokowydajny)
OEM Drum Unit Part # 1710591001 – 45 000 stron (wa ek wiat oczu y)

Tonery kolorów tytu owej Minolty nie ró ni si mi dzy sob mechanik , dlatego
uzupe nianie tonera dla ka dego koloru jest analogiczne. Wymiana chipa (prawa strona
zdj cia – strza ka) polega na odkr ceniu dwóch rubek i zamienieniu chipa na nowy.

1. Ustaw toner stron z z batkami wa ka
rozprowadzaj cego i chipem przodem do
siebie. Odkr trzy srebrne rubki
trzymaj ce os onk boczn .

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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2. Ustaw kartrid rolk rozprowadzaj
do
siebie. Przekr go tak, aby rolka by a na
dole. U ywaj c ma ego p askiego rubokr ta
wywa dwa zatrzaski trzymaj ce listw
czyszcz . Wyjmij j i od na bok.

3. Przytrzymaj tak toner, aby z batki by y po
drugiej stronie. Wyjmij os onk
yska
rodkowego poprzez delikatne podniesienie
uchwytu i przekr cenie os onki w odwrotnym
kierunku do wskazówek zegara do momentu
gdy zacznie stawia opór. Mo esz teraz
wyj bia os onk
yska rodkowego.
4. Ustaw kartrid jak na zdj ciu.
Wykr srebrn rubk ulokowana na
ytce uszczelniaj cej „ mietnika”.
Ostro nie wyjmij
ysko rodkowe z
yty podk adowej poprzez jej
podwa enie i wypchni cie
yska na
zewn trz. B
bardo ostro ny aby nie
uszkodzi tego mechanizmu podczas
wyjmowania, czyszczenia czy
reinstalacji.
5. Z ap palcami ko ce wa ka rolki
rozprowadzaj cej i wyjmij j wraz z
yskami i ko em z batym. Zdejmij yska
i z batki i wyczy wa ek (np. wat i
spirytusem). Zapami taj u enie elementów
w celu prawid owego zmontowania.
6. Wykr dwie ruby przytrzymuj ce zespó
listwy czyszcz cej. Spoczywa on na pi ciu
bolcach, które z niego wystaj . Ostro nie
podwa zespó z obydwu stron ma ym
cienkim rubokr tem. Zespó jest wykonany z
dwóch BARDZO CIENKICH metalowych
listew po onych na wsporniku. Oczy
zespó delikatnie odkurzaczem i cienk
szmatk .
bardzo ostro ny aby nie
zgi listew.

www.instrukcje-kl.pl

4

7. Nast pnie wyjmij p yt uszczelniaj
mietnika” wykr caj c trzy widoczne na
zdj ciu rubki. B
ostro ny i unikaj
uszkodze tego zespo u podczas demonta u,
czyszczenia i reinstalacji.

8. Ustaw kartrid jak na zdj ciu – jest to
otwór nape niaj cy zablokowany korkiem.
Wyjmij korek podwa aj c go rubokr tem.
Uwa aj by nie uszkodzi cianek kartrid a.

9. Wyczy pojemnik na toner u ywaj c
odkurzacza. Uwa aj by nie uszkodzi listwy
zmiataj cej oraz listwy wspieraj cej
znajduj cych si za rolk dozuj .

Teraz zmontuj kartrid powtarzaj c powy sze
czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
10. Po zmontowaniu kartrid a ustaw go
pionowo jak na zdj ciu, nape nij go
proszkiem przez widoczny otwór i zatkaj
otwór korkiem.

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

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