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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

Toner dla Lexmark E120.
Wydajno ci:
Part number: 12035SA – 2000 stron

Jednostka tonera
1. Wykr ma rubk przytrzymuj
ytk pozycjonuj
listwy (doctor
blade).

2. ytka pozycjonuj ca posiada po ka dej
stronie bolce reguluj ce utrzymuj ce listw
czyszcz
w poprawnej pozycji. Ostro nie
zegnij p ytk i wyjmij bolce od strony kó
batych, a nast pnie od strony styków.

3. U ywaj c c ków z ap spr ynk w jej
rodku. Ostro nie poci gnij j w dó , tak aby
wyskoczy a z trzymaj cego j haczyka.
Nast pnie usu spr ynk ca kowicie.

4. Podwa listw czyszcz
od strony
kó z batych. Wysu listw od strony
styków.
Uwa aj aby nie uszkodzi styków
kontaktowych listwy czyszcz cej podczas
jej wyci gania.
Wyczy listw z pozosta ego proszku np.
odkurzaczem, a nast pnie ciereczk
nas czon spirytusem.

www.instrukcje-kl.pl

3

5. Odwró kaset tak, aby by a skierowana
ko ami z batymi do ciebie. Usu podk adk
blokuj
oraz podk adk trzymaj
czarne
ko o z bate, a nast pnie wyjmij to ko o.

6. ywaj c ma ego p askiego rubokr ta
usu element trzymaj cy tulej lizgow
rolki rozprowadzaj cej (developer roller).
Nast pnie obró tulej w kierunku
odwrotnym do wskazówek zegara. Podwa
rolk rozprowadzaj
i ci gnij tulej z
czopa rolki.

7. Przytrzymuj c rolk rozprowadzaj
na
miejscu obró ko o z bate rolki w
przeciwnym kierunku do wskazówek zegara.
To pozwoli na zdj cie ko a z czopa rolki.

8. Podnie rolk rozprowadzaj
od strony
kó z batych i wyci gnij j od strony styków
kontaktowych. Wyczy rolk przy pomocy
wody destylowanej i szmatki.
UWAGA!!: Upewnij si , e rolka jest
ca kowicie sucha zanim dokonasz jej
ponownego monta u.

9. Zedrzyj naklejk gwarancyjn
zakrywaj
korek do nape niani tonerem.
Wyczy odkurzaczem rodek kasety ze
starego tonera.

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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10. Z kaset powta aj c powy sze
czynnosci w odwrotnej kolejnosci. Dopiero
po ca kowitym z eniu kasety nape nij j
nowym proszkiem. Wykr stary chip i
wkr nowy.

Jednostka wa ka OPC
11. Wyci gnij pier cie E trzymaj cy o
wa ka, a nast pnie wyci gnij ca o (z
drugiej strony pier cienia).

12. Wyjmij wa ek wiat oczu y, przeczys go
such szmatk i odstaw w miejsce
niedost pne dla promieni wiat .

13. Ostro nie wyjmij wa ek PCR. Usu
dystanse znajduj ce si z ka dej strony
wa ka. Wyczy go u ywaj c wody
destylowanej i szmatki.

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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13. Wykr
rubki trzymaj ce listw
czyszcz . Wyjmij listw i wyczy j .
Wyczy równie „ mietnik” ze
znajduj cego si tam zu ytego proszku.
Uwa aj aby nie zgubi pianek ko ców listwy
czyszcz cej osadzonych w obudowie
mietnika.

14. Z jednostk wa ka OPC powtarzaj c
powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.

Procedura resetowania wa ka OPC:
Krok 1. Otwórz drzwiczki drukarki i przytrzymaj przycisk Cancel dopóki wszystkie lampki
nie zaczn pulsowa .
Krok 2: Zamknij drzwiczki drukarki – ostrze enie zniknie i licznik si wyzeruje
Krok 3: Mo na ju spokojnie drukowa

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 kartrid a: pytania@instrukcje-kl.pl
Potrzebujesz chipów lub proszków do innych drukarek laserowych – napisz:
pytania@instrukcje-kl.pl
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