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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 E230 E232 E234 E330 E332.
Wydajno ci:
Return Program #0012A8400

– 2500 stron (toner niskowydajny)

High Yield Return Program #0012A8405 – 6000 stron (toner wysokowydajny)
Toner Cartridge #0012A8300

– 2500 stron (toner niskowydajny)

High Yield Cartridge #0012A8305

– 6000 stron (toner wysokowydajny)

Drum Unit #0012A8305

– 30 000 stron (wa ek wiat oczu y)

Modu wa ka OPC
1. Wykr dwie ruby (znajduj ce si po
przeciwleg ych stronach kartrid a)
przytrzymuj ce mechanizm zatrzaskowy
komory tonera.

2. Wyjmij mechanizm zatrzaskowy.

3. Ustaw obudow jak na rysunku. Wyjmij
spink „E” trzymaj
o wa ka od strony
ma ego ko a.

TWOJA REKLAMA
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4. Wysu o wa ka od strony z batego
ko a nap dowego wa ka.

5. Wyjmij wa ek. Je eli planujesz u
powtórnie wa ka wyczy go such , mi kk
szmatk i od w bezpieczne, zaciemnione
miejsce.
Wed ug producenta wa ek zu ywa si po
30 000 stron.

6. Chwy wa ek rozprowadzaj cy, podwa go
i wyjmij. Wyczy go u ywaj c suchej,
mi kkiej szmatki.

7. Odkr

dwie ruby trzymaj ce listw
czyszcz .
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8. Wyjmij listw czyszcz . Oczy ze
starego proszku „ mietnik” oraz listw
najlepiej u ywaj c odkurzacza.

9.

modu wa ka wiat oczu ego OPC
powtarzaj c powy sze czynno ci w
odwrotnej kolejno ci.

Modu tonera
10. Usu dwie bia e naklejki znajduj ce si z
przodu listwy czyszcz cej.

11. Przytrzymuj c jeden koniec spr ynki
napinaj cej listw czyszcz
chwy jej drugi
koniec i wyci gnij j od góry listwy
czyszcz cej.

12. Wyjmij z bate ko o nap dowe kartrid a
znajduj ce si na jego ko cu. Mo esz
potrzebowa rubokr ta aby je podwa .
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13. Wyjmij z bate ko o po rednie.

14. Wyjmij spink „E” przytrzymuj
nap dowe ko o z bate rolki
rozprowadzaj cej.

15. Przy u yciu ma ego p askiego rubokr ta
podwa spink trzymaj
nap dowe ko o
bate na wa ku rolki

16. Obró rolk o 180º. Wyjmij styk
kontaktowy rolki rozprowadzaj cej.
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17. Przekr tulej kontaktow rolki
rozprowadzaj cej z jej pozycji startowej
(zdj cie wy ej) w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara, a kontakt b dzie
skierowany ku do owi kartrid a (zdj cie
ni ej), a nast pnie wysu j z o ki rolki.

18. Podnie rolk i j wyci gnij.
Wyczy j u ywaj c mi kkiej szmatki
nas czonej alkoholem.

19. Wyci gnij listw czyszcz
znajduj
si pod rolk . Odkurzaczem usu stary
proszek. Mi kk szmatk nas czon
alkoholem wyczy listw czyszcz .

20. Po usuni ciu tej ta my gwarancyjnej
wyjmij zatyczk pokazan na zdj ciu.
Ostro nie wyczy pojemnik ze starego
proszku u ywaj c odkurzacza.
Uwa aj aby nie uszkodzi listwy
uszczelniaj cej znajduj cej si pod rolk
rozprowadzaj .
Nast pnie z modu tonera powtarzaj c
powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
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21. Po z

eniu modu u tonera nape nij
pojemnik proszkiem.
Wymie chip zliczaj cy na nowy.
Zainstaluj pojemnik w drukarce i przetestuj go.

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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