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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

LEXMARK-IBM 4039/4049
Toner 4039 (400 gram) Wydajno ci: 10 000 str. (zaczernienie 2,8%),
Toner 4049 (400 gram) Wydajno ci: 20 000 str. (zaczernienie 2,8%).

1. Odwró kartrid tak by wa ek z szufladk
(drzwiczkami) by u góry a zbiornik z
proszkiem w pewnej odleg ci od Ciebie
(mo liwo pobrudzenia). U ywaj c ostrego
no yka odetnij cztery plastikowe nity
przytrzymuj ce p ytk zamocowania osi
wa ka (Rys. 1). Nast pnie wywier dziurki
(~ø3,5 mm) w miejscach, w których by y
plastikowe nity. (Pokrywy boczne b
pó niej zabezpieczone rubkami). Zdemontuj
pokrywy.

2. Zdemontuj dwie du e spr yny znajduj ce
si po bokach dolnego zbiornika. B
one
usytuowane w dolnej cz ci obudowy
(Rys. 2). Przyklej je (np. ta
klej ) do
brzegów obudowy aby nie przeszkadza y w
dalszej pracy.
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3. Zdemontuj ma e ko o z bate (to obok
du ego ko a z batego walcowego)
i od na bok (Rys. 3). Zdemontuj wa ek
wiat oczu y OPC poprzez wypchni cie
zbiornika g boko w ty kartrid a (Rys. 4).
UWAGA: Owi wa ek w czyst , mi kk
szmatk i od go na bok w ciemne,
nienas onecznione miejsce. Upewnij si czy
zosta a zdj ta ma a podk adka kontaktowa
znajduj ca si na wewn trznej stronie
obudowy kartrid a.

4. ywaj c cienkiego wybijaka wepchnij
plastikowe bolce (znajduj ce si w rodku po
prawej stronie kartrid a) przytrzymuj ce
zbiornik z proszkiem (Rys. 5). U ywaj c
ma ego, p askiego rubokr tu, podwa i
wyci gnij ma plastikow tulejk znajduj
si za bolcami

5. Odwró kartrid tak, aby pojemnik na
proszek by skierowany ku Tobie. Po prawej
stronie znajduje si kolejna tulejka
(zlokalizowana wewn trz oprawy). Podwa
tulejk i j wyjmij przy u yciu ma ego
askiego rubokr ta.
UWAGA: Je eli tulejka wpad a do wn trza
kartrid a, jest mo liwo wyci gni cia jej
pó niej (Rys. 6).
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6. Aby zdemontowa pojemnik na proszek,
zlokalizuj plastikow podpórk ,
usytuowan po prawej stronie pojemnika,
pod dwoma ma ymi bia ymi ko ami
batymi (Rys. 7). Poci gnij pojemnik do
ty u i podwa go tak, aby móc oddzieli
plastikow podpórk od cz ci karbowanej
w kszta cie litery C
(Rys. 8) a nast pnie wyci gnij pojemnik.

7. U ywaj c rubokr ta podwa wa ek magnetyczny PCR aby wypi go z zatrzasku.
Wyjmij wa ek PCR oraz zatrzask z drugiej strony. Je eli PCR jest czysty, u yj powietrza
pod ci nieniem, aby pozby si z niego pozosta ci proszku (czynno t mo na wykona
odkurzaczem).
8. Wypchnij listw odzyskuj . U yj odkurzacza, aby wyczy ci z proszku recolector
(„ mietnik”). Upewnij si , e usun
ca y proszek, zanim przyst pisz do montowania nowej
listwy odzyskuj cej.
UWAGA!! Toner ze mietnika nie nadaje si do powtórnego u ycia
9. Je eli listwa czyszcz ca musi by zdemontowana, u yj cienkiego no yka aby odci c
nieco plastiku znajduj cego si nad listw czyszcz .
UWAGA: nie usuwaj zbyt du o plastiku – cz
jest potrzebna aby przytrzyma listw
czyszcz
na swoim miejscu. Nast pnie wyjmij listw czyszcz
za pomoc pencety.
Aby zainstalowa now listw , w j od przeciwnej (nie nacinanej) strony w
wy obienie, a nast pnie wci nij j od strony naci cia.
UWAGA: Nie dotykaj metalowymi narz dziami gumowej cz ci listwy.
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10. Wyjmij spr ynk dociskaj
i przytrzymuj
listw D (tzw. Doctor blade). Musi to
by zrobione bardzo ostro nie, tak aby listwa nie by a zgi ta.
11. Aby zdemontowa wa ek rozprowadzaj cy (dociskowy), zdemontuj obydwa pod czenia
elektryczne oraz pod czenie rozprowadzacza poprzez wyciagni cie ich na zewn trz
obudowy. Podnie wa ek rozprowadzaj cy i wyjmij go z obudowy. Wyczy wa ek mi kk
szmatk nas czon 99% roztworem alkoholu izopropylowego (mo e by to spirytus 96%).
Wa ek rozprowadzaj cy powinien powróci do swojego oryginalnego koloru, je eli kolor
jest ciemniejszy nale y zamontowa nowy wa ek.
UWAGA: Nie dotykaj powierzchni wa ka r koma. Wyjmij bia podk adk i zobacz, czy
nie posiada adnych uszkodze , zamontuj now w razie konieczno ci.
12. Wyczy wszystkie styki watk bawe nian nas czon 99% roztworem alkoholu
izopropylowego (mo e by spirytus). Nie u ywa benzyny ani rozpuszczalników
13. Dla optymalnego dzia ania najlepszym wyj ciem jest nie wyjmowanie listwy D.
Wyczy pracuj
cz
listwy wat bawe nian nas czon 99% roztworem alkoholu
izopropylowego (mo e by spirytus). Nie u ywa benzyny ani rozpuszczalników.
UWAGA: Powierzchnie w okolicy listwy D s ze spadkiem i alkohol mo e przecieka do
wn trza tonera. Je eli to si zdarzy odchyl nieco uszczelki od strony listwy D aby powsta
niewielki otworek mi dzy górn cz ci listwy a gumowymi ebrami. Poczekaj a ciecz
wyp ynie na zewn trz.
14. Zamontuj na powrót czysty wa ek rozprowadzaj cy oraz wszystkie podk adki.
Uzupe niania tonera
15. Aby wyczy ci i nape ni toner:
Metoda 1: wytnij otwór w górnej cz ci pokrywy o wymiarach ok. 5x7 cm, a nast pnie
ywaj c odkurzacza wyczy rodek pojemnika. Jak b dziesz gotowy do nape nienia
kartrid a, wsyp proszek przez wyci ty otwór. Zaplombuj otwór u ywaj c ta my klej cej.
Metoda 2: Zdejmij kompletnie pokryw oraz ta
OEM. U yj alkoholu do
wyczyszczenia z pozosta ego proszku. Pokrywa posiada otwieranie po rodku, aby móc
szybko i w prosty sposób nape ni kartrid proszkiem. Pokrywa jest zamontowana na
obudowie ze specjalnymi podk adkami stanowi cymi barier ochronn . Uszczelka obudowy
jest usytuowana nad otwieraniem pokrywy.
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16. Zamontuj czyste styki PCR oraz wa ek PCR.
17. Zmontuj jednostk ze zbiornikiem na proszek.
18. Zamontuj ko a z bate wa ka rozprowadzaj cego przed zamontowaniem walka OPC.
19. Zainstaluj ma podk adk kontaktow po dolnej stronie b bna.
20. Pchnij obudow do w stron kartrid a i ostro nie zamontuj wa ek OPC.
21. Zamontuj bolce. Zamontuj p ytki boczne i zabezpiecz je 4 rubkami
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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