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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 Cartridge 69G8256

– 3000 stron

OPC Unit 69G8257

– 20 000 stron

Demonta jednostki tonera
1. Ustaw toner rolk rozprowadzaj
do siebie.
Wyjmij korek i opró nij zbiorniczek z pozosta ego w
nim starego proszku. Uwa aj by nie uszkodzi
wewn trznych elementów pojemnika proszku.

2. Podwa zamontowan os onk i wyci gnij j w gór
kartrid a. B dziesz musia lekko odchyli lewe rami
elementu – uwa aj by go nie uszkodzi .

3. Od cz spr ynki od górnej p aszczyzny zbiornika
proszku. Uwa aj by nie porysowa nimi powierzchni
wa ka rozprowadzaj cego.

4. Na ko cach rolki rozprowadzaj cej znajduj si
tuleje ustalaj ce z elementem wskazuj cym do rodka
zbiornika. Delikatnie obró tuleje do siebie a b
wolne a nast pnie je wyjmij. Nast pnie wyjmij ju
niczym nie trzyman rolk rozprowadzaj .
UWAGA!! Nie uszkod rolki rozprowadzaj cej –
nawet ma e zadrapanie mo e wp yn na jako
wydruków.
Na ko cach rolki znajduj si przezroczyste (lub bia e)
dystanse – b
potrzebne przy powtórnym zmontowaniu
jednostki.
5. Ostro nie wyjmij tulej rozprowadzaj
z piankowego
rdzenia i po na eniu jej na drewniany lub metalowy
wa eczek wyczy delikatnie powierzchnie szmatk
nas czon spirytusem. Element ten jest bardzo delikatny
dlatego nale y zachowa ostro no aby go nie uszkodzi .
Uwa aj aby nie zanieczy ci rdzenia spirytusem – ulegnie
uszkodzeniu, najlepiej jest go wyczy ci odkurzaczem.
Nast pnie ponownie w rdze do tulei, zamontuj
dystanse i w rolk rozprowadzaj
na miejsce.
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6. Wyczy obszar rozprowadzania (znajduj cy si za
rolk rozprowadzaj ) ze starego proszku aby zapobiec
zanieczyszczeniom.
Uwaga! Czarna listwa biegn ca od góry oraz listwa
przezroczysta znajduj ca si wewn trz ulegaj atwemu
uszkodzeniu.

7. Zamontuj rolk rozprowadzaj
upewniaj c si , e
zaczep spr ynki znajduje si nad rolk (patrz zdj. górne).
Przy monta u tulei ustalaj cych – zauwa ma wypustk
wystaj
z p aszczyzny wewn trznej z lewej strony tulei i
odpowiadaj ce jej wej cie na kartrid u (zdj. dolne).
Zainstaluj rolk trzymaj c tuleje palcami i po ustaleniu jej
w odpowiednim miejscu przekr caj tuleje a do
zablokowania rolki.

8. Zamontuj spr ynki. Po wyj ciu korka nape nij
pojemnik ok. 90 gramami proszku. Wyczy zabrudzenia
powsta e od proszku.
Jednostka tonera jest teraz gotowa do u ytku

Demonta jednostki wa ka OPC
9. Odkr dwie rubki przytrzymuj ce os on znajduj ce
si po obu stronach.

10. Odkr
rubk przytrzymuj
miedziany styk osi
wa ka OPC. Nast pnie wymontuj diod (znajduj
si
pod stykiem). Nast pnie podwa i wyjmij o wa ka OPC
przy pomocy p askiego rubokr ta.
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11. Wyjmij rolk docinkow . Odkurzaczem wyczy
pozosta y stary proszek. Wyczy
yska lizgowe wa ka.
Powtórz podwy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci w
celu zmontowania kartrid a.

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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