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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

HP C7115A

HP C7115X

Toner dla HP1000, HP1200, HP3300 oraz nowszych.
Wydajno ci: 15A-2500 str., 15X-3500 str.

Rozdzielenie tonera
1. Ustaw toner wa kiem ku górze.

2. Wykr

ruby plastikowej os ony
wa ka. Zdemontuj os on .

yska

3. Zlokalizuj metalowy bolec trzymaj cy
wa ek, podwa go i wyjmij.

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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4. Z pomoc cienkiego wybijaka i m oteczka
wbij bolce trzymaj ce modu tonera i
mietnik.
Uwaga ta czynno jest najtrudniejsza; wbicie
bolców wymaga u ycia wi kszej si y,
powinny by równie wbite do g boko. Z
do wiadczenia – bolce opieraj si na
plastikowej przegrodzie wewn trz tonera
któr trzeba po prosu przebi . Dlatego przy
pierwszej regeneracji tonera czynno ta
nastr czy du o problemu.

5. Rozdziel oba modu y kasety.

6. Podnie klapk os aniaj
wa ek OPC i
ostro nie go wyjmij.
Wyczy ci wa ek wiat oczu y delikatn
szmatk nas czon spirytusem.
Nale y t czynno wykonywa bardzo
ostro nie aby nie uszkodzi wa ka.

7. Zdemontuj wa ek PCR.
Wyczy go szmatk nas czon spirytusem.
Wyczy ci ko ców wa ka. Wa ek
zamontowany jest na yskach lizgowych,
które nale y posmarowa . Mo na to zrobi
specjalistycznym smarem. Je eli takiego nie
posiadamy mo emy u
np. krem NIVEA
lub wazeliny.
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Je eli powy sza instrukcja okaza a si dla Ciebie pomocna, prosz kliknij 3 dowolne
reklamy na stronie:
www.instrukcje-kl.pl

Czyszczenie recolectora ( mietnika)
8. Odkr listw czyszcz
i zdemontuj j .
W pojemniczku za listw znajduj si
nadmiar proszku usuwany w trakcie
drukowania z wa ka. Nale y go wyczy ci
odkurzaczem.
!!UWAGA!!
Toner ze mietnika nie nadaje si do
powtórnego u ycia
Wyczy listw szmatk nas czon
spirytusem.

9. Zlokalizuj uprzednio wbite bolce i
wyci gnij je. Od bolce w bezpieczne
miejsce, tak aby ich nie zgubi .

10. Zmontuj modu mietnika powtarzaj c powy sze czynno ci w odwrotnej kolejno ci.
Od zmontowany modu na bok.
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Regeneracja modu u dozownika
11. Odkr
rubki przytrzymuj cych
mechanizm nap dowy wa ka.
Zdejmij obudow mechanizmu i wyczy
znajduj ce si za ni ko a z bate.
UWAGA!!! Czynno ta jest opcjonalna,
tylko w przypadku gdy chcemy wyczy ci
mechanizm i wa ek magnetyczny

12. Wykr
ruby os ony bocznej z drugiej
strony kasety. Zdemontuj os on .

13. Wyjmij wa ek magnetyczny wraz z jego
teflonowymi yskami lizgowymi.
Wyczy ci wa ek magnetyczny such
szmatk (uwaga czy ci wa kiem na dó aby
proszek spada na roz one gazety).
Czyszczenie tego wa ka nie jest konieczne.
UWAGA!!! Czynno ta jest opcjonalna,
tylko w przypadku gdy chcemy wyczy ci
mechanizm i wa ek magnetyczny

14. Wykr listw zbieraj
i zdemontuj j .
UWAGA!!! Czynno ta jest opcjonalna,
tylko w przypadku gdy chcemy
zamontowa now ta
zabezpieczaj .

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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15. Zlokalizuj korek. Wyjmij korek i wyczy
kaset ze starego proszku.

16. Zmontuj jednostk powtarzaj c powy sze
czynno ci w odwrotnej kolejno ci. W
ostatniej fazie przed zamontowaniem os ony
nape nij wn trze zasobnika tonerem.

17. Zmontuj oba modu y kasety razem. W
na swoje miejsce wybite wcze niej metalowe
bolce. Zainstaluj kaset w drukarce.

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

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