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ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ότι η κασέτα σας θα δουλέψει. Η επιτυχία 
της επαναγέμισης εξαρτάται αποκλειστικά από την ποιότητα του δοχείου του εκτυπωτή, 
του προσεκτικού καθαρίσματος και ξαναγεμίσματος του.

Για να έχετε καθαρές εκτυπώσεις χωρίς προβλήματα σας συμβουλεύουμε να 
καθαρίσετε την κασέτα από το παλιό τόνερ που έχει μείνει. Για μέγιστη ποιότητα 
είναι σημαντικό να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών.

ΟΔΗΓΙΕΣ  
HL-3070, MFC-9120, MFC-9320, DCP-9010  

Brother  HL-3040, HL-3050, 

Παρακαλούμε πριν ξεκινήσετε, να διαβάσετε προσεκτικά όλη την οδηγία και κατά την 
διαδικασία γεμίσματος να φοράτε γάντια.

Βήμα 1: Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Βήμα 2: Τραβήξτε το πώμα (φώτο 1) με την βοήθεια μίας πένσας προς τα έξω. Αδειάστε το 
υπολειμματικό τόνερ από την κασέτα γυρνώντας την ανάποδα και βάζοντας την με το άνοιγμα 
προς τα κάτω, μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων, χτυπήστε ελαφριά στο περίβλημα της 
κασέτας για να αδειάσει καλά. 

Βήμα 3: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 δευτερόλεπτα 
δυνατά. Αφήστε την μετά για περίπου 10 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει 
το τόνερ). Βιδώστε το χωνάκι στο στόμιο της φιάλης και γεμίστε με τόνερ την κασέτα από το 
άνοιγμα (φώτο 2) το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην 
λερωθείτε. Εφόσον τελειώσετε κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

Βήμα 4: Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά και ξεβιδώστε τις δύο βίδες οι οποίες 
συγκρατούν το πλαϊνό καπάκι (φώτο 3).

Φώτο 1

Φώτο 2
Φώτο 3
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ΟΔΗΓΙΕΣ  
HL-3070, MFC-9120, MFC-9320, DCP-9010  

Brother  HL-3040, HL-3050, 

Οδηγίες ασφαλείας για την χρήση Τόνερ
Το τόνερ μπορεί να είναι τοξικό. Το τόνερ πρέπει να το κρατάμε μακριά από παιδιά κάθε ηλικίας. Η εισπνοή του τόνερ πρέπει να 
αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Να γεμίζεται το τόνερ για την αποφυγή ως τώρα μη αποδεδειγμένων ρίσκων όχι σε κατοικίες αλλά στο 
υπόγειο (βαριά λόγο της υγρασίας αερόβια σωματίδια) ή σε εξωτερικό χώρο.
Να εργάζεστε με προφυλάξεις και συγκεντρωμένα και μην εισπνέετε την σκόνη. Για μεγαλύτερη ασφάλεια συνιστούμε να έχετε παράλληλα 
μια ηλεκτρική σκούπα να δουλεύει κοντά στο σημείο που γίνεται η χρήση ώστε να απορροφά τα αερόβια σωματίδια. Για την προφύλαξή 
σας να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια.
Αν υπάρχει να χρησιμοποιείτε προστατευτική μάσκα εισπνοής. Σας συμβουλεύουμε να ακολουθείτε τις παραπάνω προστατευτικές οδηγίες.

A B

Προσοχή λόγο τεχνικής κατασκευής διαφέρουν οι κασέτες του εμπορίου (A) από τις κασέτες 
που έρχονται με την αγορά του εκτυπωτή (B) (Starter Cartridges). Στις κασέτες (Starter 
Cartridges) (B) πρέπει να τοποθετηθεί ο μοχλός μηδενισμού που τους λείπει. Μόνο με τον 
μοχλό θα μπορέσει ο εκτυπωτής να τις αναγνωρίσει ως γεμάτες. Εφόσον έχετε παραλάβει τον 
μοχλό μηδενισμού, τοποθετήστε τον στην θέση του όπως φαίνεται στην φώτο 4.

Φώτο 4

Βήμα 5: Μηδενισμός της κασέτας.

Για να δει ο εκτυπωτής την κασέτα σαν γεμάτη και 
καινούργια πρέπει να την μηδενίσουμε. Ο 
Μηδενισμός γίνεται γυρνώντας τον μοχλό προς τα 
αριστερά (φώτο 4) μέχρι να πάρει την 
απεικονιζόμενη θέση δηλ. το έλασμα να ασφαλίσει 
μέσα στις γωνίτσες. 

Βήμα 6: Τοποθετήστε το πλαϊνό κάλυμμα πίσω 
στην θέση του και στερεώστε το με τις δύο βίδες.

Συγχαρητήρια η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.

Εναλλακτικός τρόπος μηδενισμού χωρίς τον μοχλό. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Προσοχή: Αυτός ο μηδενισμός δεν λειτουργεί στα πολυμηχανήματα.

1. Ανοίγουμε τον εκτυπωτή και εφόσον έχει ολοκληρώσει της λειτουργίες προετοιμασίας και βρίσκετε 
σε κατάσταση ετοιμότητας προς εκτύπωση, ανοίγουμε το καπάκι του.

2. Πατάμε ταυτόχρονα το πλήκτρο Secure Print + πλήκτρο Cancel για 2 δευτερόλεπτα.

3. Στο πάνελ γράφει Color

4. Με τα πλήκτρα βέλη διαλέγουμε από την ένδειξη του χρώματος την κασέτα που έχουμε γεμίσει.

5. Επιβεβαιώνουμε πατώντας δύο φορές το πλήκτρο ΟΚ. Εάν έχουμε γεμίσει και άλλες κασέτες 
διαλέγουμε το χρώμα τους με τα βέλη και επιβεβαιώνουμε πατώντας δύο φορές το πλήκτρο ΟΚ.

6. Κλείνουμε το καπάκι.

7. Ο εκτυπωτής κάνει επανεκκίνηση και ανανεώνει της στάθμες των χρωμάτων που τώρα 
αναφέρονται ότι είναι γεμάτα.
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