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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.

ΟΔΗΓΙΕΣ Dell 1250, 1350, 1355

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.

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.

Φώτο 1

Φώτο 2

Ενημέρωση: Η κασέτα έχει 2 Θαλάμους τον Κυρίως Θάλαμο που περιέχει 
το τόνερ και τον Θάλαμο Απορριμμάτων τόνερ που περιέχει τα απόβλητα 
τόνερ. Τον Κυρίως Θάλαμο πάντα τον γεμίζουμε και τον Θάλαμο 
Απορριμμάτων πάντα τον αδειάζουμε.
Αναγόμωση (Ξαναγέμισμα) με Σκόνη Τόνερ.
Βήμα 1: Αφαιρέστε το πλαϊνό καπάκι. Για να το κάνετε αυτό πιέζετε στον 
μικρό μοχλό που είναι σημειωμένος με κόκκινο βέλος στην φωτογραφία 1, 
και τραβάτε προς τα επάνω.
Βήμα 2: Βγάλτε το πώμα (τάπα) για να ελευθερώσετε το άνοιγμα από το 
οποίο θα γεμίσετε στην συνέχεια την κασέτα με τόνερ (ένα πλατί κατσαβίδι 
ή μία πένσα θα σας βοηθήσει) (φωτο 2).
Πριν ξεκινήσετε να γεμίζετε ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη με το 
τόνερ για περίπου 20 δευτερόλεπτα και αφήστε την περίπου 20 
δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ. 
Βήμα 3: Γεμίστε στην κασέτα αδειάζοντας την φιάλη με το τόνερ στον 
κυρίως θάλαμο το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε αργά και 
υπομονετικά για να μην λερωθείτε και να μην σας χύνεται το τόνερ έξω. 
Αφού τελειώσετε με το γέμισμα κλείστε το άνοιγμα με το πώμα, ώστε να 
μην υπάρχει διαρροή.
Άδειασμα του Θαλάμου Απορριμμάτων.
Τα απορρίμματα πρέπει μετά ή και πριν από κάθε γέμισμα να αδειάζονται.
1. Ανοίξτε μία τρύπα στο σημείο που είναι σημειωμένο και δείχνει το 
κόκκινο βέλος στην φωτογραφία 3.
2. Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω μέσα σε μία 
σακούλα απορριμμάτων και χτυπώντας ελαφριά στο περίβλημα της, 
αδειάστε την ολοκληρωτικά από τα υπολείμματα τόνερ στο τέλος 
σφραγίστε το άνοιγμα για να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ 
χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία.
Αλλαγή του Τσιπ
Αφαιρέστε το παλιό τσιπ που βρίσκετε στο εσωτερικό μέρος από το πλαϊνό 
καπάκι και ανταλλάξτε το με το καινούργιο.
Για να τοποθετήσετε το τσιπ πρέπει όπως φαίνετε στην φωτογραφία 4 να 
βάλετε πρώτα την δεξιά του πλευρά (η πλευρά που δείχνει το βέλος) και να 
το σπρώξετε τόσο προς τα κάτω ώστε να μπει το μικρό ημικυκλικό κόψιμο 
(στα αριστερά) στο μικρό 
στέλεχος που εξέχει. Μετά 
πρέπει να πιέσετε το τσιπ 
μέχρι τέρμα για να 
κλειδώσει. Προσέξτε ώστε 
τελικά το τσιπ πρέπει να 
βρίσκετε κάτω από τα 2 
στελέχη που εξέχουν, για να 
το κρατάνε ώστε να κάνει 
καλή επαφή. Εφόσον το τσιπ 
τοποθετήθηκε σωστά στο 
καπάκι, μπορείτε να το 
τοποθετήσετε πάλι πίσω 
στην κασέτα.
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