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ΟΔΗΓΙΕΣ Epson Aculaser C1600, CX16
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.

Φώτο 1 Φώτο 2

Φώτο 3 Φώτο 4

Βήμα 1: Βγάλτε την κασέτα με το τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.

Προσοχή! Αν παρατηρήσετε στην επιφάνεια του κυλίνδρου ανοιχτές γραμμές χωρίς τόνερ, αυτές 
οφείλονται σε λερώματα (ιζήματα από τόνερ) πάνω στο μαχαίρι διανομής, τότε προχωρήστε στον 
καθαρισμό του όπως αυτός περιγράφεται στο βήμα 7. 

Βήμα 2: Βγάλτε με ένα πλατύ κατσαβίδι πιέζοντας προς τα επάνω το πώμα (φώτο 1).

Βήμα 3: Τοποθετήστε την κασέτα με το άνοιγμα προς τα κάτω μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων και 
χτυπώντας ελαφριά στο περίβλημα της, αδειάστε την από τα υπολείμματα τόνερ.

Αυτό το άδειασμα του παλιού τόνερ χρειάζεται να τον κάνετε μόνο την πρώτη φορά που γεμίζεται με το 
δικό μας τόνερ (για να μην αναμιχθούν τόνερ διαφορετικών κατασκευαστών) τις επόμενες φορές 
μπορείτε να προχωρήσετε άμεσα στο γέμισμα μιας και θα είναι το ίδιο τόνερ.

Βήμα 4: Πάρετε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε την δυνατά! (φραπέ) μετά αφήστε την λίγα 
δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το τόνερ.

Βήμα 5: Βιδώστε στο στόμιο της φιάλης το χωνάκι και γεμίστε την κασέτα από το άνοιγμα με τόνερ (το 
τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην λερωθείτε. Αφού τελειώσετε 
κλείστε το άνοιγμα με το πώμα καλά.

Βήμα 6: Ξεβιδώστε την μικρή βίδα που κρατάει το παλιό τσιπ και αφαιρέστε το. Τοποθετήστε στην 
θέση του το καινούργιο τσιπ έτσι όπως απεικονίζεται στην φωτογραφία (λευκό περίγραμμα αριστερά). 
Σταθεροποιήστε το τσιπ με την βίδα ή με λίγο κόλα από την κάτω πλευρά ώστε να μην μπορεί να πέσει 
κάτω (φώτο 2). Σημαντικό είναι το τσιπ να μην εξέχει αλλά να είναι τοποθετημένο μέσα στην θέση του. 

Τελειώσατε, η κασέτα σας είναι και πάλι έτοιμη προς χρήση.
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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.

Φώτο 5 Φώτο 6

Φώτο 7 Φώτο 8

Φώτο 9

 Βήμα 7. (Καθαρισμός)
1. Αφαιρέστε το γρανάζι πιέζοντας προς τα μέσα με ένα λεπτό κατσαβίδι τον πίρο ασφαλείας 

(σημαδεμένος με κόκκινο κύκλο στην φώτο 3).

2. Γυρίστε την κασέτα από την άλλη πλευρά. Πιέστε το λευκό άγκιστρο και τραβώντας ταυτόχρονα 
προς το πλάι αφαιρέστε τον πλαστικό πίρο (φώτο 5+6).

3. Αφαιρέστε τώρα τα δύο πλαστικά γρανάζια (να θυμάστε πρώτα που ήταν τοποθετημένα, φώτο 7).

4. Αφαιρέστε το λευκό πλαστικό στήριγμα από την άλλη πλευρά του μεταλλικού κυλίνδρου (φώτο 8) 
και βγάλτε τον κύλινδρο έξω.

5. Καθαρίστε τον κύλινδρο αλλά και το μαχαίρι διανομής με μία μαλακή χαρτοπετσέτα (προσέξτε μην 
σας στραβώσει το μαχαίρι διανομής φώτο 9). Καθαρίστε από την σχισμή (στην θέση που βρισκόταν ο 
κύλινδρος διανομής) τα υπολείμματα τόνερ, καλύτερα είναι να τα αναρροφήσετε με μια ηλεκτρική 
σκούπα με προσαρμοσμένο ακροφήσιο.

 6. Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε 
αποσυναρμολογήσει και στο τέλος γεμίστε την με τόνερ όπως περιγράφεται στα βήματα 2 έως 6 στην 
σελίδα 1.
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