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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.

1. ξεβιδώστε τις δύο βίδες που κρατάνε το πλαϊνό πλαστικό κάλυμμα 
(φώτο 1+2), βγάλτε το και αφήστε το στην άκρη.
2. βγάλτε τον κύλινδρο διανομής τόνερ (φώτο 3), τραβώντας τον στο πλάι 
προς τα αριστερά και αφήστε τον προσεκτικά στην άκρη. Μετά από αυτό 
έχουμε πρόσβαση στον κύλινδρο από σφουγγάρι. 
3. Καθαρισμός της Κασέτας
Αδειάστε προσεκτικά το παλιό τόνερ μέσα σε μία σακούλα απορριμμάτων 
και καθαρίστε τα υπολείμματα τόνερ. Αν χρησιμοποιήσετε ηλεκτρική 
σκούπα για να καθαρίσετε τον κύλινδρο από σφουγγάρι, τραβήξτε τα 
υπολείμματα γυρνώντας τον ώστε να καθαρίσει από όλες της πλευρές.
4. 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 4) 
αδειάζοντας το τόνερ αργά και ομοιόμορφα κατά μήκος του κυλίνδρου 
από σφουγγάρι. Το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε υπομονετικά 
για να μην λερωθείτε. Που και που μπορείτε να χτυπάτε ελαφριά την 
κασέτα στο τραπέζι ώστε να κατακάθεται το τόνερ. Κατά την διαδικασία 
αυτή πρέπει να παρακολουθείτε όταν η σχισμή δεν τραβάει άλλο τόνερ 
προς τα κάτω (ο κύλινδρος έχει σκεπαστεί με τόνερ) τότε μπορείτε να 
γυρνάτε τον κύλινδρο ώστε το τόνερ να μεταφέρεται προς τα κάτω. 
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να αδειάσει όλη η φιάλη στην 
κασέτα (φώτο 4). Αφού τελειώσετε αφαιρέστε τα υπολείμματα τόνερ από 
το "μαχαίρι διανομής" απαλά με χαρτί κουζίνας όπως και από το απέναντι 
χείλος.
5. Καθαρίστε τον κύλινδρο διανομής τόνερ προσεκτικά με χαρτί κουζίνας 
και επανατοποθετήστε τον στην κασέτα σπρώχνοντας τον από τα 
αριστερά προς τα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι το δεξί άκρο του άξονα έχει μπει 
και έχει κουμπώσει στην τρύπα στο κέντρο του γραναζιού (βέλος φώτο 3).
6. Βιδώστε το πλαϊνό καπάκι με της δύο βίδες στην θέση του.
7. Τσιπ: Για να αλλάξετε το τσιπ σ' αυτήν την κασέτα πρέπει να κόψετε τις 
δύο μικρές πλαστικές γωνίτσες που το κρατάνε, ώστε να μπορείτε να το 
βγάλετε προς τα έξω. Γι' αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα μεγάλο 
κοπίδι. Σπρώξτε το νέο τσιπ στην ίδια θέση, όπως ήταν το παλιό(φώτο 5), 
δώστε προσοχή στην θέση που είναι οι επαφές. Για να εξασφαλίσετε ότι 
το τσιπ δεν θα βγει από την θέση του πριν το τοποθετήσετε επαλείψτε τις 
άκρες του με λίγο κόλα.
Προαιρετικά
Εφόσον λόγω της κατάστασης της κασέτας είναι απαραίτητος ο 
καθαρισμός της "λάμας διανομής τόνερ" (μαχαίρι διανομής ή Blade) κάντε 
τα εξής:
Ξεβιδώστε τις δύο βίδες που το κρατάνε, πριν το αφαιρέσετε σημειώστε ή 
να θυμάστε την ακριβής θέση που ήταν βιδωμένο γιατί πρέπει αργότερα 
να ξαναβιδωθεί στην ίδια θέση ακριβώς (αλλιώς δεν θα γίνεται 
ομοιόμορφη διανομή του τόνερ).
Καθαρίσετε το με χαρτί κουζίνας μέχρι να φύγουν όλα τα υπολείμματα, 
στα δύσκολα σημεία που υπάρχει ξεραμένο τόνερ, χρησιμοποιήστε την 
άκρη από σπίρτο ή οδοντογλυφίδα (όχι αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα). 
Το μαχαίρι διανομής δεν πρέπει να στραβώσει σε καμία περίπτωση και 
πρέπει να είναι πεντακάθαρο "καθρέφτης". Μετά τον καθαρισμό βιδώστε 
το στην ίδια ακριβώς θέση που ήταν, για να αποφύγετε ανομοιομορφίες 
στην διανομή του τόνερ.
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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 HP Laserjet ProCP 1025 / NW

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.
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