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ΟΔΗΓΙΕΣ Kyocera FS-C5100 (TK-540), 
FS-C5200 (TK-550), FS-C5300 (TK-560)
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.
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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.

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

Καθαρισμός και άδειασμα τις κασέτας.

1. Ανοίξτε μία τρύπα στο σημείο που 
βρίσκετε το προειδοποιητικό 
αυτοκόλλητο (φώτο 1) αν 
χρησιμοποιήσετε τρυπάνι προσέξτε να 
μην πέσουν ή παραμείνουν ρινίσματα 
στο εσωτερικό της κασέτας, καλυτέρα 
είναι να χρησιμοποιήσετε κολλητήρι για 
να λιώσετε το περίβλημα και ακόμη 
καλύτερα είναι αν φτιάξετε ένα 
τρυπητήρι, την οδηγία θα την βρείτε 
Online στην σελίδα με τις οδηγίες στην 
αρχή.

2. 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.

Γέμισμα της Κασέτας με Νέο Τόνερ

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). 

4. Βιδώστε το χωνάκι στο στόμιο της φιάλης και γεμίστε με τόνερ την κασέτα από το 
άνοιγμα το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό, γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην 
λερωθείτε.

5. Σφραγίστε το άνοιγμα με ένα κομμάτι κολλητική ταινία για να μην χύνεται το τόνερ έξω.

Αλλαγή του Τσίπ

6. Βγάλτε από την κάτω πλευρά της κασέτας (φώτο 2) το παλιό τσιπ από την θέση του. 
Κολλήστε το καινούργιο τσιπ με τις επαφές προς τα κάτω.

Τελειώσατε η κασέτα σας είναι γεμάτη και έτοιμη προς χρήση.
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