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

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

Καθαρισµός (άδειασµα) του θαλάµου υπολειµάτων τόνερ.
Τα υπολείµµατα του τόνερ πρέπει 

οπωσδήποτε σε κάθε γέµισµα να 
αποµακρύνονται διότι πρόκειται για παλιό τόνερ 
που έχει δηµιουργήσει σβόλους από την 
υγρασία.

1. Στην θέση που δείχνει το βέλος (φώτο 1), 
βρίσκεται ο κυρίος θάλαµος του Τόνερ τον οποίο 
και θα γεµίσουµε. Ανοίξτε µία τρύπα στο σηµείο 
που δείχνει το βέλος, για να µην πέσουν ή 
παραµείνουν ρινίσµατα στο εσωτερικό της 
κασέτας σας προτείνουµε 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 την κασέτα από τα υπολείµµατα τόνερ 
σε µια σακούλα απορριµµάτων, χτυπήστε ελαφριά 
στο περίβληµα της κασέτας για να αδειάσει καλά.

Ξαναγέµισµα (refill) µε σκόνη γραφίτη
1. 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). 

2. Βιδώστε το χωνάκι στο στόµιο της φιάλης και 
γεµίστε µε τόνερ την κασέτα από το άνοιγµα (βέλος φώτο 1) το τόνερ πρέπει να 
ρέει σαν νερό, γεµίστε αργά και υποµονετικά για να µην λερωθείτε. 

3. Εφόσον τελειώσετε σφραγίστε το άνοιγµα καλά µε ένα κοµµάτι κολλητική 
ταινία για να µην υπάρχει διαρροή και το τόνερ χύνεται έξω.

Αλλαγή του Τσίπ
4. 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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Φώτο 1

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 2


