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ΟΔΗΓΙΕΣ  OKI C301, C321, MC332, MC342 
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.

Σελίδα 1 απο 2

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 3

Φώτο 4

Φώτο 2

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

Η Μαύρη κασέτα έχει 2 θαλάμους

 Κυρίως Θάλαμος του 
τόνερ που γεμίζουμε.

 Θάλαμος υπολειμμάτων 
τόνερ που αδειάζουμε.

Ο θάλαμος που πρέπει αργότερα να γεμίσουμε 
βρίσκετε στο  της κασέτας μας. Στο  
βρίσκετε ο θάλαμος με τα υπολείμματα αλλά μόνο 
στην Μαύρη κασέτα, δηλαδή όλα τα υπολείμματα από 
της έγχρωμες κασέτες μαζεύονται στο Τμήμα Β της 
Μαύρης κασέτας.

Βήμα 2: Άδειασμα του Θαλάμου υπολειμμάτων. 
Ο Θάλαμος υπολειμμάτων ελέγχετε από έναν 
σένσορα, έτσι για να αναγνωρίσει ό εκτυπωτής την 
κασέτα σαν καινούρια πρέπει πριν από κάθε 
γέμισμα να αδειάζουμε οπωσδήποτε τον θάλαμο 
υπολειμμάτων. Για να αδειάσετε τον θάλαμο 
πιέστε με το δάκτυλο το πλαστικό στέλεχος προς 
το εσωτερικό της κασέτας όπως φαίνεται στην 
εικόνα 2. Από το άνοιγμα μπορούμε να αδειάσουμε 
τα υπολείμματα σε μία σακούλα απορριμμάτων.

Βήμα 3: Άνοιγμα του θαλάμου της κασέτας. 
Τοποθετήστε την κασέτα σας σε ένα τραπέζι όπως 
φαίνεται στην εικόνα 1. Πιέστε με ένα μυτερό 
αντικείμενο τα δύο λευκά εξογκώματα (ασφάλειες) 
που είναι σημειωμένα με τα μικρά κόκκινα βέλη 
στην εικόνα 3. Σπρώξτε το μπλε κάλυμμα προς την 
κατεύθυνση που δείχνει το μεγάλο βέλος στην 
εικόνα 3. Έτσι ανοίγει η είσοδος (εικόνα 4) προς το 
εσωτερικό του θαλάμου τον οποίο και θα 
γεμίσουμε με Τόνερ.

Τμήμα A.

Τμήμα B.

Τμήμα Α Τμήμα Β

Για το γέμισμα των έγχρωμων κασετών ακολουθήστε 
της οδηγίες από το βήμα 3.

Φώτο 1

Τμήμα Α

Τμήμα Β

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.
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Φώτο 5

Φώτο 6

Φώτο 7

Φώτο 8

Φώτο 9

Φώτο 10 Φώτο 11Φώτο 11

Βήμα 4: Γέμισμα της Κασέτας με 
Τόνερ. Πάρτε την φιάλη με το τόνερ 
και ανακινείστε την (φραπέ) για 30 
δευτερόλεπτα δυνατά. Αφήστε την 
μετά για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε 
ήρεμη κατάσταση (να κατακάτσει το 
τόνερ). Βιδώστε στην φιάλη το 
πλαστικό χωνάκι. Γυρίστε την κασέτα 
όπως φαίνεται στην εικόνα 5 (με το 
άνοιγμα προς τα επάνω). Οδηγήστε 

την φιάλη με το προσαρμοσμένο χωνάκι προσεκτικά στο 
άνοιγμα και γεμίστε την κασέτα (εικόνα 5), κλείνετε και 
ανακινείτε ανά διαστήματα την φιάλη, (το τόνερ πρέπει να 
ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για να μην 
λερωθείτε. Εφόσον τελειώσετε, σφραγίστε την είσοδο του 
θαλάμου, σπρώχνοντας το μπλε κάλυμμα πίσω στην 
θέση του.

Βήμα 5: Αλλαγή του Τσιπ.
Πιέστε με ένα μυτερό αντικείμενο την προεξοχή 
(ασφάλεια) που δείχνει το βέλος στην εικόνα 6. Τώρα 
μπορεί να αφαιρεθεί ή βάση του τσιπ (μαζί με το τσιπ) 
(εικόνα 7). Για να αφαιρέσετε το τσιπ από την βάση του, 
πιέστε το πλαστικό στέλεχος (ασφάλεια) που δείχνει το 
βέλος στην εικόνα 8. Παρακαλούμε προσέξτε κατά την 
τοποθέτηση του νέου τσιπ την σωστή θέση και 
προσανατολισμό, όπως φαίνεται στην εικόνα 9. 
Τοποθετήστε το ελατήριο πίσω στην θέση του όπως 
φαίνεται στην εικόνα 10. Τοποθετήστε τη βάση με το τσιπ 
πίσω στην θέση της. Το κάτω μέρος (το τελείωμα) του 
ελατηρίου πρέπει να κάθετε στην εσοχή που δείχνει το 
βέλος στην εικόνα 11.

Συγχαρητήρια 
η κασέτα σας είναι γεμάτη 

και έτοιμη προς χρήση.
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