
C.

NESTED OEM NESTED COMPATIBLE

Replaced with 
Cut Notch

IMPORTANT: DO NOT GET GLUE NEAR OR
ON THE CONTACTS 

With some pliers, clip off the tab closest to the edge of the cartridge.

Remove the OEM chip from the cartridge and ensure the tab surface is 
smooth and level. Slide the replacement chip into place (The chip should 
slide comfortably under the notch that was not removed). With a hot glue 
gun, or crazy glue, hold the chip and glue the end of it as shown in the 
illustration above (Nested Compatible). Do not get any glue near or on the 

contacts of the chip as it can cause damage to the chip.

Very small amounts of glue will do, and will also be make removing the chip 

easy on your next refill.

How to replace the chip

A. B.

Gently slide cover
open

glue
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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. 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.

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 όχι σε κατοικίες αλλά  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.

General Refilling Procedures:

REQUIRED FOR A SUCCESSFUL REFILL:

Toner, 1 funnel cap

1 hole plug, Cutting pliers, Glue

Make sure you hold this cartridge in an upright position when opening the 
refill hole (some remaining or excess toner can and may fall out of the 
cartridge). Slide the small cover door, shown in picture B, to the left gently. 
Please be careful not to slide this small door off the track (it can be quite 
difficult to replace).

Before opening the bottle of toner, turn it upside down and tap it on a 
table to loosen the toner and allow it to flow freely. Remove the cap and pull 
the seal off the bottle.

Attach the funnel cap making to sure it is on tightly. Tilt the cartridge at a 
45 degree angle and then the funnel cap toward the filling hole and insert it 
into the hole. If the toner stops flowing before the cartridge is full, simply 
remove the toner, close the cap, turn the bottle upside down and tap it on a 
table. If the funnel cap you are provided is much larger than the opening of 
the refill hole, you can use plain paper or news paper as an alternative 
assistant to help guide the toner directly into the hole.

When you are done refilling this cartridge, slide the small door back to its 
original position, so that the hole is no longer exposed.

You can now place your cartridge back into your printer as shown in 
picture A.

NOTE: If picture A looks different than your printer, please set colors 
according to your printer.

ΟΔΗΓΙΕΣ Ricoh CL4000 / SP C410 / C411


	1: RGB

