
Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή 
ακολουθώντας τις οδηγίες του κατασκευαστή (φώτο 1).

Ανοίξτε το πλαϊνό κάλυμμα (φώτο 2) και βγάλτε την 
σακούλα για το τόνερ (να προσέξετε και να θυμάστε την 
θέση και τον προσανατολισμό που ήταν τοποθετημένη μέσα 
στι δοχείο). Κόψτε την σακούλα με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προκύψει ένα κατάλληλο άνοιγμα για να μπορείτε να την 
γεμίσετε. 

Πάρετε την φιάλη με το τόνερ και ανακινήστε την ελαφριά 
μετά βιδώστε στο στόμιο της φιάλης το χωνάκι και γεμίστε 
την σακούλα από το άνοιγμα αργά και υπομονετικά για να 
μην λερωθείτε. 

Αφού τελειώσετε σφραγίστε το άνοιγμα χρησιμοποιώντας 
ένα ή δύο κομμάτια κολλητικής ταινίας καλά ώστε να μην 
υπάρχει διαρροή από τόνερ (φώτο 3).

Βάλτε την σακούλα πίσω στο πλαστικό δοχείο και κλείστε 
το καπάκι.
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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 Ricoh CL7000, 7100CL

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.
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