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ΟΔΗΓΙΕΣ  Samsung CLP-320, 325 New
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.

Φώτο 1

Φώτο 2

Φώτο 3

Φώτο 4

Βήμα 1: Στο πλάι της κασέτας σας 
βρίσκετε το πώμα (καπάκι) το οποίο 
σφραγίζει τον θάλαμο του τόνερ (Φώτο 1) 
τον οποίο και θα γεμίσουμε αμέσως μετά.
Τραβήξτε με τη βοήθεια μίας πένσας το 
πώμα προς τα έξω (Φώτο 2) 
προσέχοντας ιδιαίτερα, περιφερειακά, να 
μην το καταστρέψετε γιατί στο τέλος θα το 
ξανατοποθετήσετε στην ίδια θέση και 
πρέπει να σφραγίζει καλά.
Παρακαλούμε να προσέξτε αν η τάπα στο πλάι δεν 
βγαίνει, μάλλον είναι κολλημένη (συνήθως στα νέα 
μοντέλα) τότε μπορείτε με ένα κολλητήρι να ανοίξετε μια 
τρύπα στο περίβλημα της κασέτας (Φώτο 3) για να 
γεμίσετε.
Λεπτομερής οδηγία για το πως θα μετατρέψετε ένα 
κολλητήρι σε "τρυπητήρι" για να τρυπάτε ομοιόμορφα τα 
πλαστικά μέρη από της κασέτες θα βρείτε στην 
Ιστοσελίδα μας στις οδηγίες στην αρχή 
www.tonerfox.gr/download_instructions.php

Βήμα 2: Αδειάστε τα υπολείμματα τόνερ από τον θάλαμο σε 
μία σακούλα απορριμμάτων. Για καλύτερα αποτελέσματα 
μπορείτε στο τέλος να αναρροφήστε τα υπολείμματα από 
παλιό τόνερ με μια ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένο 
ακροφήσιο.

Βήμα 3: Πάρτε την φιάλη με το τόνερ και ανακινείστε την για 
30 δευτερόλεπτα δυνατά (φραπέ). Αφήστε την μετά 
για περίπου 15 δευτερόλεπτα σε ήρεμη κατάσταση 
να κατακάτσει το τόνερ. Βιδώστε το χωνάκι στην 
φιάλη και γεμίστε αργά και υπομονετικά (για να μην 
λερωθείτε) με νέο τόνερ την κασέτα από το πλάι ή 
από την τρύπα που ανοίξατε με το κολλητήρι (Φώτο 
4). Σημείωση: Αν γεμίζετε από το πλάι, για να 
ταιριάζει στο άνοιγμα τις κασέτας το άκρο από το 
χωνάκι μπορείτε να το πιέσετε λίγο.

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

Βγάλτε την κασέτα του τόνερ από τον εκτυπωτή ακολουθώντας τις οδηγίες του 
κατασκευαστή.
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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.
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Φώτο 5 Φώτο 6

Βήμα 4: Σφραγίστε τον θάλαμο με το τόνερ τοποθετώντας το πώμα στο άνοιγμα. 
Σημείωση: Σε περίπτωση που το πώμα κατά το βγάλσιμο τραυματίστηκε μπορείτε να το 
επαλείψετε περιμετρικά με λίγη κόλα ώστε να σφραγίζει καλά και να μην υπάρχει διαρροή 
από τόνερ.

Στις κασέτες χωρίς πώμα μπορείτε να σφραγίστε το άνοιγμα στην πάνω πλευρά της 
κασέτας χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι κολλητική ταινία για να μην χυθεί το τόνερ έξω.

Βήμα 5: Στην πίσω πλευρά της κασέτας βρίσκετε το Τσιπ (Φώτο 5) κολλήστε το νέο 
τσιπ πάνω στο παλιό, με τα βέλη να δείχνουν προς τα επάνω (Φώτο 6). Σημείωση: Οι 
αρχικές κασέτες που πήρατε με την αγορά του εκτυπωτή έχουν στην θέση του τσιπ ένα 
προσωρινό τσιπ (υποκατάστατο δεν είναι πραγματικό τσιπ αλλά δείγμα).

Η κασέτα σας είναι τώρα έτοιμη για χρήση!

Ðñïóï÷Þ

Ïé ÊáóÝôåò ôüíåñ ðïõ óáò ðáñÝ÷ïíôáé áðü åìÜò ëåéôïõñãïýí êáé åßíáé äïêéìáóìÝíåò 
ìå ôçí Ýêäïóç ôïõ "ëïãéóìéêïý" (firmware), ôï ïðïßï åß÷å ï åêôõðùôÞò óáò ìå ôçí áãïñÜ 
ôïõ. ÅÜí Ý÷åôå åíçìåñþóåé ðñüóöáôá ôçí Ýêäïóç ôïõ "ëïãéóìéêïý" (firmware), ìå 
êÜðïéá Üëëç ôüôå äåí åããõüìáóôå ôçí ëåéôïõñãéêüôçôá ôùí ôóéð ðïõ âñßóêïíôáé ðÜíù 
óôçí êáóÝôá.

Åðßóçò äåí ìðïñïýìå íá åããõçèïýìå ôçí ëåéôïõñãßá ôùí ôóéð êáé ôçò êáóÝôáò ôüíåñ 
ãåíéêüôåñá áí óôï ìÝëëïí êÜíåôå êÜðïéá áíáâÜèìéóç ôïõ "ëïãéóìéêïý" (firmware).

Ãéá ôïí ëüãï áõôüí óáò ðáñáêáëïýìå íá áðïöåýãåôå íá êÜíåôå áíáâÜèìéóç ôïõ 
"ëïãéóìéêïý" (firmware) ôïõ åêôõðùôÞ.
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