
Remove Screws

Remove screw to replace chip
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Ο∆ΗΓΙΕΣ SAMSUNG ML2150, 2151, 2152, 2550, 2551, 2552 
Xerox phaser 3450, 3500 

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν 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.

General Refilling Procedures:

REQUIRED FOR A SUCCESSFUL REFILL:

Toner

1 funnel cap

Screw Drive

Using a screwdriver, remove the screws as illustrated on the first top picture to the 
right. Please do this in an open ventilated area (Outside would be best). Toner may 
spill, please use care in removing the top portion of the cartridge.

IMPORTANT: You must dispose of any original toner in the cartridge as much as 
possible before refilling. Dispose of toner properly into a trash can. Do not overfill the 
cartridge by pouring the entire toner powder into the cartridge. Use half the bottle 
now, and the rest at a later time. Overfilling can and will damage a cartridge.

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 funnel cap toward 
the toner hopper and fill the hopper. 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. Once the cartridge has enough toner, place the removed portion back into place 
and screw it in. 

Once everything has been reassembled, replace the chip by removing the screw 
(see illustration to the right). Once the chip has been replaced, shake the cartridge 
side to side to distribute the toner.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆εν 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.


