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ΟΔΗΓΙΕΣ Xerox Phaser 6180
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.

Βγάλτε την Κασέτα από τον εκτυπωτή ακολουθώντας της οδηγίες του κατασκευαστή (φώτο 1).

Φώτο 1

Φώτο 2

Φώτο 3

Φώτο 4

Φώτο 5

Βήμα 1: Βγάλτε τα 2 ελατήρια που βρίσκονται στο πλάι της 
δεξιάς και αριστερής πλευράς της κασέτας. Ξεβιδώστε της βίδες 
από την αριστερή και δεξιά πλευρά (φώτο 2).

Βήμα 2: Βγάλτε το λευκό πλαστικό στέλεχος από την δεξιά 
πλευρά το οποίο ελευθερώσατε προηγουμένως ξεβιδώνοντας την 
βίδα που το κρατούσε (φώτο 3).

Βήμα 3: Αφαιρέστε επίσης και το μαύρο καπάκι από την 
αριστερή πλευρά. Για να γίνει αυτό πρέπει να ανασηκώσετε 
ελαφριά την μικρή ελαστική προεξοχή ώστε να ελευθερωθεί το 
καπάκι (φώτο 4 κύκλος).  αυτό το καπάκι βγαίνει λίγο 
δύσκολα γιατί είναι ελαφρώς σφηνωμένο στο τύμπανο 

Βήμα 4: Τώρα μπορείτε να βγάλετε το πάνω μέρος της κασέτας. 
Παρακαλούμε μην ακουμπήσετε τον μοβ κύλινδρο (φωτοευαίσθητο 
κύλινδρο τυμπάνου) (φώτο 5).

Σημείωση:
προσέξτε 

όχι με απότομη βία αλλά με προσεκτικές κινήσεις για να μην σας 
σπάσει.



Σημαντικό:

Προσοχή μην το πετάξετε.

 Καθαρισμός του θαλάμου υπολειμμάτων.

Βήμα 5: Στην Άκρη του τυμπάνου (την πλευρά του που έχει τις γραναζωτές 
αυλακώσεις) υπάρχει μία ασφάλεια (μεταλλικό ημικύκλιο), βγάλτε την ασφάλεια με 
την βοήθεια μίας πένσας τραβώντας την προς τα επάνω προσοχή μην σας ξεφύγει 
και την χάσετε (φώτο 6). Τώρα έχει ελευθερωθεί ο άξονας τον οποίο προσεκτικά 
μπορούμε να τραβήξουμε από το άλλο πλάι προς τα έξω και να βγάλουμε πάλι με 
πολύ προσοχή τον κύλινδρο τυμπάνου πιάνοντας τον με μία χαρτοπετσέτα.

Αφήστε τον κύλινδρο τυμπάνου (μοβ κύλινδρος) στην άκρη και σκεπάστε τον ώστε 
να μην είναι εκτεθειμένος στο φως επίσης αποφύγετε να τον ακουμπήσετε με τα 
δάχτυλα, για να μην δημιουργηθούν πάνω του λιπαρά στίγματα.

Βήμα 6: Αφαιρέστε τους δύο κυλίνδρους (τον πλαστικό και αυτόν 
που είναι από σπογγώδες υλικό) από τις βάσεις τους. Για να 
ξεβιδώσουμε τις δύο βίδες και να αφαιρέσουμε την μεταλλική 
πλάκα (προσοχή μην την λυγήσετε) συστήνουμε να αφαιρέσετε και 
τις βάσεις (φώτο 7).

Βήμα 7: Αδειάστε την κασέτα από τα υπολείμματα τόνερ σε μια 
σακούλα απορριμμάτων και Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με 
την αντίστροφη σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει.

Βήμα 8: Στην δεξιά πλευρά της κασέτας και προς τα κάτω 
υπάρχει ένα αυτοκόλλητο το οποίο πρέπει να αφαιρέσουμε 

 Αυτό το άνοιγμα είναι η είσοδος στον 
θάλαμο τόνερ τον οποίο μετά θα γεμίσουμε (φώτο 8).

Βήμα 9: Αδειάστε πρώτα το παλιό τόνερ από 
την κασέτα σε μια σακούλα απορριμμάτων και 
αν χρειαστεί αναρροφήστε από το άνοιγμα με 
μία ηλεκτρική σκούπα το παλιό τόνερ.

Βήμα 10: Πάρτε την φιάλη με το carrier και 
αδειάστε την μέσα στην φιάλη με το τόνερ και 
ανακινήστε καλά! (φραπέ) την φιάλη με τα δύο 
συστατικά για περίπου 1 λεπτό και αφήστε την 
περίπου 15 δευτερόλεπτα για να κατακαθίσει το 
τόνερ. Βιδώστε στο στόμιο της φιάλης το χωνάκι 
και γεμίστε από το άνοιγμα την κασέτα με τόνερ 
(το τόνερ πρέπει να ρέει σαν νερό) γεμίστε αργά και υπομονετικά για 
να μην λερωθείτε. Αφού τελειώσετε κολλήστε το αυτοκόλλητο στην ίδια 
θέση από την οποία το είχατε αφαιρέσει ώστε να σφραγιστεί η κασέτα 
και να μην υπάρχει διαρροή από τόνερ.

Βήμα 11: Συναρμολογήστε τώρα την κασέτα με την αντίστροφη 
σειρά με την οποία την είχατε αποσυναρμολογήσει στα βήματα 1-4.

Βήμα 12: Αλλάξτε το τσιπ. Με ένα μικρό και πλατύ κατσαβιδάκι 
πιέστε και ανασηκώστε το παλιό τσιπ προς τα επάνω και στην θέση 
του τοποθετήστε το καινούργιο (φώτο 9).

Σελίδα 2 απο 2 - www.tonerfox.gr©2009

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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