Instrukcja napełnianie kaset napełnianych do
Epson 4000 4400 4450 4800 4880 7600 9600
Epson SureColor serii T
Epson SureLab serii D
Kaseta do Epsona 7600 9600 4000 4800 4880 4450 4400. W pozostałych modelach kasety mogą
nieznacznie różnić się wizualnie.
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Kaseta do Epson SureColor serii T
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Kaseta do Epson SureLab D700
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(kaset do Epson 4000
7600 9600)

Instrukcja napełniania i użytkowania kasety:
1. Wyjmij zatyczki z obu otworów. Mniejszy otwór to otwór odpowietrzający, większy otwór
to otwór wlewowy (patrz zdjęcia).
2. W otwór wlewowy włóż lejek (zaleca się stosowanie lejka z sitkiem celem filtracji
zanieczyszczeń z wlewanego atramentu).
3. Napełnij kasetę w min. 2/3 objętości.
Kasety o pojemności 220ml czyli do Epson Stylus Pro 7600 9600 4000 4800 4880 4400
4450 oraz Epson SureLab D700 zalecamy napełnić min. 150ml atramentu.
Kasety o pojemności 700ml czyli do Epson SureColor zalecamy napełnić min. 500ml
atramentu.
Zbyt mała ilość atramentu w kasecie będzie powodować nieprawidłową pracę kasety i
zapowietrzenie maszyny.
4. Zatkaj otwór wlewowy i odpowietrzający.
5. Przechyl kasetę tak, by wąski bok, na którym znajduje się czip, znajdował się na dole (patrz
zdjęcie – zaznaczono na nim właściwy bok). Sprawdź, czy atrament dostał się do kanalika
łączącego komorę kasety z zaworem (uszczelką) - patrz zdjęcie z prawidłowo napełnionym
kanalikiem. Powietrze w kanaliku może powodować nieprawidłową pracę kasety i
zapowietrzenie maszyny.
6. Ponownie obróć kasetę tak, by otwory wlewowy i odpowietrzający znajdowały się na górze
7. Otwórz otwór odpowietrzający. Drukowanie z zamkniętym otworem odpowietrzającym
może przyczynić się do zapowietrzenia maszyny i uszkodzenia głowicy.
8. Włóż kasetę do maszyny.
Kontakt w przypadku problemów z instalacją: Gellex, tel. (22) 616 4105, e-mail: biuro@gellex.pl
UWAGI:
1. Zalecamy kontrolowanie poziomu atramentu i dbanie, by ilość atramentu nie była mniejsza
niż ¼ objętości kasety.
2. Przypominamy o sprawdzeniu, czy na kasecie znajduje się czip oraz czy jest on prawidło
osadzony przed włożeniem kasety do maszyny.
3. Należy upewnić się, że została wyjęta zatyczka z otworu odpowietrzającego przed
włożeniem kasety do maszyny.
4. W przypadku kaset do Epson SureColor serii T oraz Epson SureLab serii D informujemy, że
czipy są jednorazowe i wymagają wymiany po zliczeniu stosownej ilości atramentu.

