Instrukcja obsługi naboju wielokrotnego napełniania
Odpowiadających kartridżom Brother LC223 LC225
Przed instalacją naboi przeczytaj CAŁĄ instrukcję do końca.
UWAGA!
Przed rozpoczęciem napełniania kartridży atramentem osłoń swoje ubranie oraz otoczenie, by
uniknąć ewentualnego zachlapania.
Naboje nie są wyposażone w czipy. Należy przełożyć je z kartridży jednorazowych.

Identyfikacja typu kartridży:
W drukarkach Brother pracujących na kartridżach LC223 / LC225 stosowane są 2 typy oryginalnych
kartridży: z otworem nad zaworem wyjściowym i bez. W przypadku drugiego typu kartridży na
kartridże napełnialne dodatkowo należy założyć czarne nakładki dołączone do zestawu.

Zakładanie nakładki

Napełnianie naboju:
Otwór wlewowy

Otwór odpowietrzający

Otwór odpowietrzający

1. Wyjąć zatyczkę z otworu wlewowego
2. Przez otwór wlewowy za pomocą samej strzykawki bez igły bądź wyposażonej w tępą igłę,
napełnić nabój atramentem odpowiedniego koloru (patrz zdj.3).
3. Zamknąć otwór wlewowy zatyczką. Optymalny poziom napełnienia pokazano na zdj. 4
4. Zresetować reseterem czip założony na kartridż.
5. Przed włożeniem kartridża do drukarki wyjąć zatyczkę z otworu odpowietrzającego. Niewyjęcie
zatyczki może skutkować uszkodzeniem głowicy.

Resetowanie czipa:

Ponowne napełnianie naboju:
1.
2.
3.
4.

Nabój wskazany jako zużyty w 85-90% bądź pusty wyjmujemy do napełnienia.
Napełniamy nabój atramentem (patrz pkt. 2-4).
Resetujemy reseterem czip.
Wkładamy do drukarki.

Uwagi:
1.
2.
3.

4.

Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20 minutach od napełniania kartridży – tak, by z atramentu w
kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza.. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu.
Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki.
Niezależnie od rodzaju używanych kartridży ( nawet używając oryginalnego atramentu) zaleca się zmianę
kolorów Photo Black i Mate Black przynajmniej raz w miesiącu niezależnie od używanych powierzchni
papieru. Zaniedbanie tej procedury może skutkować zaschnięciem kanału.
Do transportu drukarki bądź samych naboi zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające

Pomoc i serwis:
W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź mailowo:
biuro@gellex.pl

