
UWAGA! 

Przed włączeniem urządzenia proszę zapoznać się z poniższą instrukcją!  

 

1. Nie włączaj urządzenia! 

2. Podnieś górną obudowę drukarki – tak jak do wymiany tuszy 

3. Wyciągnij białe korki (zabezpieczenie na czas transportu) – foto poniżej 

 

4. Włącz urządzenie - sprawdź jakość wydruku 

5. Jeśli jakość nie będzie zadowalająca, wykonaj kilka czyszczeń głowicy drukującej 

 



Napełnianie wiecznych kartridży 

#1 Metoda  

1. Załóż białe korki do otworów odpowietrzających 

2. Wywołaj funkcję WYMIANY TUSZY 

3. Wyciągnij kartridż, który chcesz napełnić i załóż od spodu pomarańczową zaślepkę dołączoną 

do zestawu.  UWAGA z kartridża od spodu może wydostać się atrament – uważaj aby nie 

zalać głowicy drukującej! 

4. Wyciągnij kolorowy  korek – zaaplikuj strzykawką atrament do poziomu ok. 4mm poniżej 

otworu 

5. Zaślep otwór korkiem i zainstaluj ponownie kartridż w drukarce, przednio zdejmując 

pomarańczową zaślepkę 

6. Usuń białe korki z otworów odpowietrzających 

#2 Metoda PREFEROWANA (bez wyjmowania kartridzy z urządzenia) 

1. Podnieś moduł skanera aby mieć dostęp do tuszy 

2. Wyciągnij kolorowy  korek – zaaplikuj strzykawką atrament do poziomu ok. 4mm poniżej 

otworu. Spójrz na miejsce pod korkami aby sprawdzić wizualnie czy jest odpowiedni poziom 

tuszy – tak jak na poniższym foto: 

 

3. Zaślep otwór korkiem 



 

Resetowanie wiecznych kartridży 

1. Jeżeli, któryś z pojemników nie jest rozpoznawany przez drukarkę, należy go zresetować 

2. Wywołaj funkcję WYMIANY TUSZY 

3. Zwolnij niebieski zatrzask trzymający kartridż – nie wyjmuj całkowicie kartridża! Nie jest to 

wymagane 

4. Dociśnij powrotem pojemnik, aż usłyszysz kliknięcie 

PAMIĘTAJ! 

Nie ma możliwości zresetowania pojemników, jeżeli poziom wyświetlany przez drukarkę jest większy 

niż 0%. W związku z powyższym może powstać rozbieżność między stanem faktycznym atramentu a 

tym co wyświetla drukarka. 

W przypadku kiedy urządzenie stwierdzi, że kartridże są nieoryginalne (non-genuine), należy 

zatwierdzić chęć ich używania. 

PAMIĘTAJ! 

Wszelkie komunikaty: 

- Mało tuszu 

-Niemal pora wymienić pojemnik z tuszem 

- Wykrzyknik przy symbolu kartridża 

Należy IGNOROWAĆ i kontynuować drukowanie. 

A Komunikat z zapytaniem: „Czy włączyć mieszanie kolorów aby uzyskać czarny?” należy ANULOWAĆ 

i kontynuować drukowanie. 


