
W trakcie instalacji 
NIE AKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIA 

- odznacz zaznaczone okienka
Otwórz pokrywę tuszy i podnieś niebieskie zaślepki systemu CISS

1. Wejdź w panel sterowania
i w następujące jego elementy:
panel sterowania ->
sprzęt i dźwięk ->
urządzenia i drukarki ->
kliknij prawym przyciskiem myszki
na swojej drukarce ET/L

2. Kliknij preferencje drukowania i znajdź zakładkę konserwacja
3. Wykonaj czyszczenie głowicy na otwartym systemie, a po
zakończeniu czyszczenia zamknij niebieskie zaślepki i pokrywę tuszu

Na zdjęciach poniżej pokazano kluczowe punkty instalacji.
Dopilnuj aby u Ciebie na komputerze wyglądały tak samo

Krok 1 - zaakceptuj postanowienia licencji

Krok 2  - odznacz monitorowanie stanu, oraz wysyłanie informacji

Strona 1/2Jeśli po instalacji sterowników i pierwszym wydruku 
jakość jest niezadowalająca prosimy o zastosowanie się 

do poniższej instrukcji

Metoda alternatywna dla urządzeń z wyświetlaczem 

1. Otwórz pokrywę tuszu i podnieś niebieskie zaślepki
2. Na wyświetlaczu urządzenia odszukaj zakładkę konserwacja
3. Wybierz z niej czyszczenie głowicy drukującej.

UWAGA!!!
Powyższą procedurę stosujemy nie więcej niż 2 (dwa) razy. Jeśli po 
jej zastosowaniu jakość wydruku nadal jest kiepska, wykonaj 
normalne czyszczenie głowicy.



 Napełnianie systemu CISS 

1. Otwórz pokrywę tuszu
2. Odbezpiecz niebieskie zaślepki
3. Strzykawkę z igłą umieść w pierwszej

komorze otworu na tusz
4. Zaaplikuj odpowiednią ilość atramentu
5. Zamknij niebieskie zaślepki i pokrywę tuszu
6. Gotowe !

Sprawdź wyłączenie 
powiadomienia o aktualizacji 

odwiedzając następujące 
menu:

USTAWIENIA lub KONFIGURACJA -> 
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA-> 

POWIADOMIENIA

Jeśli tutaj zaznaczone będzie wł. zmień na wył.

W przypadku problemów zajrzyj tutaj:

consis.pl/faq

 Zachęcamy do kontaktu: 

allegro@consis.com.pl

lub 

serwis@consis.com.pl

lub pod numerami telefonu dostępnymi na naszej 
stronie internetowej, oraz na aukcjach allegro 

allegro.pl/uzytkownik/eras_sc

Jeśli po instalacji - przy próbie druku 
pojawi się okienko widoczne poniżej, 
zaznacz „nie pokazuj tego komunikatu 
ponownie” i kliknij „nie akceptuję

Krok 3 

✓

Strona 2/2po wydrukowaniu strony testowej 
koniecznie  odznacz sprawdzenie 
pod kątem zaktualizowanego 
oprogramowania.

UWAGA ! 

W przypadku butelek firmy INK-Mate pod żadnym 
pozorem nie próbuj wlewać atramentu 
bezpośrednio z butelki do systemu CISS. 

Grozi to ubrudzeniem atramentem drukarki, blatu, 
na którym wykonywane jest uzupełnianie, 
Państwa rąk i wszystkiego dookoła !!!! 
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