Przed pierwszym wydrukiem
wyciągnij białe korki !!!
1. Podnieś górną obudowę (cały moduł skanera)
2. Włącz drukarkę i wywołaj funkcję WYMIANY
TUSZY z panelu urządzenia -tusze wyjadą do pozycji
wymiany.
(W przypadku XP-2xx trzymaj czerwony przycisk przez
ok.10 sekund, nie mniej niż 8!)
3. Wyciągnij zaznaczone na obrazku korki (zabezpieczenie
na czas transportu)

W trakcie instalacji
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NIE AKTUALIZUJ OPROGRAMOWANIA
- odznacz zaznaczone okienka

Na zdjęciach poniżej pokazano kluczowe punkty instalacji.
Dopilnuj aby u Ciebie na komputerze wyglądały tak samo
Krok 1 - zaakceptuj postanowienia licencji

WYCIĄGNIĘTYCH KORKÓW NIE WKŁADAMY PONOWNIE
DO URZĄDZENIA !!

Krok 2 - odznacz monitorowanie stanu, oraz wysyłanie informacji

4. Wyłącz urządzenie przyciskiem na panelu i odczekaj kilka
godzin - tusz po transporcie musi spłynąć do głowicy
drukującej
5. Włącz urządzenie i sprawdź jakość wydruku
6. Jeśli jakość nie będzie zadowalająca, wykonaj kilka
czyszczeń głowicy drukującej

Krok 3 po wydrukowaniu strony testowej
koniecznie odznacz sprawdzenie
pod kątem zaktualizowanego
oprogramowania.

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

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

6.Usuń białe korki z otworów odpowietrzających
#2 Metoda PREFEROWANA (bez wyjmowania
kartridzy z urządzenia)
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PAMIĘTAJ!
Wszelkie komunikaty:
- Mało tuszu
- Niemal pora wymienić pojemnik z tuszem
- Wykrzyknik przy symbolu kartridża
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Należy IGNOROWAĆ i kontynuować drukowanie.
A Komunikat z zapytaniem: „Czy włączyć mieszanie
kolorów aby uzyskać czarny?" należy ANULOWAĆ i
kontynuować drukowanie.

Sprawdź wyłączenie
powiadomienia o aktualizacji
odwiedzając następujące
menu:
USTAWIENIA lub KONFIGURACJA ->
AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA->
POWIADOMIENIA
Jeśli tutaj zaznaczone będzie wł. zmień na wył.

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

✓

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.

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

