Univerzálne pokyny pre inštaláciu.
Plniteľná sada kaziet HP s oddelenými atramentovými kazetami. Kód položky: H940RN-X.XL (v1.0SK)
Plniteľné kazety pre atramentové tlačiarne a multifunkčné zariadenia (MFU) HP: Nº88; Nº940 (highcapacity)

www.colorway.com

Obsah balenia:
1. Plniteľné kazety bez čipov – 1 sada (4 ks)
2. Striekačka bez ihly – 4 ks
3. Ihla na plnenie – 4 ks
4. Vzduchový filter – 4 ks
5. Inštrukcie

Atrament: H940RN-0.0L - (bez atramentu), H940RN-4.5(P)L – (4 fľaštičky atramentu s obsahom 50 ml (P - s 1 pigmentovým
atramentom), H940RN-4.1L – (5 fľaštičiek atramentu s obsahom 100 ml – P - s 1 pigmentovým atramentom)

Odporučený atrament:

Čierny atrament CW-HP360BK - pigmentový atrament (nemiešajte s CW-HW350BK); CW-HW350BK - vodou riediteľný
atrament (nemiešajte s CW-HP360BK). Farebný atrament - CW-HW350C; CW-HW350M; CW -HW350Y.

Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotografie sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu plniteľnej sady kaziet. Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie
produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Návod na inštaláciu
Pred inštaláciou si pozorne prečítajte technické informácie a skontrolujte obsah balenia.
Počas používania plniteľnej sady kaziet sa nedotýkajte čipov a snažte sa zabrániť ich poškodeniu prachom alebo inými nečistotami.

Upozornenie: Skutočnosť, že v tlačiarni je použitý neoriginálny spotrebný materiál, môže byť dôvodom pre zánik záruky zariadenia.
Skontrolujte kompatibilitu Vašej tlačiarne so systémom (zoznam kompatibilných modelov tlačiarní je uvedený na štítku balenia).
1.1. Pred samotnou inštaláciou plniteľných kaziet skontrolujte, či tlačiareň funguje správne aj s originálnymi kazetami a či je všetko v poriadku so zásobníkom papiera a ostatnými mechanizmami tlačiarne.
1.2. Vytlačte skúšobnú stranu, aby ste zistili, či tlačiareň funguje (podržte tlačidlo „Power“, 2x stlačte tlačidlo „Cancel“, 1x stlačte tlačidlo „Feed sheet“ a uvoľnite tlačidlo „Power“ (viď manuál
tlačiarne).Ak je kontrola pozitívna, môžete začať s inštaláciou plniteľných kaziet. Ak výsledok nie je v poriadku, postupujte podľa odporúčaní pre čistenie hlavy tlačiarne pomocou softvéru
tlačiarne (viď manuál tlačiarne). Ak ani teraz nedosiahnete pozitívny výsledok, kontaktujte servisné centrum.
1.3. Celý postup odporúčame vykonávať tak, aby nedošlo k znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.
2. Inštalácia originálnych čipov
Pred plnením kaziet odstráňte z originálnych kaziet čipy. Čipy by mali pracovať aj napriek tomu, že tlačiareň môže ohlásiť minimálnu hladinu atramentu alebo chýbajúci atrament.
2.1. Otvorte kryt, pod ktorým sa nachádzajú kazety a vyberte kazety z tlačiarne.
2.2. Opatrne urobte rez nožom medzi puzdrom kazety a vrchnou časťou podľa obr. 1.
2.3. Odstráňte vrchnú časť s čipmi (obr. 2).
2.4. Rovnakým spôsobom odstráňte vrchnú časť z plniteľnej kazety.
2.5. Vložte vrchnú časť z originálnej kazety na plniteľnú kazetu (obr. 3).
2.6. Postup zopakujte pri každej kazete (2.2.-2.5.).
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3. Plnenie kaziet
Každá kazeta má 2 otvory, otvor N1 je určený pre plnenie atramentom a otvor N2 je vzduchový otvor (obr. 4).
3.1. Otvorte 2 otvory vo vrchnej časti kazety (obr. 4).
Otvor č. 1 je určený pre plnenie kazety atramentom. Tento otvor by mal ostať počas plnenia zatvorený. Otvor č. 2 je vzduchový otvor. Cez tento otvor prúdi počas tlače vzduch. Po naplnení a
počas tlačenia by tento otvor mal ostať otvorený.
3.2. Naplňte kazetu atramentom cez plniaci otvor. Kazetu je potrebné naplniť 100 ml farebného atramentu a 200 ml čierneho atramentu, kvôli jej kapacite. Minimálnej hladine atramentu v
kazete venujte pozornosť, nakoľko nesmie klesnúť pod daný limit (obr. 5, 6).
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3.3. Vyberte striekačku, zatvorte plniaci otvor N1 vrchnákom, na otvor N2 nasaďte vzduchové filtre (obr. 4).
3.4. Keď prvýkrát plníte kazetu, je potrebné naplniť celú kazetu atramentom (bod 3.5., 3.6.).
3.5. Nakloňte kazetu a opatrne vložte ihlu prázdnej striekačky do plniaceho otvoru asi 10 mm (obr. 7). Potiahnite piest striekačky vytiahnutím vzduchu pokiaľ striekačka nezačne čerpať
atrament.
3.6. Nainštalujte kazety do tlačiarne (obr. 8). Potom vyberte hlavu tlačiarne z tlačiarne (viď manuál tlačiarne). Opatrne vložte ihlu prázdnej striekačky do hlavy tlačiarne asi 10 mm (obr. 9).
Vytiahnite piest striekačky hore pokiaľ sa do striekačky nedostane atrament. Nainštalujte hlavu tlačiarne.
3.7. Tlačiareň zapnite. Do otvoru, kde je umiestnený senzor pre uzatvorenie krytu vložte plastový kryt zo striekačky. Senzor môže byť umiestnený na inom mieste ako je zobrazené na obrázku.
3.8. Vytlačte skúšobnú stranu podľa inštrukcií v bode 1.2.

4. Pravidlá plnenia plniteľných kaziet
4.1. Kazety môžete plniť bez toho, aby ste ich vybrali z tlačiarne. Postup plnenia kazety je popísaný v bode 3. Plnenie kaziet.
Ak používate originálne čipy, tlačiareň môže zobrazovať správu o nízkej hladine atramentu; ale nemalo by to blokovať tlačenie. Ak je tlač blokovaná, čipy musia byť
odstránené.
Tlačiareň používajte aspoň 1krát za týždeň. Kazety držte z dosahu priameho slnka.
Plniteľné kazety ColorWay používajte len v čistom prostredí s teplotou 15-35 ˚C.
Nemiešajte rôzne druhy a značky atramentu. Vo výnimočných prípadoch môže z tlačiarne vytekať použitý atrament. Odporúčame vybrať kazety z tlačiarne a kontaktovať ColorWay.
Počas prepravy, príp. dlhodobejšieho nepoužívania tlačiarne uzatvorte otvory plniteľných kaziet. Tlačiareň neprevracajte. Neodstraňujte jednotlivé časti kaziet. Za účelom dosiahnutia čo
najlepšieho výsledku tlače, používajte fotopapier ColorWay.
Dôležité: Atrament držte z dosahu detí; zabráňte požitiu atramentu a možného zásahu očí.
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