
Obsah balenia:
1. Plniteľné kazety s čipmi - 4 ks 
2. Injekčná striekačka bez ihly - 4 ks 
3. Ihla na plnenie kaziet - 4 ks 
4. Pokyny pre inštaláciu 

Vonkajší vzhľad produktu a balenia sa môžu líšiť. Kresby a fotogra�e sú uvedené v návode pre lepšie pochopenie všeobecnej inštalácie a prevádzkového procesu plniteľných kaziet. 
Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť špeci�kácie produktu, návrhy a balenie bez predchádzajúceho upozornenia.

Ďakujeme vám za zakúpenie Sady plniteľných kaziet Colorway. Ceníme si Vašu podporu a robíme všetko pre pohodlné použitie našich produktov.  Sada plniteľných kaziet je určená pre 
atramentové tlačiarne. Modernizácia umožnila opakované plnenie kaziet atramentom. Cena tlače je minimálne 25-násobne nižšia. Na rozdiel od jednorázových kaziet je možné naše kazety 
používať po celú dobu životnosti tlačiarne. Ďalšie náklady vynaložíte už len na kúpu  atramentov pre opätovné naplnenie.

1. Návod na inštaláciu
Pred inštaláciou skontrolujte systém a obsah balenia.
Počas používania plniteľných 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.
Uistite sa, že tlačiareň je kompatibilná so systémom, ktorý ste si zakúpili (zoznam kompatibilných modelov tlačiarní je uvedený na štítku na prednej strane balenia).

2. Plnenie kaziet
2.1. Počas plnenia by mala byť kazeta obrátená otvormi nahor, kazetu neprevracajte (obr. 1). 
2.2. Otvorte 2 otvory v hornej časti kazety (obr. 2). Otvor A1 je určený pre plnenie. Počas tlačenia musí byť plniaci otvor vždy zatvorený. Otvor B1 je vzduchový otvor. Počas tlačenia týmto 

otvorom prúdi vzduch. Počas tlačenia by mal byť tento otvor zatvorený. 
2.3. Natiahnite do striekačky atrament príslušnej farby a nasaďte na striekačku ihlu.  
2.4. Vložte ihlu do plniaceho otvoru A1 (obr. 3). Nepoškoďte vnútornú stenu kazety. Neplňte kazetu cez vzduchový otvor. Nepoužívajte striekačku bez ihly, aby ste nepoškodili kazetu. 
2.5. Naplňte kazetu potrebným množstvom atramentu - po prerušovanú čiaru (obr. 4). Skontrolujte plnenie kazety vizuálne cez jej stenu. 
2.6. Uzatvorte plniaci otvor A1 vrchnákom, otvor B1 nechajte otvorený.
2.7. Vezmite ďalšiu čistú striekačku s ihlou a naplňte ďalšiu kazetu rovnakým spôsobom. 
2.8. V každej kazete je plavák, ktorý znázorňuje hladinu atramentu vo vnútri kazety. Pred inštaláciou kazety do tlačiarne sa uistite, že plavák je v pozícii Full cartridge (Plná kazeta – obr. 5). Keď 

sa kazeta vyprázdni, plavák sa dostane do pozície Empty cartridge (Prázdna kazeta – obr. 6) a tlačiareň ohlási prázdnu kazetu. 
2.9. Vložte sadu plniteľných kaziet do tlačiarne. Neodstraňujte plastovú membránu z kazety, počas plnenia ju ihla prepichne. 
2.10. Počkajte kým prebehnú všetky operácie tlačiarne a zariadenie je pripravené k tlači. Ak tlačiareň (MFU) nerozpozná kazety, vytiahnite kazety z tlačiarne a uistite sa, či je plavák v pozícii Plná 

kazeta (bod 2.8.) a vložte kazety späť do tlačiarne. 
2.11. Za pomoci softvéru tlačiarne (MFU) spustite 2-3 čistiace postupy a po skúške tlače sa presvedčte, že všetky trysky tlačia správne (bod 1.2.). Ak niektoré trysky netlačia, nechajte tlačiareň 

5-10  hodín stáť a počas tejto doby sa prebytočný vzduch dostane von a tlak v tlačiarni sa stabilizuje. 
2.12. Pri opätovnom plnení kazety túto vytiahnite z tlačiarne a otvorte plniaci otvor A1. Zopakujte postup uvedený v bode 2.3.-2.10.
2.13. Počas prepravy a skladovania plniacich kaziet musí byť plniaci a vzduchový otvor uzatvorený (obr. 1).

Tlačiareň používajte minimálne 1x za týždeň. Plniteľné kazety nenechávajte na priamom slnku. 
Plniteľné kazety TM ColorWay používajte v čistom prostredí pri teplote 15-35  C.
Používajte rovnakú značku atramentu, nemiešajte atramenty rôznych typov a značiek.
Vo výnimočných prípadoch sa atrament môže dosť do tlačiarne. V tomto prípade sadu kaziet vyberte z tlačiarne a kontaktujte servisné centrum ColorWay. 
Počas prepravy alebo pri skladovaní uzatvorte vzduchové otvory na plniteľnej kazete. Neprevracajte tlačiareň s plniteľnými kazetami. Neoddeľujte časti kazety. Pre dosiahnutie najlepšej 
kvality fotogra�í používajte TM ColorWay fotopapier. 
Dôležité: držte atrament z dosahu detí; zabráňte požitiu atramentu; zabráňte zasiahnutiu očí atramentom. 

www.colorway.com

Atrament: LC123RC-0.0 - (bez atramentu); LC123RC-4.5 (4 �aštičky atramentu s obsahom 50 ml); LC123RC-4.1 (4 fľaštičky atramentu s obsahom 100 ml )

1.1. Pred samotnou inštaláciou 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. Pre zistenie kvality tlače vytlačte skúšobnú stranu – tlačidlo Ink control (viď manuál tlačiarne). Ak je výsledok tlače v poriadku, pokračujte v inštalácii kaziet. Ak výsledok tlače nie je v poriadku, 

postupujte podľa odporúčaní pre čistenie hlavy tlačiarne pomocou softvéru tlačiarne (viď manuál tlačiarne a multifunkčného zariadenia). Pokiaľ ani v tomto prípade nedosiahnete pozitívny 
výsledok, obráťte sa na servisné centrum pre opravu tlačiarne a hlavy tlačiarne.

1.3. Všetky kroky odporúčame vykonávať tak, aby nedošlo ku znečisteniu nábytku, odevu a iných povrchov atramentom.

Univerzálne pokyny pre inštaláciu.
Sada plniteľných kaziet Brother s oddelenými atramentovými kazetami.
Kód položky: LC123RC-X.X (v.1.0SK)
Plniace kazety pre atramentové tlačiarne a multifunkčné zariadenia Brother, ktoré používajú kazety – 
LC123: DCP J152/J552/J4110; MFC J470/J4410/J4510/J4610/J4710/J6520/J6920


