Informacje dla klienta-wymiana wkładów atramentowych i tonerów i instalacja kompatybilnych i
oryginalnych wkładów w Waszej drukarce:

Zawsze postępujcie według instrukcji producenta drukarki, nie otwierajcie jej na siłe i też nie wymienajcie
tonerów czy wkładów bez współpracy z drukarką.
Jeżeli nie posiadacie instrukcji obsługi swojej drukarki, to prostym sposobem w wyszukiwarcep www.google.pl
wpisz
naprz. "Instrukcja HP P1005"

Wyszukiwarka Wam zawyczaj wyszuka linki z instrukcją wyszukiwanego przez Was urządzenia. Jeżeli kończy się w
drukarce atrament czy toner drukarka drukuje jasne lub rozmazane kopie, będzie najprawdopodobniej potrzebny
nowy atramentowy wkład czy też tonerowy.

Nie istnieje uniwersalna instrukcja wymiany wkładów, dlatego że w każdej drukarce postępuję się inaczej. Sposób
ich wymiany znajdziecie w dokumentacji dodanej do drukarki. Jeżeli drukujecie kolorowo czy na czarno biało,
będziecie mogli drukować z pomocą jednego wkładu, do póki niewymienicie pustego wkładu.
Jeżeli planujecie kupić wkład upewnijcie się, że znacie model i numer swojej drukarki i właściwy typ atrametnu lub
wkładu Ta informacja może być notowana na wkładzie, którego już używacie, lub w dokumentacji dodanej z
drukarką.

Jeżeli nie jesteście pewni jakiego atramentu bądź wkładu używacie odwiedźcie stronę internetową www.toner4u.pl
Zkontorlujcie czy zamówiony toner należy do waszej drukarki. Tusz i wkład aplikujcie nieużywając większego oporu.
Jeżeli tusz czy toner jest objektywnie większy i nie zgadza się z oryginalym użyciem- Nienależy do Waszej drukarki.
W przypadku,gdyż druk wykazuje usterkę, zawsze z reklamacją dołączcie testowy wydruk (z którego jest oczywista
usterka tuszu czy wkładu)

Jeżeli wkład czy tusz nie wykrywa-niepozna spróbujcie ponownym wyciągnięciem i włożeniem, lub wyłączeniem i
wyłączeniem drukarki to naprawić.
Zawsze jest końieczne zkontrolować czy usuneliście z tonera plastikowe okładki naprzykład z boku tonera.

W przypadku,gdy chcecie reklamacje online, znajdziecie ją na www.toner4u.pl w sekcji INFORMACJE-REKLAMACJE

Stanowczo ostrzegamy, że jeżeli drukarka drukuje wyłącznie czarno, w większości przypadków nie da się do
drukarki dać tylko czarnego atramentowego wkładu!

Potrzebujecie doradzić:
tel.: +420491110610
info@toner4u.pl
http://www.toner4u.pl

