



Instrukcja wymiany tuszy z serii PG / CL w drukarkach Canon 
Instrukcja dotyczy wymiany tuszy zamiennych zakupionych w sklepie www.ToneryZaGrosze.pl. Wymiana 
tuszy odbywa się w taki sam sposób w prawie wszystkich drukarkach marki Canon z głowicą zamontowaną 
w tuszu. Przed założeniem tuszy dokładnie przeczytaj całą instrukcję. Pamiętaj, że tusze wymieniamy 
zawsze przy włączonej drukarce, ponieważ niektóre modele drukarek tylko wtedy zarejestrują nowy 
pojemnik.


Aby poprawnie wymienić tusz w swojej drukarce, wykonaj następujące czynności:


1. Sprawdź który z pojemników z tuszem musisz wymienić. Możesz to zrobić w menu drukarki lub na jej 
wyświetlaczu.


2. Nowe tusze wyciągnij z opakowania a następnie zdejmij klipy zabezpieczające i/lub taśmy 
odpowietrzające. Pamiętaj, że wszystkie taśmy zabezpieczające będą miały napis „PULL” i jaskrawy 
kolor. Nie usuwaj z tuszu żadnych przezroczystych folii czy etykiet, ponieważ służą one do poprawnego 
działania w drukarce i usunięcie ich może doprowadzić do jej zalania.


3. Otwórz pokrywę do wymiany tuszy w drukarce, znajdź kartridż, który chcesz wymienić i wyjmij stary 
pojemnik. Zależnie od modelu drukarki zwolnienie tuszu odbywa się poprzez pociągnięcia tuszu w 
swoją stronę lub lekkie wciśnięcie pojemnika do środka aż odskoczy. Jeżeli nie wiesz, w jaki sposób 
wyjąć stary tusz dokładny opis znajdziesz w instrukcji swojej drukarki.


4. Zainstaluj nowy tusz w miejscu zużytego, wciskając go aż zaskoczy i nie będzie można go wyjąć bez 
zwalniania blokady. Tusz musi być włożony do komory przeznaczonej na instalowany kolor.


5. Zamknij pokrywę do wymiany tuszy.


6. Drukarka powinna automatycznie zarejestrować nowy tusz lub zapytać w komunikacie czy tusz został 
wymieniony. W przypadku komunikatu należy wcisnąć OK.


7. Wymiana zakończona. Można zacząć drukowanie.


Jeżeli po wymianie tuszu masz problem z jakością wydruków wydrukuj stronę testową, aby sprawdzić 
którego koloru brakuje na wydrukach. Stronę testową wydrukujesz poprzez menu drukarki lub jej ustawienia 
w komputerze. Po wykonaniu wydruku sprawdź, czy na stronie poprawnie nadrukowane są 4 kolory 
(czarny, niebieski, różowy i żółty). Jeżeli widzisz puste miejsca lub błędy w wydruku przeprowadź 
czyszczenie drukarki / wyrównywanie wkładów. Instrukcję wykonania automatycznego czyszczenia 
znajdziesz w instrukcji swojej drukarki.


W przypadku gdy drukarka wskaże błąd w działaniu tuszu pierwsze co należy zrobić to odłączyć ją od 
prądu na 30 sekund i ponownie ją podłączyć. Po takim resecie drukarka zazwyczaj kasuje błąd i poprawnie 
rejestruje tusz.
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