
CZ   RADA

Startovací kazety: pro úsporu nerostných zdrojů a 
ochranu našeho životního prostředí jsou jak startovací 
kazety, které jsou obvykle dodávány s novou 
tiskárnou, tak původní originální kazety vyrobeny z 
recyklovaných kazet tohoto typu. Počítač může hlásit, 
že jde o startovací kazetu. Ale pokud jde o kvalitu a 
výtěžnost, jsou obě verze kazet po našem recyklačním 
procesu naprosto totožné. Datum výroby: váš počítač 
vám může ukázat datum výroby. Tato informace se 
týká originální kazety. Současná inkoustová kazeta 
byla zrecyklována v pozdějším termínu.

SK   TIP

Nastavovací zásobník: Aby sa šetrili zdroje a chránilo 
sa životné prostredie, obidva tzv. nastavovacie 
zásobníky, ktoré sa zvyčajne dodávajú s novými 
tlačiarňami, ako aj pôvodné štandardné zásobníky 
boli recyklované pre tento typ zásobníkov. Váš počítač 
môže hlásiť, že ide o nastavovací zásobník. Avšak 
pokiaľ ide o kvalitu a výkon, obidve verzie zásobníkov 
sú úplne rovnocenné po procese recyklácie. Dátum 
výroby: Váš počítač môže zobraziť dátum výroby. 
Táto informácia sa vzťahuje na pôvodný zásobník. 
Aktuálny atramentový zásobník bol recyklovaný 
neskôr.

HU   TANÁCS

Beüzemelési patron: az erőforrásokkal való 
takarékosság és a környezet megóvása érdekében 
az úgynevezett beüzemeltetési patronokat, amelyeket 
egy új nyomtatóval adnak, és az eredeti standard 
patronokat egyaránt újrahasznosítottuk az ilyen típusú 
patronok gyártásánál. A számítógép azt írhatja ki, hogy 
ez egy beüzemeltetési patron. Azonban a minőség 
és a tintamennyiség szempontjából mindkét patron 
teljesen egyforma az újrahasznosítási eljárásunkat 
követően. Az előállítás időpontja: a számítógép 
megjeleníthet egy gyártási időpontot. Ez az eredeti 
patronra vonatkozik. A jelen tintapatron egy későbbi 
időpontban került újrahasznosításra. 

PL   WSKAZÓWKA

Kaseta instalacyjna: aby oszczędzać zasoby 
i chronić nasze środowisko, obydwie kasety  
instalacyjne, które są zazwyczaj dostarczane z nową 
drukarką, a także oryginalne wkłady standardowe 
zostały wykorzystane do tego typu kaset. Komputer 
może zgłosić, że jest to kaseta instalacyjna. Ale jeśli 
chodzi o jakość i wydajność, obie wersje kaset są 
całkowicie równe po naszym procesie upcyklingu. 
Data produkcji: można zobaczyć w komputerze. Ta 
informacja dotyczy oryginalnej kasety. Niniejsza kaseta 
z tuszem została poddana recyklingowi w późniejszym 
terminie.

EN   HINT

Setup cartridge: To save resources and protect our 
environment both so-called setup cartridges, which 
are usually supplied with a new printer, as well as 
original standard cartridges were recycled for this 
type of cartridges. Your computer may report that it 
is a setup cartridge. But in terms of quality and yield 
both versions of cartridges are totally equal after 
our upcycling process. Date of manufacture: Your 
computer may show you a date of manufacture. 
This information relates to the original cartridge. The 
present ink cartridge was recycled at a later date.  

DE   HINWEIS

Setup-Patrone: Zur Schonung von Ressourcen 
und zum Schutz unserer Umwelt wurden für diesen 
Tintenpatronentyp sowohl so genannte Setup-
Patronen, die meist mit einem neuen Drucker 
ausgeliefert werden, als auch handelsübliche 
Patronen des Originalherstellers wiederaufbereitet. Ihr 
Computer wird Ihnen gegebenenfalls anzeigen, dass 
es sich um eine Setup-Patrone handelt. In Sachen 
Qualität und Ergiebigkeit sind jedoch beide Patronen-
Varianten nach unserer Wiederaufbereitung identisch.  
Herstellungsdatum: Ihr Computer wird Ihnen 
möglicherweise ein Herstellungsdatum der Patrone 
anzeigen. Diese Information bezieht sich auf die 
Original-Patrone. Die vorliegende Tintenpatrone wurde 
zu einem späteren Zeitpunkt wiederaufbereitet. Ar
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EN    BEFORE INSTALLING

Please remove the protective tape  1  and the 
protective cap  2  from the cartridge. That’s the 
only way to ensure a proper functioning.

INSERTING THE INKJET CARTRIDGE
After inserting the cartridge a warning message may 
appear indicating that this cartridge is possibly not an 
original cartridge. Please follow the instructions on 
your PC screen resp. on the printer display for being 
able to use the cartridge. 

DE    VOR DEM EINSETZEN: 

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie  1  und die 
Schutzkappe  2  von der Druckerpatrone. Nur so 
ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet.       



pravdepodobne nie je pôvodným zásobníkom. 
Postupujte podľa pokynov na obrazovke vášho 
počítača alebo na displeji tlačiarne, aby ste daný 
zásobník mohli použiť.

HU   BEHELYEZÉS ELŐTT

Kérjük, távolítsa el a védő szalagot  1  és fedelet 
 2  a patronról. Csak ily módon biztosítható a 
megfelelő működése. 

A TINTAPATRON BEHELYEZÉSE
A patron behelyezése után megjelenhet egy 
figyelmeztető üzenet, amely szerint a patron 
feltehetően nem eredeti. Kérjük, kövesse a 
számítógép képernyőjén, illetve a nyomtató 
képernyőjén megjelenő utasítást, hogy használhassa 
a patront.

PL    PRZED ZAINSTALOWANIEM

Zdejmij taśmę  1  oraz nakładkę  2  ochronną   
z kasety. To jedyny sposób zapewnienia 
prawidłowego działania. 

WKŁADANIE KASETY Z TUSZEM
Po włożeniu kasety może pojawić się komunikat 
ostrzegawczy, który wskazuje, że prawdopodobnie 
nie jest to oryginalna kaseta. Postępuj zgodnie z 
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera lub 
na wyświetlaczu, aby móc używać kasetę.

EINSETZEN DER TINTENPATRONE
Nach dem Einsetzen der Patrone erscheint 
möglicherweise eine Meldung, dass es sich um keine 
Original- Patrone handeln könnte. Bitte befolgen Sie 
die Anweisungen am Bildschirm bzw. am Display des 
Druckers um die Patronen verwenden zu können.

CZ    PŘED INSTALACÍ

Sundejte prosím ochranou pásku  1  aochranné 
víčko  2  z kazety. To je jediný způsob, jak zajistit 
řádnou funkci.

VLOŽTE NOVOU INKOUSTOVOU KAZETU.
Po vložení kazety se může objevit varovná zpráva 
oznamující, že tato kazeta pravděpodobně není originální 
kazeta. Postupujte prosím podle pokynů na obrazovce 
počítače resp. na displeji tiskárny za účelem možnosti 
používat kazetu.

SK    PRED INŠTALÁCIOU

Odstráňte ochrannú pásku  1  a ochranný uzáver 
 2  zo zásobníka. Toto je jediný spôsob, ako je 
možné zaručiť funkčnosť produktu. 

VLOŽENIE ATRAMENTOVÉHO 
ZÁSOBNÍKA
Po vložení zásobníka sa môže objaviť výstražné 
hlásenie upozorňujúce na to, že tento zásobník 
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EN   REPLACING CARTRIDGE 
After this cartridge has become 
empty, the following message may 
be generated: “Ink cartridges 
cannot be recognized”. Please replace 
the cartridge. This is a normal message, 
there is no fault with the cartridge.

DE    WECHSELN DER PATRONE
Wenn diese Druckerpatrone leer ist, kann folgende 
Meldung erscheinen: „Tintenpatronen können nicht 
erkannt werden“. Bitte wechseln Sie die Patrone. 
Diese Meldung ist normal, die Patrone ist nicht 
fehlerhaft.

CZ   VÝMĚNA KAZETY 
Po vyprázdnění kazety se může zobrazit následující 
zpráva: „Ink cartridges  cannot be recognized“ (Ink-

oustové kazety nelze rozpoznat). Vymměňte prosím 
kazetu. jde o běžnou zprávu, nejde o závadu kazety.

SK    VÝMENA ZÁSOBNÍKA
Po vyprázdnení tohto zásobníka sa môže objaviť  toto 
hlásenie: „Nie je možné rozpoznať  atramentové 
zásobníky“. Vymeňte zásobník. Ide o bežné hlásenie, 
nejde o žiadnu chybu zásobníka.

HU   PATRONCSERE 
Ha a patron kiürült, a következő üzenet generálódhat: 
„ink cartridges  cannot be recognized” (tintapatronok 
nem ismerhetők fel). Kérjük, cserélje ki a patront. Ez 
egy normális üzenet, nem a patron hibáját jelzi.

PL    WYMIANA KASETY
Po wyczerpaniu kasety, może się pojawić następujący 
komunikat: „nie można rozpoznać  kaset z tuszem”. 
Wymień kasetę. Jest to normalny komunikat. Kaseta 
jest dobra.


