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УРОК 130 

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА № 42 

ТЕМА: «Технічне обслуговування  та заміна витратних матеріалів у різних типах принтерів» 

  

МЕТА:  
- Розглянути порядок заправки тонеру в катридж лазерного принтеру 

- Вивчити  порядок обслуговування катриджу струменевого принтеру 

- Виховати інформаційно-освічену особу, цікавість до обраної професії, дисципліну та 

уважність 

 

Хід роботи: 

 

1. ЗАПРАВКА КАТРИДЖУ ЛАЗЕРНОГО ПРИНТЕРУ SAMSUNG ML2160 

Почнемо з зняття бокових кришок з обох сторін за допомогою викрутки, натиснувши 

кріплення в пазиках. Якщо катридж новий, то нелбхідно зрізати пластикові заглушки. 

           

Зняв бокові панелі, розділимо катридж на дві частини. Одна частина – тонерний відсік, друга 

– бункер для відпрацьованого тонеру. Тонерний відсік відкладемо і попрацюємо з бункерною 

частиною. Задача: почистити складові частини від відпрацьованого тонеру. 

Знімаємо фотоциліндр, попередньо здвинувши в сторону металеву вісь барабану і 

висвободивши одну з шестерні. Повністю знімати вісь з барабану не треба. Це може 

знадобитись, якщо треба буде замінити фотобарабан на новий. 

      

Зніміть зарядний ролик, акуратно відігнувши утримувачі осей. 



           

Відкрутіть два шурупи та зніміть лезо очищення фотовалу. 

               

Заберіть відпрацьований тонер спеціальним пилососом. 

 

Встановіть лезо очищення фотовалу на місце. 

                      

Встановіть зарядний ролик, зелений маркер має бути з правого боку, білий маркер зліва. 

            

Встановіть фотовал на місце. 



              

На частини картриджа з новим тонером від'єднайте шестерні. 

            

На стороні картриджа із заправним отвором відкрутіть шуруп і зніміть бічну кришку валу 

подачі тонера. 

         

Зніміть вал подачі тонера. 

 

Пропилісосьте спеціальним пилососом губчастий вал для тонера. 

 



Відкрутіть два шурупи та зніміть лезо розрівнювання тонера. 

                 

Очистіть лезо розрівнювання тонера безворсовою тканиною. 

 

Очистіть бункер для нового тонера спеціальним пилососом.  

 

 

Встановіть лезо розрівнювання тонера на місце і закрутіть два шурупи. 

          

Встановіть вал подачі тонера. 

 



Змастіть контактні частини валу подачі тонера струмопровідним мастилом. 

 

Встановіть бічну плату валу подачі тонера та закрутіть шуруп. 

 

 

Засипте 55 грамів нового тонера. 

 

З'єднайте обидві половини картриджа разом. 



          

Встановіть прау і ліву кришки на місце 

2. ЗАПРАВКА КАТРИДЖУ СТРУМЕНЕВОГО ПРИНТЕРУ 

Насамперед необхідно придбати комплект кольорового чорнила, яке можна придбати в 

найближчому магазині або замовити в інтернеті. Набір паперових рушників, не широкий 

скотч 

 
Відкрийте принтер та вийміть картридж із принтера. Поки ви працюєте з картриджем, 

закрийте принтер, щоб на відкриті частини не попадав пил. 

 
Під час роботи з чорнилом та картриджем одягніть рукавички. Вони не дозволять забруднити 

руки чорнилом, яке дуже важко змити зі шкіри. 

 
Покладіть порожній картридж на заздалегідь підготовлений рушник. 



        
Зніміть наклейку з картриджа та знайдіть отвори для заливки чорнила. У різних картриджах 

може бути кілька отворів, але до резервуару з чорнилом веде тільки одне, яке дивіться в 

інструкції. 

Для розкопки резервуара з чорнилом скористайтеся зубочисткою або голкою. Проткніть 

захисний шар і ви матимете доступ до резервуару. Для визначення кольору в резервуарі, 

опустіть зубочистку. Після чого ви точно знатимете який з кольорів і куди заправляти. 

 
Наберіть в одноразовий шприц чорнила з банки, необхідну кількість чорнила індивідуально 

для кожного типу картриджів. Також дивіться, що б у шприці утворювалася піна, і не було 

повітря — це може пошкодити картридж. Вставляйте голку шприца в необхідний отвір 

приблизно на 1 сантиметр і повільно вводьте чорнило. Будьте уважні та не переповніть 

резервуар. Після введення чорнила виймайте голку шприца. Якщо залило чорнило більше, 

ніж потрібно, акуратно промокніть надлишки серветкою. Очистіть контакти картриджа від 

чорнила за допомогою паперового рушника. 

 
Після завершення очищення картриджа заклейте отвори резервуарів заздалегідь 

приготовленим скотчем. Ще раз промокніть сопла картриджа паперовим рушником, поки не 

будете впевнені, що чорнило перестало протікати. Покладіть заправлені картриджі у 

принтер. Закрийте кришку принтеру і спробуте надрукувати тестову сторінку. 

 

Завдання:  

- Проведіть роботи описані в завданні. 

- Оформити звіт до лабораторної роботи: зазначити тему, мету роботи, запишіть 

алгоритми виконаних робіт, а також оформіть висновок  

- Для зворотнього зв’язку використовувати e-mail: 2573562@ukr.net 


