
Instalacja CISS'a WF-7110

Po wypakowaniu drukarki na stabilne oraz równe podłoże pierwszą czynnością jaką 

wykonujemy jest odklejenie taśmy, która zabezpiecza karetkę z tuszami zaznaczonej 

na zdjęciu. (Rys.1)

Rys.1

Drugą czynnością,  którą należy wykonać jest przyklejenie uchwytów trzymających wężyki 

systemu CISS. UWAGA!!  Należy to zrobić dokładnie w tych samych miejscach jak na 

zdjęciach (Rys.2, Rys.3)
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Uchwyt pierwszy:

Rys.2

Uchwyt drugi:
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Rys.3

Całość powinna wyglądać tak:
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Rys.4

Następnie włączamy urządzenie, wybieramy język, format daty, godziny według 

potrzeb oraz wpisujemy obecną godzinę oraz datę. 

Po wykonaniu tych czynności urządzenie zaczyna inicjację i czekamy, aż karetka 

wyjedzie do pozycji wymiany kartridży a na wyświetlaczu pojawi się napis aby 

zainstalować tusze.(Rys.5)

Rys.5

W tym momencie zdejmujemy klapkę wskazaną na zdjęciu(Rys.6), poprzez 

wsadzenie śrubokręta lub innego narzędzia i lekko odchylamy go. Klapka powinna 

swobodnie opuścić swoje miejsce.
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Rys.6

Po wykonaniu powyższych czynności przechodzimy do instalacji CISS'a. W pierwszej 

kolejności należy skleić kartonowy kartonik, który powinien znajdować się w 

kartonie dostarczonym wraz z urządzeniem. Po sklejeniu ustawiamy go po prawej 

stronie urządzenia w pozycji takiej jak na zdjęciu. (Rys.7)
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Rys.7

W następnym kroku należy położyć na kartoniku pojemniki z tuszem(Rys.7) , a 

kartridże montujemy w karetce z tuszami. Uwaga!! Kartridże z tuszami należy 

dokładnie docisnąć za każdy uchwyt je mocujący tak aby usłyszeć kliknięcie, każdego 

z kolorów! (Rys.8)
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Rys.8

Następnie montujemy wężyki  na uchwyty tak jak na zdjęciu(Rys.9) Uwaga!! Wężyk 

wskazany na zdjęciu musi być lekko luźny!
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Rys.9

Po wykonaniu powyższych czynności całość powinna prezentować się tak: 
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Rys.10

Gdy mamy wszystko wykonane, a korki z otworów odpowietrzających pojemniki z 

tuszem są wyciągnięte i wsadzone zamiast ich są filterki (Rys.10).  Zatykamy czujnik 

wskazany na zdjęciu papierem lub taśmą klejącą tak aby się nie odbezpieczył(Rys.11) 

i kontynuujemy inicjację, która trwa około 7min.
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   Rys.11

UWAGA! Proszę wyłączyć aktualizację firmware (oprogramowania wewnętrznego) drukarki. 

Przeprowadzenie aktualizacji może spowodować nie wykrywanie kartridży lub CISS

Powodzenia!!
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