
PRINTER CATRIDGE REFILLING BY YOU

    ഐസിടി പദതി പകാരം സളകളില വിതരണം 
   െചയെപട ഇങ്െജറ് പിനറകള (F2488)     പലതം ഇോപാള മഷി കഴിഞ് മലകിരികകോയാ 

      അതെലങില സാനര എന രീതിയില മാതം ഉപോയാഗികകോയാ െചയകയാണ്.  എനാലഈ 
  പിനറകള ഒര പോക,    ോലസര പിനറകോളകാള ലാഭകരമായി ഉപോയാഗികാനാകം. ഇതിെല 

   കാടിഡജില മഷി നിറകകയാണ് വിദയ. 

1.      ഓഫായി ഇരികന പിനറില നിന് കാടിഡജ് ഊരിെയടകക.    ഇത് സാധാരണ ഗതിയില 818 
നമരളതായിരികം.      വിപണിയില ഇതിെന ഒറിജിനല എന പറയെപടനതിന് 850 രപയടത് 
വിലയണ്. പോക,     ഇതിെന തെന ോകാംപാറിബള െസകനം കിടം.  വില 450 – 500 രപ. നമെട 

   ആവശയതിന് ഇത ധാരാളം മതിയാകം.      ഈകാടിഡജിന മകളിലള സികര പറിച മാറക. ഇോപാള 
  മഷിനിറകാനള ദവാരം കാണം.

2.   ഇനി മഷി ോവണം. BKP 80  നമരള OCP   മഷിയാണ് നമക് ോവണത്.   ഒര കപി മഷിെകാണ് 
   ആയിരകണകിന് ോകാപികള പിന് െചെയടകാം.   വില കപിക് 150 – 200 രപ.

3.    ഇനി ോവണത് ഒര 20 ml സിറിഞാണ്.      ഈസിറിഞില കപിയില നിന് ഉോദശം 10 ml മഷി 
എടകക.         സിറിഞില വായ കമിളകളെണങില െനഴമാര െചയനത ോപാെല പിസണ അമരതി പറത 
കളയക.  കാടിഡജില 10 ml   ല കടതല നിറകാനാകം. പോക,     മഷി വളെര കടതല ഒഴിച് പറത് 

  ഒഴകന അവസയണാകനത് അപകടമാണ്.      മഷി കയിലെണങില നമക് പെറ തീരനതിന മനപ 
   തെന ഇടകിടക് ഒഴിച െകാടകാമോലാ.

4.   കാടിജിനകത് ഒര ോസാഞാണളത്.       സിറിഞിെന സചി പതെക ഇതിോലക് കറച മാതം താഴി 
 മഷി 10 ml  അതിോലക് വീഴക.      സചി ോസാഞില തടിയാല നമക് അറിയാന സാധികമോലാ. കടതല 

താഴരത്.
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5.      ഇനി ഈ ദവാരതില ഒര െസോലാോടപ് ഒടികാം.      കാടിഡജ് തിരിച െവച സാരട െചയ പിനിങ് 
തടങിോകാള.     വായ കമിളകളണ് എന ോതാനിയാല ദവാരതില,     മഷി താെഴ െഹഡില കറച കിനിഞ 

  വരതകവിധം വായമരതി ഊതക.        അത കഴിഞ് മഷി കട പിടിച് ഇരികാതവിധം െഹഡ് നനായി 
 കീന െചയണം.       തടരനപോയാഗികാന സിറിഞ് മഷി കട െകടാെത സകിച െവകണം.

   ോലസര െജറ് പിനറകള

   ോലസര െജറ് പിനറകള 3000     ോപജകള കഴിഞ് പിെനടകാന കഴിയാെത ോബാകായിരികനതം 
  നമക് എളപതില ശരിയാകിെയടകാം.

1.       വിനോഡാസ് ഉള ഒര സിസതില പിനര ഇനസാള െചയക.

--> FOLLOW THE UNDER MENTIONED PROCESS FOR REFILLING :-

Rename Usbprns2.dat to Usbprns2.exe
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PROCESS FOR REFILLING SAMSUNG ML 1640 PRINTER

1) Copy the two files .FLS & .EXE and save on desktop.
2) Switch off the printer by pressing the Backside Switch
3) Press the Cancel button and simultaneously switch on the printer 

(During this process the LED light will flicker at faster rate)
4) Remove the hand from cancel button after switching on the printer.
5) Drag the FLS file and drop on EXE file very slowly. (During this 

process the LED light will glow slowly with Orange light).
6) The process will start automatically.
7) Leave for 2 minutes after the process finish.
8) After 2 minutes switch off and switch on the printer.
9) Refilling is done and printer is ready for use again...

Note: Ensure the Power is not switched off during the process.
                

2.         ഇതിെല ഉളടകം മാതം വിനോഡാസ് െഡസ്ോടാപില ോപസ െചയ അതിലള .dat  ഫയലിെന .exe ആയി 
 പനരനാമകരണം െചയക.

3.            ഇനി ഈ ഫയലകളെട കെടയള നിരോദശങള മഴവന ഒര തവണ വായിച കഴിഞ ോശഷം മാതം 
  ഓോരാനായി െചയ ോനാകക.

COURTESY :- MATHS BLOG , HARISREE PALAKKAD & PRADEEP MATTARA SIR


	PRINTER CATRIDGE REFILLING BY YOU

