
      ഇങ്െജറ് പിനറില കാടിഡജ് റീഫിലിങ് നടതന വിധം  :-  

    

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

   ആവശയതിന് ഇത ധാരാളം മതിയാകം.      ഈ കാടിഡജിന മകളിലള സികര പറിച മാറക. ഇേപാള 
  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.      ഈ സിറിഞില കപിയില നിന് ഉേദശം 10 ml മഷി 
എടകക.         സിറിഞില വായ കമിളകളെണങില െനഴമാര െചയനത േപാെല പിസണ അമരതി പറത 
കളയക.  കാടിഡജില 10 ml   ല കടതല നിറകാനാകം. പേക,     മഷി വളെര കടതല ഒഴിച് പറത് 

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



4.   കാടിജിനകത് ഒര േസാഞാണളത്.       സിറിഞിെന സചി പതെക ഇതിേലക് കറച മാതം താഴി 
 മഷി 10 ml  അതിേലക് വീഴക.      സചി േസാഞില തടിയാല നമക് അറിയാന സാധികമേലാ. കടതല 

താഴരത്.

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

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

    ചില ഞറങ വിദയകള  :-  
       ഇങെന മഷി നിറയനത് രേണാ മേനാ പാവശയം മതി .
     അതിന േശഷം കാടിഡജ് തീരചയായം മാറണം .

     അെലങില മഷി ഓവര േഫാ െചയം .
   െഹഡ് േപാകം തീരച .

      അലം പാകീസ് ഉെണങിെല ഈ പണിയ് േപാകാവ .

 പരിചിതമായവരകമാതം  :-  
1.        ശീലിച കഴിയേമാള കാടിഡജിെന സികര െപളിചമാറാെത നീഡിലേകാണ് യഥാസാനത് ഒര 

 തളയിടാല മതി.
2.  വായകമിളകള കയറാതിരികാന-    സിറിഞ്ചില പതിനപകരം രേണാമേനാ എം.   എല മഷി കടതല 
എടകക.    കാടിഡജിേലക് നമകാവശയമളത് മാതം വീഴക.    ബാകി വരനത് കപിയിേലക് തെന 

 ഒഴിചാല മതി.
3.        കാടിഡജ് കയിെലടകകേമാള അതിെന െഹഡം കണകന പാനലം ൈകെകാണ് െതാടാതിരികക. 

      അഴേകാ എണേയാ പറിയാല കാടിഡജ് ഉപേയാഗശനയമാവാനള ചാനസ് കടതലാണ്.
4.         ഇവെയലാം നനായി ശീലിച കഴിഞാല പിനീട് കാടിഡജ് ഊരിെയടകാെത തെന സിറിഞ് 

   ഉപേയാഗിച് നിറകാന നമക് കഴിയം.
5.     പിനര ദീരഘകാലം ഉപേയാഗികാെത ഇടാന ഇടവരതരത്.    ഇടെയാെക എനങിലം പിന െചയക

      …കാടിഡജില മഷി കട പിടിചാല എന െചയാം  .?  
  മഷി ഉണങി കടപിടിചിടെണങിള,      ഒര കപില തിളച െവളം എടത് ,   അതിന മകളില nozzle 

 വരതകവിധം 30  െസകന് പിടികക.   ആവി മാതം െകാളികക.   െവളതില മടരത്. എനിട്, ഒര 
tissue paper   ല മടിച ഒപിെയടകക.       ഒന രണ് പാവശയം ഇങിെന െചയാല അടഞിരികന സഷിരം 
തറകം.     ബാകി കാരയം ഭാഗയം േപാെല !     കളയനതിന മേന ഒന പരീകിച േനാക.
HP catridge    ആണ് ചിതതില ഉളത്.     സാധാരണ ഒര മാസം അടപിച് ഉപേയാഗികാതിരനാല 

 കടപിടിച ink firing     ശരിയാവാെത വരേമാല മാതം പരീകിച േനാകക.

    



     േലസര െജറ് പിനിങില പിന് േബാക് എങെന 
 …പരിഹരികാം  ..?  

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

   സാംസങ് പിനറിെന ൈഡവര 3000    കൗണ വരേമാള േലാകാകതക വിധമാണ് 
തയാറാകിയിരികനത്.      ഈ ൈഡവറിലള കൗണിെന ഡീേഫാളട് െസറപിേലക് െകാണ 

  വരകയാണേലാ നമെട ആവശയം.    അതിനേവണിയള േസാഫ്േവര നിരമിചത് വിനേഡാസില 
 പവരതികതക വിധമാണ്.     തനലം താെഴ െകാടതിരികന പവരതനങള െചയക

A.       വിനേഡാസ് ഉള ഒര സിസതില പിനര ഇനസാള െചയക.
 
Rename Usbprns2.dat to Usbprns2.exe

PROCESS FOR REFILLING SAMSUNG ML 1640 PRINTER

1) Copy the two files .FLS & .EXE and save on desktop.                
B.         ഇതിെല ഉളടകം മാതം വിനേഡാസ് െഡസ്േടാപില േപസ െചയ അതിലള .dat  ഫയലിെന .exe 

  ആയി പനരനാമകരണം െചയക.
C.            ഇനി ഈ ഫയലകളെട കെടയള നിരേദശങള മഴവന ഒര തവണ വായിച കഴിഞ േശഷം മാതം 

  ഓേരാനായി െചയ േനാകക.

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.

    ഇനി വീണം ലിനകില പിനര പവരതിപികാം,

 കടപാട് -  മാത് േബാഗ്,  ഹരിശീ പാലകാട്,  വിവിധ േബാഗരമാര



 അനബനം :-

    …റിചാരഡ് സാളമാനം ഒര പിനറം  .     പിെന ലിനകം  :-  

          ലിനകിെന പിറവിക് അടിസാനം റിചാരഡ് സാളമാന് േനരിട ഒര പിനര േസാെഫവയര പശം ആണ്.

    റിചാരഡ് സാളമാന

       …കടതല മനസിലാകാന താെഴ നലകിയിരികന ലിങില കിക് െചയക ...
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman#Decline_of_MIT.27s_hacker_culture
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