LC123
W sytuacji kiedy drukarka odmawia pracy z kartridżami nie oznacza to od razu że kartridże są uszkodzone, wadliwe puste bądź nie kompatybilne.
Producenci zabezpieczają się i wprowadzają blokady kartridży w celu uniemożliwienia korzystania z zamienników.
Po włożeniu zamienników drukarki pokazują albo niski poziom tuszu lub że kartridże są nieoryginalne, puste, możliwe że uszkodzone, że
regenerowane, że uszkodzi drukarkę, wydrukuje dwie strony i blokuje się itp…
Dodatkowo producenci w różny sposób w zależności od modelu drukarki blokują kartridże, zabezpieczają tak drukarkę albo przez upgrade
oprogramowania lub sama drukarka blokuje zamiennik.
Każdy problem można rozwiązać wystarczy chwilkę poświecić temu czas.
Firma Brother wprowadziła w drukarkach J132, J152, J552 oraz J752 nowe oprogramowanie,
w którym może wystąpić problem z kompatybilnością z naszymi zamiennikami.
Problem może dotyczyć wszystkich trzycyfrowych modeli zakupionych po wrześniu 2014 z oprogramowaniem
wyższym niż E.
Aby sprawdzić posiadane oprogramowanie należy wejść w :
Settings (Ustawienia) > all Settings > Machine info > Firmware.
Oprogramowanie wyższe niż E (np. G, H, J) może nie obsłużyć starszych zamienników.
Od czerwca 2015 weszły nowe chipy – po zamontowaniu do drukarki i wydrukowaniu kilku stron drukarka blokuje kartridże.
W sprzedaży są już dostępne takie kartridże jednak cena na tą chwilę to koszt około 10 zł za szt
Wersja najstarsza to koszt około 2,5 zł za szt.
Wersja do czerwca 2015 to koszt około 5 zł za szt.
Wersja najstarsza po czerwcu 2015 koszt około 10 zł za szt.
Prosimy podać dokładny symbol drukarki a także datę zakupu drukarki.
Na samym dole aukcji na której został zakupiony kartridż informujemy o tym że brother wprowadził nowe
oprogramowanie, a także o tym że na naszych ofertach aukcyjnych posiadamy dwie różne aukcje z kartridżami tańsze i droższe z chipami
które mogą nie działać na nowych drukarkach z najnowszym oprogramowaniem i nowymi które działają na wszystkich drukarkach.
Bardzo ważne przed zakupem kartridży LC123 prosimy o kontakt mailowy, podamy wtedy dokładnie na której aukcji kupić właściwe
kartridze.
W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt na maila będziemy pomagać w rozwiązaniu zaistniałej sytuacji.
Zachęcamy również do szukania w przyszłości różnych informacji w temacie blokowania ponieważ znając życie producenci będą wymyślali różne
nowe pomysły w celu blokowania zamienników lub produktów regenerowanych.

