
Agent Smith fórumtag is hozzáfűzte ezt:

Én is csináltam hasonlót, de Epson nyomtatóval. Jó 
minőségű, de amikor a fej elkezd vacakolni 
általában a szemetes a végállomása. Én az 
enyémet forró vízzel és folyékony szappannal, 
fecskendővel és egy kis gumicsővel pucoltam meg. 
További három évig használtam még. 

A szerkesztő tippje a Tipp-ben: otthoni nyomtatás-
hoz keríts magadnak egy olcsó lézer nyomtatót. A 
toner sosem szárad ki. (A Brother lézer nyomtatók 
csere toner kazettái a legolcsóbbak között vannak, 
Samsung-ok a második helyen.) Ha színes 
dokumentumot kell nyomtatnod, menj el a város 
egyik irószer ellátó boltjába. Ha színes fotókat kell 
nyomtatni, menj a sarki vegyesboltba, vagy a városi 
bevásárló központba. Mindkét esetben sokkal jobb 
minőségben lehet a dokumentumokat és a fotókat 
kinyomtatni, mint otthon, sokkal, de sokkal 
olcsóbban.

maradjon. A köpenyt a fecskendő meghosszabbítá-
sára használtam. Így (a tintapatron eltávolítás után) 
elértem a tintanyílást. Izopropil alkoholt használva 
valamennyire feltöltöttem a fecskendőt és a köpenyt 
(csövet) a nyíláshoz tartva (nem illeszkedett 
tökéletesen, némi papírtörlőt tettem a nyílás alá), 
benyomtam valamennyi alkoholt. Azután a 
fecskendővel visszaszívtam a feloldott tintát a 
tintapatrontól a fejig vezető csőből. Párszor 
megismételtem ezt, minden alkalommal kinyomva a 
megfeketedett tartalmat és újratöltve friss alkohollal. 
Ezután visszaraktam a fekete tintapatront és 
lefuttattam egy tisztító ciklust a tintacső tisztítására, 
nyomtattam két tesztlapot, valamennyire jobb 
minőségben. Ezután lefuttattam egy második tisztító 
ciklust ugyanazokkal a tesztlapokkal és nyomtató 
úgy pumpálta ki a lapokat, mintha új nyomtató lenne.

Remélem, ezzel meg lehet menteni néhány nyomta-
tót a szemétteleptől és segít más PCLinuxOS hasz-
nálóknak kitalálni, miért nem működik a nyomtatójuk, 
mint annak előtte.

Zerocool fórumtag még ezt fúzte hozzá:

Ez a tintasugaras nyomtatók hibája. Hacsak nem 
használod rendszeresen (pl. hetente többször), a 
tinta beleszárad a nyomtatófejbe, és elég húzós 
feladat feloldani.

A utolsót (tintasugaras nyomtató) 5 USD-ért kukáz-
tam hulladékból. Minden egyben HP szkenner, má-
soló, nyomtató. Évekig működött, amíg egy lézer 
nyomtatót nem vettem. Pár hónapot nem használ-
tam és most nem nyomtat. Nem hiszem, hogy 
megjavítom. A tinta túl drága és ritkán érzem 
szükségét, hogy avval nyomtassak. Ám jó tudni, 
hogy ha akarom, meg tudom javítani.

A szerkesztő megjegyzése: a Tip Top Tips a 
PCLinuxOS Magazine új havi rovata. Minden 
hónapban foglalkozunk egy, a PCLinuxOS fórumáról 
származó ötlettel – és talán jobban kifejtjük. A 
Magazin nem fogad el a Tip Top Tips számára 
önállóan beküldött felvetéseket. Ha van egy tipped, 
akkor inkább a PCLinuxOS fórumának Tips & Tricks 
részében oszd meg. A tippedet kiválaszthatjuk a 
PCLinuxOS Magazine-ban történő publikálásra. 

E havi  tippünk a PCLinuxOS fórumának 
One_Beerhunter nevű tagjától származik..

Van egy alig használt Brother  MFC J6920DW 
nyomtatóm. Nemrég megszűnt szöveget nyomtatni. 
Elején azt feltételeztem, hogy néhány frissítés 
zavarta össze a rendszert, de minél többet 
gondolkodtam, annál inkább a nyomtatófejre 
gyanakodtam.

Volt néhány lehetőségem, veszek egy új nyomtatót, 
átfuttatok 100 USD értékű tintát „tisztító ciklusban”, 
veszek egy fejtisztító készletet online, vagy átverem. 
Nos, korlátozott anyagi lehetőségekkel feltörtem a 
malacot és vettem egy pulykatöltőt, egy olyan 
fecskendő fajtát. Ezután vettem egy 15 cm-es Cat5-
ös kábelt és kihúztam a belsejét, hogy a köpeny 
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