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 5 وحقنة الحواسب مستلزمات سوق من علٌها الحصول ٌمكن حٌث بالتعبئة خاصة حبر عبوة إلى نحتاج

 صٌدلٌة أٌة من علٌها الحصول ٌمكن حٌث لون كل أجل من مٌللً

مرات  ثالثة من أكثر المحبرة تعبئة إعادة ٌفضل ال النتائج ألفضل :مالحظة

 :والخطوات العملٌة

 الحقا سنحتاجها ألننا علٌها وحافظ بحرص المحبرة أعلى اللصاقة انزع  -1

 المراد اللون من فقط مٌللً 5 بـ الحقنة امأل  -2

 من أكثر وجود حالة وفً التعبئة ثقب فهو وحٌد ثقب وجود حالة ففً أكثر أو ثقبا المحبرة أعلى ستجد  -3

 ثقب أي استخدام ٌمكنك أو بالنظر التعبئة ثقب على التعرف ٌمكن ثقب

 بكل الخاص الثقب على ستتعرف وهنا سفنجةإ على ٌحتوي نوعا ستجد أنواع عدة على المحابر تأتً  -4

 بعدة مغلقا وٌأتً سفنجةإ على ٌحتوي ال أخر ونوع الثقب داخل االسفنجة ٌصبغ الذي الحبر إلى بالنظر لون

 ال كً انتبه ولكن الحقنة بواسطة الثقب فتح ٌمكن المحابر وأغلب فتحها كٌفٌة معرفة بسهولة وٌمكن طرق

 بحذر المحبرة أعلى فً الثقب بفتح قم فقط المحبرة أسفل تثقب

 من وحذار االسفنجة تالمس حتى الثقب فً الحقنة بإدخال قم اسفنجة على تحتوي التً المحبرة حالة فً  -5

 قبل ما إلى الثقب فتح بعد الحقنة أدخل األخرى المحبرة حالة وفً تتلف ال حتى االسفنجة فً الحقنة إدخال

 لٌمتراتلمً بخمسة المحبرة أسفل

 العبوة فً الحبر نهاٌة أو المحبرة امتالء حتى وهدوء وروٌة ببطء الحبر بحقن قم  -6

 الطباعة رأس نتلف ال حتى وبهدوء جٌد بشكل المحبرة بتنظٌف قم التعبئة انتهاء بعد  -7

  من وتأكد المحبرة أعلى كانت التً األصلٌة اللصاقة لصق إلعادة الوجه ثنائً الصق استخدم  -8

 حتى ال ٌحف الحبر داخل المحبرة ممتاز بشكل إلصاقها

 جانبا وضعها الطباعة رأس لتغطٌة(  التوال)  الكهربائٌة بالتمدٌدات الخاص األسود الالصق استخدم  -9

 الستعمالها الحاجة لحٌن

 التعبئة بعملٌة القٌام قبل وذلك بحذر دافئ بماء بتنظٌفه قم الطباعة رأس اتساخ حال فً:  1 مالحظة

 ٌكون وهنا التعبئة بعد المحبرة فً الموجودة الحبر كمٌة على تتعرف ال الطابعات معظم:  2 مالحظة

 فً التعرف على كمٌة الحبر المتبقٌة الطباعة جودة مقٌاسك


