boletimtécnico

Recondicionamento dos
cartuchos para impressoras
HP LaserJet Enterprise M607

Este boletim contém as instruções para o recondicionamento dos cartuchos de
toner preto para impressoras HP LaserJet Enterprise M607.
Foi elaborado por Mike Josiah e equipe técnica da Uninet
As impressoras a laser monocromáticas da
série M607 são baseadas em um motor
de 55-75 ppm a preto (dependendo do
modelo) 1200 x 1200 dpi, com saída
de primeira página (dependendo da
máquina) em menos de 5,3 segundos.
Os cartuchos são um cartucho único que
consiste no fornecimento de toner, cilindro
e câmara de resíduos.
Essas máquinas possuem um novo
recurso chamado HP Sure Start. Cada
impressora agora verifica regularmente
seu código operacional e repara-se contra
tentativas de hacks.
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As impressoras baseadas no motor M607 são:
HP LaserJet Enterprise M607n, M607dn
HP LaserJet Enterprise M608n, M608dn, M608x
HP LaserJet Enterprise M609dh, M609dn, M609x
HP LaserJet Enterprise MFP M631dn, M631h, M631z
HP LaserJet Enterprise MFP M632h, M632z
HP LaserJet Enterprise MFP M633fh, M633z
Os cartuchos utilizados no motor M652 são:
• CF237A 37A 11.000 páginas
• CF237X (HY) 37X 25.000 páginas
• CF237Y (EHY) 637Y 41.000 páginas

Ferramentas necessárias
• Aspirador a vácuo para toner
• Uma chave de fenda pequena
• Uma chave Phillips
• Alicate de bico fino
• Gancho de mola
• Gancho de sprint modificado / sonda dental (ver texto)
• Ferramenta rotativa tipo Dremel
Suprimentos necessários
• Toner para uso na série HP M607
• Novo chip de substituição. Certifique-se de ter o
rendimento correto!
• Novo cilindro longa vida
• Nova lâmina de limpeza
• Tampa do cilindro
• Panos sem fiapos
• Graxa condutora
• Álcool isopropílico
• Cotonetes

Cartucho
CF237X

Cartucho
CF237Y

nº 189 reciclamais 7

Remova as molas dos dois lados do cartucho. Observe que há uma mola colorida mais escura no lado da
engrenagem do cartucho.

Perfure um pequeno orifício na parte superior de cada lado do cartucho como mostrado. Este buraco permitirá
que você remova os pinos.
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Com a alça de mola / sonda dentada modificada, insira o lado dobrado no orifício que perfurou e empurre os
pinos para fora de cada lado. Você pode precisar de um pequeno punch e martelo para derrubá-los.
Levante as duas
partes separadas.

Na câmara de resíduos, retire o parafuso da
tampa do eixo do cilindro. Corte o plástico
conforme mostrado e remova a tampa. A tampa
de extremidade é soldada neste ponto.
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Remova o cilindro e o rolamento.

Remova a PCR. Observe a graxa condutora de um lado.

Empurre cuidadosamente o conjunto
da lâmpada de apagamento (erase
lamp). Ele é preso com fita dupla face.
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Remova os dois parafusos da lâmina do limpador.
Remova a lâmina do limpador.
Limpe todo o desperdício de toner da câmara.

Limpe os vedantes de feltro em cada extremidade da
lâmina do limpador. Certifique-se de que o parafuso de
descarga gire livremente.

Remova os dois parafusos do lado direito (engrenagem) da câmara de resíduos. Arraste a tampa do sem-fim e
limpe qualquer toner restante do sistema do sem-fim.

Encaixe a tampa do sem-fim no lugar e instale os dois parafusos. Certifique-se de que o sistema do sem-fim gire
livremente girando a engrenagem de acionamento.
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Faça um furo derretendo o plástico com o ferro de solda especializado na câmara de resíduos e retire todo o
toner residual do funil (hopper). Coloque uma boa etiqueta de vedação sobre o orifício.

Instale uma lâmina de limpador lubrificante nova ou
limpa e 2 parafusos.

Limpe o PCR com o seu limpador preferido e instale-o
no cartucho. Se a graxa condutora estiver contaminada
com toner, substitua-a por nova.
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Instale o conjunto da lâmpada de apagamento.

Limpe e substitua a graxa condutora no eixo do
cilindro.

Instale o cilindro. Observe as alças do cilindro com as abas.

Instale a tampa e o parafuso. Use uma pequena quantidade de um bom adesivo de silicone para colar a parte
cortada. Coloque a câmara de resíduos de lado.

Na câmara de alimentação, retire os três parafusos da
tampa lateral do lado de fora da engrenagem.

Remova a tampa final.
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No lado da engrenagem, retire os 3 parafusos.

Pressione as duas abas inferiores e retire a tampa.

Observe que as engrenagens permanecerão na tampa de extremidade.

Remova a engrenagem de acionamento do rolo
magnético.
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Remova o rolo de revelação.

Remova os dois parafusos da lâmina raspadora
(doctor blade). Ambos os parafusos têm roscas
normais da mão direita. Empurre a lâmina para cima,
certifique-se de que o vedante pegajoso permaneça
no cartucho.

Preencha com a carga correta de toner para uso na
série M607.

NOTA:
Estes cartuchos têm uma vedação auto-removível que não é acessível a partir da parte externa
da funil (hopper). Para instalar um selo, parece que o funil terá que ser dividido. Estamos testando
esta possibilidade.
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Instale a lâmina raspadora e dois parafusos. Certifiquese de que a vedação pegajosa sob a vedação da
lâmina vede corretamente. Se o material não estiver
mais pegajoso, limpe-o com álcool ou substitua-o por
uma pequena quantidade de silícone.

Instale o conjunto do rolo magnético limpo.

Verifique se o rolamento preto está no lado da
engrenagem.

Instale o rolamento branco no rolo magnético, a tampa
de extremidade sem engrenagem e três parafusos.

Instale a engrenagem magnética do rolo.

Instale a tampa da engrenagem e três parafusos.
Você pode ter que girar ligeiramente o eixo do
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rolo magnético (mag roller) para que a tampa
de extremidade se encaixe adequadamente, a
extremidade é pressionada e encaixa dentro de uma
ranhura com chave na tampa de extremidade.

Coloque as duas metades em conjunto.

Instale os dois pinos.

Instale as duas molas. Verifique se a mola colorida mais escura está no lado da engrenagem.
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Na câmara de abastecimento, retire o chip encostando
ligeiramente a aba de bloqueio.

Remova e substitua o chip. Certifique-se de que você
tenha o chip de rendimento correto para o cartucho!

Instale a tampa do cilindro.

A UniNet Imaging Inc. é uma empresa norte-americana
que distribui soluções completas para recondicionamento
de cartuchos para impressoras laser e jato de tinta.
São Paulo: + 55 11 2601-6008
Recife: + 55 11 3344-0160
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www.uninetimaging.com

Mike Josiah

