
 

 

 

 

 

 

 

 

Printer voor een TN 2010 resetten.
 

Soms geeft een hervulde 2010 toner problemen omdat de printer 

aan blijft geven dat de tonercartridge leeg is en daardoor niet wil 

printen. Dit is op te lossen door de printer op de 

resetten. 

 

- Printer met hervulde toner erin aanzetten.

- Open de klep aan de voorkant en zet de printer uit met de 

schakelaar 

- Hou de “go” knop ( groen ) ingedrukt en zet de printer aan. Bij 

de 2130 gaan de lampjes branden en bij de 7055 zie

- Laat de “go” knop los.

- Druk nu de “go “knop 2 x in

- Wacht nu enkele

- Druk nu de “go “ knop 5 x in

- Bij de 2130  gaat het toner lampje nu uit en gaat het papier 

lampje branden of knipperen.

- Doe de klep aan de voorkant weer dicht en u kun

 

Werkt dit niet, probeer dan het volgende:

Zet de printer aan en plaats de tonercartridge. Druk na het 

sluiten van de klep zo snel mogelijk 7x op de GO knop. Het kan 

zijn dat de printer dan blijft aangeve

u kunt wel verder printen.

Printer voor een TN 2010 resetten. 

Soms geeft een hervulde 2010 toner problemen omdat de printer 

aan blijft geven dat de tonercartridge leeg is en daardoor niet wil 

printen. Dit is op te lossen door de printer op de volgende manier te 

Printer met hervulde toner erin aanzetten. 

Open de klep aan de voorkant en zet de printer uit met de 

Hou de “go” knop ( groen ) ingedrukt en zet de printer aan. Bij 

de 2130 gaan de lampjes branden en bij de 7055 zie

Laat de “go” knop los. 

Druk nu de “go “knop 2 x in 

Wacht nu enkele seconden 

Druk nu de “go “ knop 5 x in 

Bij de 2130  gaat het toner lampje nu uit en gaat het papier 

lampje branden of knipperen. 

Doe de klep aan de voorkant weer dicht en u kunt weer printen.

Werkt dit niet, probeer dan het volgende: 

Zet de printer aan en plaats de tonercartridge. Druk na het 

sluiten van de klep zo snel mogelijk 7x op de GO knop. Het kan 

zijn dat de printer dan blijft aangeven dat de toner leeg is

l verder printen. 

 

Soms geeft een hervulde 2010 toner problemen omdat de printer 

aan blijft geven dat de tonercartridge leeg is en daardoor niet wil 

volgende manier te 

Open de klep aan de voorkant en zet de printer uit met de 

Hou de “go” knop ( groen ) ingedrukt en zet de printer aan. Bij 

de 2130 gaan de lampjes branden en bij de 7055 zie je dat niet. 

Bij de 2130  gaat het toner lampje nu uit en gaat het papier 

t weer printen. 

Zet de printer aan en plaats de tonercartridge. Druk na het 

sluiten van de klep zo snel mogelijk 7x op de GO knop. Het kan 

n dat de toner leeg is, maar 


