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Instrukcja obsługi chipresetera Epson 

Większość nowych tuszy Epson wyposażonych jest w chipy. Chip ten 

kontroluje poziom atramentu w tuszu. Jeżeli tusz jest juz prawie pusty, 

widzą Państwo wiadomość na ekranie że tusz musi zostać wymieniony. 

Chip Epson posiada jednak za duży margines błędu (podaje ilość 

pozostałego tuszu w przybliżeniu). Dlatego też w pojemniku z tuszem 

zostają niewykorzystane resztki atramentu, a różnica ta może dochodzić 

nawet do 30%. Przy pomocy resetera chipów, mogą Państwo wykorzystać 

tusz do ostatniej kropli, poprzez zresetowanie licznika znajdującego się 

w chipie. Nasz uniwersalny reseter do chipów potrafi także wyresetować 

chipy, których nie da się wyresetować reseterem software. Nadaje się 

zarówno do resetowania tuszy oryginalnych jak i kompatybilnych 

(zamienników). Dzięki temu reseterowi mogą Państwo resetować swoje 

tusze więcej niż jeden raz. Resetowanie chipa jest bardzo proste: 

 

Uwaga! 

Ważna informacja dla posiadaczy drukarek Epson z tuszami serii: 

T0711, T0712, T0713, T0714, T0801, T0802, T0803, T0804, T0805, T0806. 

 

W najnowszych drukarkach Epson zastosowany został wiele zabezpieczeń, utrudniających stosowanie tuszy 

kompatybilnych. Niekiedy drukarka sygnalizuje konieczność wymiany tuszu, choć w pojemniku jest jeszcze 

nawet połowa atramentu. 

W przeciwieństwie do starszych modeli, w najnowszych tuszach Epson zastosował trik, uniemożliwiający 

zresetowanie pustego chipa. Resetowanie chipa należy przeprowadzić, gdy poziom tuszu, wskazywany na 

monitorze, wynosi przynajmniej 25% ! 

 

___________________________________________________________________________________ 

Przy cienkich, wąskich tuszach Epson (jednokolorowych) serii T0711 i T0801: 
 

1) Przyłóż reseter do tuszu zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 1. 

2) Przytrzymaj tusz tak, by złote punkciki na chipie dotykały wypustek na reseterze. Czerwona lampka sygnalizuje 

kontakt miedzy chipem a reseterem. Trzymaj jeszcze chwilę: rysunek nr 2. 

3) Po kilku sekundach czerwona lampka zmieni kolor na zielony: rysunek 3. W tym momencie Państwa chip jest 

zresetowany/wyzerowany. 
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Przy cienkich, wąskich tuszach Epson (jednokolorowych): 
 

1) Załóż na reseter dostarczoną mała plastikowa cześć (klips) jak na rysunku nr 4. 

2) Przytrzymaj tusz tak, by złote punkciki na chipie dotykały wypustek na reseterze. Czerwona lampka sygnalizuje 

kontakt miedzy chipem a reseterem. Trzymaj jeszcze chwilę: rysunek nr 5 i 6. 

3) Po kilku sekundach czerwona lampka zmieni kolor na zielony. W tym momencie Państwa chip jest 

zresetowany/wyzerowany. 
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Przy grubych, szerokich tuszach Epson (wielokolorowych): 

1) Przytrzymaj tusz tak, by złote punkciki na chipie dotykały wypustek na reseterze. Czerwona lampka sygnalizuje 

kontakt między chipem a reseterem. Trzymaj jeszcze chwile: rysunek nr 7 i 8. 

2) Po kilku sekundach czerwona lampka zmieni kolor na zielony. W tym momencie Państwa chip jest 

zresetowany/wyzerowany. 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli lampka się nie zapala: 

To znak, że reseter i chip nie mają prawidłowego kontaktu ze sobą, lub baterie są rozładowane. Spróbuj jeszcze raz 

przyłożyć tusz do resetera lub wymienić baterie (3 x AG3). Pamiętaj, by złote wypustki resetera dokładnie dotykały chipa. 

Spróbuj lekko przesunąć chip i reseter, tak aby styki miały lepszy kontakt. 

Jeśli czerwona lampka nie zmienia się na zielona w ciągu paru sekund: 

Chip tuszu może być brudny lub uszkodzony. Wyczyść go ściereczką lub chusteczką, starając się nie dotykać chipa 

palcami.  
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