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Забрана за обновяване на софтуера на
машината.
ВНИМАНИЕ !

Арбикас прелага решения за презареждане на касетите за Samsung ML 1660/1665, ML 1910,
SCX 4600, 4623F/FN, Xerox 3100 MFP и други. Решенията се състоят в ползване на ресет чипове
и/или препрограмиране на софтуера на машината, която ползвате.

ВНИМАНИЕ !
Ако вашата машина е свързана към интернет, дали през директен мрежови или факсов
кабел, дали през компютър, който има пряк достъп до интернет съществува реална опасност
машината автоматично да обнови софтуера си до последната версия, която е разработил
производителя на техниката. В самия драйвер на машината има вградена помощна програма, която
отговаря за обновяването на софтуера. Ако ви излезне съобщение за обновяване, ОТКАЖЕТЕ
обновление, защото в противен случай машината ще обнови софтуера си, след което машината ще
се нуждае от ново препрогамиране, за да може да ползва заредени касети, а и в повечето случаи за
най-новите версии на оригиналния софтуер все още няма разработен фикс.
В тези случаи трябва да се чака да излезне нова версия на преработения софтуер на
машината позволяващ работа с презаредени касети, който да покрива новата версия на
оригиналния фърмуер.
В случай, че сте ползвали решението с ресет чип, е възможно, ако не откажете
автоматичното обновление на оригиналния софтуер на машината, след обновлението, новата
версия да отказва ресет чипа, което отново означава, че няма да можете да ползвате заредени
касети.

ТОЕСТ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ПОЛЗВАТЕ ЗАРЕДЕНИ КАСЕТИ БЕЗПРОБЛЕМНО,
НЕ ОБНОВЯВАЙТЕ СОФТУЕРА НА МАШИНАТА СИ !
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