
Navulhandleiding Canon PGI-550 en CLI-551  
Maak voor u gaat navullen de benodigde voorzorgsmaatregelen. Zorg er voor dat uw werkplek klaar is. Dat tafels of 
aanrechtblad afgedekt is. Kortom dat daar waar u gaat navullen een druppeltje geknoeide inkt  geen problemen 
geeft. 
Deze inktpatronen zijn heel eenvoudig te vullen. 
 
Voor het vullen van de  Canon PGI-550 und CLI-551 heeft u de volgende zaken nodig: 

• Een kleine handboor oid waar u een klein gaatje van 1,5mm mee kunt maken 
• Spuiten en naalden (70mm) 
• Per  vulling maximaal 15ml inkt  voor  Canon PGI-550  zwart gepigmenteerd 
• Per vulling maximaal 7ml inkt  voor  Canon CLI-551 dye inkt zwart, cyan, magenta, en  geel 
• XL Per vulling maximaal 22ml inkt  voor  Canon PGI-550XL  zwart gepigmenteerd 
• XL Per vulling maximaal 11ml inkt  voor  Canon CLI-551 dye inkt zwart, cyan, magenta, en  geel 

 

 
Na het boren druk de naald door de spons naar de inktkamer. Druk de naald een beetje scheef. De opening naar de 
inktkamer zit onderaan. (Op de afbeelding bovenaan.)Druk de naald, ( om makelijker te laten glijden maak met de 
naald een draaiende beweging) en druk de naald door tot in de inkt voorraadkamer. 

  
Als u het goed heeft, kunt u de naaldpunt 
in het prisma zien in de 
inktvoorraadkamer. 

U kunt nu de inktpatroon vullen. Houd de cartridge een beetje scheef 
zodat er een klein luchtbelletje achterblijft in de inktvoorraad kamer. 
Vult u deze ruimte helemaal dan zal de voorraadkamer niet langzaam 
leeg lopen tijdens heb printen ( wet van  de communiserende vaten) 

Vul de voorraadkamer en de spons  vol met inkt. Als er inkt komt u de uitstroom opening van de cartridge of naast 
de naald dan is de  cartridge maximaal gevuld. Zuig een klein beetje inkt terug in de spuit. Verwijder de naald een de 
spuit. Na het vullen draait u de inktpatroon om en zet hem even op een tissue. Zodat de te veel gevulde inkt er uit 
kan lopen en  opgezogen kan worden door de tissue. 

Nadat de inktpatroon een paar minuten heeft kunnen uitlekken plaatst u de inktpatroon terug in de printer. 

De printer zal aan blijven geven dat de inktpatroon leeg is een zal niet gaan printen. U zult op uw beeldscherm de 
melding krijgen dat de inktpatroon vervangen dient te worden. Voer dan de reset handleiding door.!! 
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Inktniveau detectie van de Canon PGI-550, CLI-551 uitschakelen. 
 

Door de nieuwe opbouw van de chip en de daaraan gekoppelde instellingen is het tot nu (dec 2012)    nog niet 
mogelijk om voor deze inktpatronen een chipresetter te leveren. We hopen echter dat we op korte termijn 
hiervoor een oplossing aan kunnen bieden. Tot het zover is kunt u de inktpatronen wel vullen, maar u dient de 
printer te resetten. Dit resetten houd in dat u  de controle die de printer altijd uitvoert op hoeveel inkt er nog in 
de cartridge zit, uitschakelt. Dit uitschakelen heeft betrekking op de inktpatroon die er op dat moment in zit. 
Plaats u een nieuwe inktpatroon, dan wordt deze controle automatisch weer ingeschakeld. 
Gelukkig is dit voor de Canon printers Pixma MG 6350, Pixma IP 7250 und Pixma MG 5450 nog van toepassing.  
Deze functie van de Canon PGI-550 und CLI-551 Chips is gelijk aan die bij de oudere  Canon Patronen en 
eigenlijk meer als informatie voorziening/waarschuwing  voor u  ingevoerd. Deze meldingen zijn in ieder geval 
niet aangebracht om het navullen tegen te gaan of te ontmoedigen.  
U kunt 2 verschillende meldingen krijgen, 
 
(1) Inkt is mogelijk op, of bijna op (2) De inkt is op en u dient de inktpatroon … te vervangen. 
 
1 Bij deze melding kunt u door kort op de reset knop te drukken gewoon verder printen. Controleer de 
inktpatroon op inktniveau en vul hem eventueel bij. Echter ook hier dient u dan zelf de  afdruk of de 
inktvoorraad te controleren.  Let op dit is belangrijk. Printen zonder inkt is heel slecht voor uw printer / 
printerkop.  

 
Bij  (2) wordt de inkt niveau controle  standaard uitgezet. Dit is hoogstwaarschijnlijk tot de volgende 
inktpatroon wordt geplaats.  De printer controleert het inktniveau via een laserstraaltje dat door de prisma 
gaat (afb. 3).  
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