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Hervulbare inktpatronen voor Canon PGI-550 en CLI-551 

Dit zijn lege hervulbare inktpatronen met ARC chip. ARC- Auto Reset Chip. Deze chip zal , als u de inktpatroon voor 
hervullen uit de printer haalt, na het vullen en terugplaatsen in de printer weer aangeven hoeveel inkt er in de 
inktpatroon zit. 

Gebruikshandleiding 

  
De inktpatronen worden geleverd in een oranje clip en 
met 2 afsluitdopjes. Vul de inktpatroon maximaal voor 
80% Geef de inkt de kans om door de spons opgezogen 
te worden 

Tijdens het vullen moet de inktpatroon in de oranje 
houder blijven en moet het dopje boven de holle 
ruimte(inktvoorraadkamer) verwijderd worden om de 
inktpatroon te vullen 

  
Als u klaar bent met het  vullen, druk dan het dopje 
terug in de vulopening. Haal vervolgens de inktpatroon 
uit de clip. Doe dit  voorzichtig. Begin met het loshalen 
aan de kan waar de spons zit. 

Begint u aan de andere kant  dan kan het lipje 
afbrekenen, waarmee de inkt patroon in de printer 
moet klikken. Wilt u de inktpatroon voor een 2e of 
volgende keer vullen.. Doe de inktpatroon dan weer 
terug in de clip. Begin nu aan de kant van het lipje. 

In de verpakking vindt u ook een zakje met rubber 
sealings. Deze moet u in de printkop leggen. Het kan 
namelijk zijn dat de hervulbare inktpatronen niet goed 
aansluiten aan de printkop. En tijdens het printen valse 
lucht aanzuigen . Hierdoor zou de afdruk slecht worden. 

 
-Nadat u de inktpatroon uit de clip heeft gehaald. Kunt u de inktpatroon in de printer plaatsen. Voor dat u de 
inktpatroon in de printer plaatst haalt u het dopje dat boven de spons zit er uit. 
-Dit dopje zit er in om te zorgen dat de inktpatroon tijdens het vullen niet gaat lekken. 
-Duurt vullen echter heel lang, en wil de spons geen inkt opnemen, dan kunt u dit dopje er ook tijdns het vullen 
uithalen.  
-Zorg er voor dat de spons voldoende inkt opneemt. 
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