
Reset handleiding voor Canon inktpatronen CLI-521 en PGI-520 nagevulde printcartridges.

De door u aangeboden inktpatronen zijn goed na te vullen. Alleen is er een probleem met de chip die op de cartridge is 
bevestigd, en die gegevens opslaat over deze cartridge.

Zo zal de printer tijdens het gebruik van de cartridge naar de chip schrijven over hoeveel inkt er nog in de cartridge zit, en of 
de cartridge leeg is.
Als dan de cartridge leeg is, en de printer heeft dit naar de chip geschreven, dan zal de printer ook na het vullen van de 
cartridge niet anders weten dan dat deze cartridge leeg is.
De printer weet namelijk niet dat u de cartridge heeft laten navullen.

U kunt echter wel zorgen dat de printer weer met de hergevulde cartridge gaat printen. U moet dan namelijk de printer zo 
resetten dat hij niet meer controleert of een cartridge leeg is.
Dit lijkt ingewikkeld, maar het is heel eenvoudig.

1e methode
Op uw printer zit een kopje met een rondje en driehoekje. Het kan ook 
zijn dat deze afbeelding naast het knopje zit. Heeft u een inktpatroon 
laten navullen, en wilt u afdrukken? Als het lampje oranje knippert, 
druk dan deze knop 5/10 secin tot het lampje niet meer knippert. 
Heeft u meer 2 inktpatronen laten vullen dan moet u dit 2x doen, 
4 inktpatronen 4x ENZ. 
De printer heeft dan het inktmeetsysteem uitgeschakeld. 
Maar let op hij geeft nu ook niet meer aan hoeveel inkt er in de 
cartridge zit. U moet nu zelf af en toe controleren of er nog
wel inkt in de cartridge zit. Doe dit regelmatig, want printen
met een lege inktpatroon kan uw printkop beschadigen.

2e methode
Ga via het startmenu naar 
1e printers en faxapparaten
2e Klik daar uw printer aan met de 
rechtermuisknop en kies “voorkeurs-
instellingen voor afdrukken”.
3e Kies “onderhoud”
4e  Kies onderin de knop: “Printer status
weergeven.”
5e Haal het vinkje weg voor :
“status monitor inschakelen”

Als het goed is dan kunt u nu gewoon
printen. Het rode lampje in de printer,
als u de deksel opbeurt zal voor de na-
gevulde inktpatroon niet meer branden
Ook zal niet meer zichtbaar zijn 
hoeveel inkt er in de cartridge zit.

Deze inktpatronen zijn maximaal gevuld, en u moet 
er ongeveer gelijk zoveel afdrukken mee kunnen maken als met originele cartridges.  Nagevulde inkt is echter niet gelijk aan
originele inkt. Maak om de paar dagen een afdruk met uw printer, dit om de kwaliteit van de printkop optimaal te 
houden.

LAAT LEGE  INKTPATRONEN BINNEN 14 DAGEN NAVULLEN


