
Handleiding voor navultool: Ontluchter! 

De ontluchter is  een waardevol hulpmiddel  bij het navullen van 
 inktpatronen met een vaste printkop. 
 Meestal zijn dat printers van Canon, HP, Lexmark en Dell waar  
2 inktpatronen in kunnen 

 

Tijdens het navullen komt er in de bufferruimte boven de printkop  
een beetje lucht. Deze lucht gaat er niet altijd vanzelf meer uit.  
En waar lucht zit kan geen inkt zitten. En de bufferruimte dient toch  
helemaal gevuld te zijn met inkt. Met een ontluchter zuigt u de lucht  
uit de bufferruimte boven de printkop weg.  
En wordt er gelijk met het afzuigen van de lucht, 
 inkt gezogen in de bufferruimte. 

Hoe de ontluchter te gebruiken: 

In  de ontluchters zit een siliconen padje dat gebruikt kan worden 
voor zowel kleur als zwart. Bij een aantal moderne is er echter een 
padje voor  kleur en een apart padje voor zwart Zorg er voor dat 
de juiste pad in de ontluchter is geplaatst als dat voor uw 
ontluchter het geval is. Welke u moet gebruiken kunt u zien aan de 
vorm van de printkop op uw inktpatroon.  

 
Na het plaatsen van het juiste padje kunt u de inktpatroon in de 

ontluchter doen. En plaatst u de spuit, zonder naald, in de opening 
aan de onderkant door de opening in de ontluchter en het padje. 

 
Pak nu dit pakket op en zuig met de spuit een klein beetje inkt uit 
de printkop. Als u merkt dat er valse lucht aangezogen wordt, dan 
drukt u stevig het onderste gedeelte tegen de printkop, zodat het 
siliconen padje de printkop goed afsluit. Haal nu de inktpatroon uit 
de ontluchter en druk de printkop op een samengevouwen stukje 
wc papier oid. Bij zwart ziet u dan een zwart streepje en bij de 
kleur 3 streepjes kleur dicht naast elkaar. Ziet u niets of na een 
paar keer drukken alleen stipjes of blokjes, Ontlucht dan nog een 
keer.  
  

 

 


