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Het vullen van een standaard 364 cartridge: 
1. Verwijder het label aan de bovenkant van de cartridge. U zult zien dat 
hier een klein gaatje onder zit. Dit is het vulgaatje (zie afbeelding).  Het 
balletje moet u negeren bij de setup en de normale variant. 

2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de  cartridge goed af met of 
de Clip die meegeleverd was bij de inktpatroon of met een stuk aluminium 
plakband. Dit zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan druppelen 
wanneer er gevuld wordt.  

3. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgaatje totdat er inkt aan 
het vulgaatje verschijnt.  

4. Trek nu een klein beetje inkt terug zodat er niet teveel in zit en verwijder de clip voorzichting. Het 
is namelijk mogelijk dat de inktpatroon nog iets teveel inkt bevat en deze nog even moet uitlekken. 
Het beste kun je deze dan ook na het verwijderen van de clip met de spuitopening op een tissue of 
keukenrol zetten, zodat eventueel overtollige inkt opgenomen word door het doekje. 

5. Laat dit een aantal minuten staan, verwijderd de clip of het aluminium plakband en druk de 
cartridge voorzichtig met de spuitopening op een nog schoon stukje van de tissue. Als het goed is zou 
bij de handeling  weinig tot geen inkt moeten verschijnen. Op dat moment kan de cartridge weer in de 
printer geplaatst worden. LET OP!! Vulgaatje NIET dicht maken!! 

Het vullen van een 364XL/920XL cartridge: 
1. Verwijder het label aan de bovenkant van de cartridge. Hieronder zit 
geen vulgaatje, maar een klein plastic balletje, druk dit balletje met een 
klein schroevedraaiertje in de cartridge tot deze erin valt. 

2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de  cartridge af met de Clip 
die meegeleverd was bij de inktpatroon of met aluminium plakband. Dit 
zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan druppelen wanneer er 
gevuld wordt. 

3. Houdt de cartridge onder een hoek van 45° met het spuitmondje naar 
boven, zodat het reservoir naar onder wijst.  

4. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgaatje totdat er inkt 
aan het vulgaatje verschijnt.  

5. Laat de cartridge even schuin rusten. De inkt zal langzaam in de spons trekken. Vul 
hierna het reservoir nogmaals.  

6. Sluit het vulgaatje af met het bijgeleverde ijzeren balletje en verwijder de clip of 
het plakband voorzichtig. Doe dit boven een tissue, en houd de latex handschoentjes 
aan. Het is namelijk mogelijk dat de inktpatroon nog iets teveel inkt bevat en deze 
nog even moet uitlekken. Het beste kun je deze dan ook na het verwijderen van de 

clip met de spuitopening op een tissue of keukenrol zetten, zodat eventueel overtollige inkt 
opgenomen word door het doekje.  

7.  Laat dit een aantal minuten staan en druk de cartridge voorzichtig met de spuitopening op een nog 
schoon stukje van de tissue. Als het goed is zou bij dit weinig tot geen inkt moeten verschijnen. Op dat 
moment kan de cartridge weer in de printer geplaatst worden. 
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