Brother LC-1220/40/80XL hervulbare inktanks

Het navullen van de Brother LC-1220/40/80XL serie cartridges is heel eenvoudig. U
heeft de volgende producten nodig:
a. Brother LC-1220/40/80XL hervulbare cartridges
b. Brother LC-1220/40/80XLBK zwart navulset
c. Brother LC-1220/40/80XLC kleur navulset (voor de cyaan, magenta en geel)
1. Open het vulgaatje, het doorzichtige rubberen dopje in het midden.
2. Open het luchtgat door het gekleurde dopje (zwart, cyaan, magenta of geel)
voorzichtig af te trekken. Wees voorzichtig, het lipje mag niet kapot gaan.
3. Vul de patroon met het juiste inkt en de juiste hoeveelheid, niet teveel, het liefst niet
tot op de rand. Wij raden aan vooral in het begin voorzichtig te zijn met het vullen,
15-20ml voor de zwart en 10 tot 12ml bij de kleuren patronen. Gaandeweg kunt u
voorzichtig meer inkt toevoegen, maar laat altijd ongeveer ¼ deel van de patroon
leeg, voor de luchtdruk. Als er niet genoeg lucht bij kan, dan komt er lucht in de
inktslangen en print de printer niet.
4. Na het vullen sluit u voorzicht het vulgat met het doorzichtige dopje.
5. Bij direct gebruik:
Laat het luchtdopje open. Houd de cartridge in de goede stand zodat het
langzaam in de printer kan worden geschoven. Als de printer het niet gelijk
herkent, voorzichtig eruithalen en weer indrukken.
Bij opslag (bijvoorbeeld, als u extra cartridges van tevoren vult):
Sluit het luchtdopje af met het rubberen dopje. Bewaar de cartridges in een
plastic zak. Let op: vergeet niet het luchtdopje er af te halen voor
gebruik!
6. Herhaal voor elke patroon
7. Maak de spuiten schoon met warm water.
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Mocht de patronen toch in de printer worden gezet met alle dopjes erop dan trekt de
patroon vacuum en werkt de patroon niet. Gelieve dan een van de doorzichtige dopjes
eraf te halen, de patroon opnieuw in de printer te doen, en het reinigingsprogramma van
uw printer uit te voeren. Dit kan een aantal malen nodig zijn voordat alle lucht uit de
luchtslangen zijn weggeduwd.
De patronen dienen altijd tegelijk in gebruik te worden genomen. Bij gemengd gebruik met
bijvoorbeeld een originele patroon kan het problemen geven met herkenning. Herkent de
printer de patroon niet bij eerste gebruik, haal alle patronen uit de printer, haal de printer
van stroom af, en wacht 30 min. Daarna zet u de printer weer aan en zet u de patronen
weer in de printer (van links naar rechts).
Het is altijd raadzaam om voor de eerste afdruk na vulling, via uw printer eerst een keer
extra de koppen laten reinigen en een testafdruk laten maken. Volg de adviezen op de
display van uw printer.
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