Handleiding voor Epson T1801/1811-T1804/1814 navulset

Het navullen van de Epson T180x / T181x serie cartridges kan alleen door gebruik te
maken van de hervulbare cartridges met autoreset chips. Het vullen is heel eenvoudig. U
heeft de volgende producten nodig:
a. Epson T1801/1811-T1804/1814 hervulbare cartridges met autoreset chips
b. Epson T1801/1811 navulset zwart
c. Epson T1802/1812-T1804/1814 navulset kleur (voor de cyaan, magenta en
geel)
LET OP: de inkt die wij verkopen is uitsluitend te gebruiken in combinatie met
deze hervulbare inkttanks!
De eerste keer vullen:
1. Op de zijde waar de sticker is geplakt ziet u 2 openingen die zijn gedicht met een
dopje. Een luchtgat met een gekleur dopje met een lipje, en een vulgat afgesloten
met een gekleurd of doorzichtig dopje of een geel stickertje met de opschrift “pull”.
Verzeker u ervan welke het vulgat is, en welke het luchtgat. Let op: soms krijgen wij
het “oude” model binnen, waarbij beide gaten afgedekt zijn met een gekleurde dopje.
De werking is echter identiek, en u kunt het bovenstaande gebruiken om het luchtgat
en het vulgat te identificeren.In de regel geldt: het gat dat het dichts bij de chip is, is
het vulgat.
2. Open het vulgaatje door of het dopje met lid voorzichtig uit het gat te trekken, of het
doorzichtig dopje met een klein plat schroeverdraaiertje voorzichtig los te wippen.
3. Vul de patroon met het juiste inkt en de juiste hoeveelheid: maximaal 14ml, maar
mag ook ietsjes minder. Vul de patroon door de inkt met spuit en naald door het
vulgat voorzichtig en langzaam in te spuiten. De vuistregel is dat er een laag lucht
bovenin moet blijven zitten, dus het mag ook voor 4/5 gevuld worden.
4. Na het vullen sluit u de vulgat met het doorzichtig dopje of het dopje met lid
(gekleurd).
5. Open het luchtgat door het gekleurde luchtdopje met een lipje voorzichtig los te
trekken, of het stickertje te verwijderen. Verzeker u in het laatste geval, dat er geen
lijmresten het gat belemmeren.
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6. De cartridge is nu klaar voor gebruik. Het luchtgat moet open blijven zodat er
lucht op de inkt drukt. De patroon moet in de printer geplaatst worden
zonder het luchtdopje. Het gekleurde dopje met lipje wordt dus bij gebruik niet
geplaatst, alleen bij het bewaren van de patroon kunt u het luchtgat dichtmaken.
7. De printer zal bij eerste gebruik de patroon herkennen en de patroon is dan klaar voor
gebruik.
8. Herhaal voor elke patroon
9. Maak de spuiten en naalden schoon met warm water.

Bij het hervullen:
1. Maak het luchtgat (afgesloten met een dopje, of waar het stickertje op zat) dicht met
een klein stukje plakband.
2. Verwijder het restant van de plastic onderin de inktmond, en plak deze dicht met een
klein stukje plakband. Dit zal straks worden doorgeprikt door de inktmond van de
printer.
3. Open het vulgaatje en vul de patroon zoals bij de eerste gebruik.
4. Sluit het vulgat en stop de patroon in de printer.
5. Maak de luchtgat weer open door het stukje plakband te verwijderen. Wacht enkele
ogenblikken zodat de inkt helemaal naar beneden kan stromen.
6. Uw cartridge is weer klaar voor gebruik.
De cartridges zijn net gevuld, de printer print, maar er komt geen kleur op het
papier?
Bij sommige modellen kan het gebeuren dat bij ingebruikname lucht in de inktslangen komen.
Als dit het geval is lijkt het alsof de patronen niet werken; er komt immers geen inkt uit. U lost
dit op door enkele malen het reinigingsprogramma van uw printer te gebruiken. Dit kan via
het menu van de printer zelf of via de PC. Gelieve uw printerhandleiding te raadplegen. Soms
is het al goed bij enkele malen reinigen, en soms moet er een flink aantal keer gereinigd
worden (6-8 keer). Dit probleem doet zich meestal de eerste keer voor. Bij hervullen is
meestal 1x reinigen al voldoende.
Hoe werken de autoreset chips?
In tegenstelling tot wat fabrikanten aangeven, kunnen cartridges namelijk niet “zien” hoeveel
inkt er in de patroon zit. De chips zijn voorzien van een teller, die afteld elke keer dat de
printer een vel papier afdrukt. Op basis van een gemiddelde is de tank na een x aantal keer
leeg. Bij de autoreset chips loopt de teller langzaam af, en springt automatisch op “vol” als de
limiet is bereikt. Het kan dus voorkomen dat u de cartridge heeft gevuld, maar dat de printer
nog eventjes aangeeft dat de patroon bijna leeg is. De teller heeft de “0” dan nog niet bereikt.
U kunt gewoon doorprinten, en de teller zal automatisch op “vol” springen.
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