Handleiding voor
HP 19, HP 20, HP 26 en HP 29 zwart

1. De luchtdruk in de cartridge wordt geregeld door een luchtpompje (opening c), wat
dichtgemaakt moet zijn om lekken tijdens het navullen te voorkomen. Gebruik plakband om
deze opening dicht te maken. Plak ook het spuitmondje af.
2. De cartridge is afgesloten door middel van een plastic balletje in opening B aan de bovenkant
(HP 300-, 400-, en 500-serie-grijze bovenkant). Nieuwere (HP 600-serie-groene bovenkant)
versies van deze cartridge hebben deze opening niet. Daardoor dient in die versies zorgvuldig
een 3mm gaatje gemaakt te worden met een klein boortje (niet meegeleverd) op dezelfde
plaats als getoond in het plaatje.
Het plastic balletje moet verwijderd worden door het in de cartridge te drukken met behulp
van een puntig instrumentje (schroevendraaiertje of mesje).
BELANGRIJK De opening in het midden van de bovenkant (opening A) moet NIET worden
doorboord.
3. Bevestig de naald aan de spuit en vul hem met inkt.
4.

Plaats de cartridge in een rechtopstaande positie op een stuk keukenpapier in een bakje en vul
hem met maximaal 30ml inkt door opening B (of de opening die U niet zelf heeft gemaakt
d.m.v. het doordrukken van het balletje in stap 2). Steek de naald niet helemaal in de cartridge
(net genoeg om de inkt te kunnen inspuiten), anders beschadigt U het inwendige zakje. Na het
vullen moet deze opening weer afgesloten worden met een stuk zilver bouwmarkttapeochtigt.
Steek een lege spuit met scherpe naald voorzichtig onder een hoek van 45° door de tape, trek
lucht uit de cartridge en verwijder het plakband aangebracht in stap 1. Hoogstwaarschijnlijk zal
nog wat inkt uit de spuitgaatjes druppelen. Herhaal dit totdat U ziet, dat de inkt naar binnen
wordt gezogen.
Dep de spuitgaatjes met een stukje keukenpapier.
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5. Maak de spuit schoon met warm water en droog hem voor toekomstig gebruik.
6. Draai een schoonmaakcyclus, zoals aangegeven in Uw printerhandleiding.
Opmerking:
- Lege cartridges moeten onmiddellijk worden nagevuld.
- Het verdient aanbeveling de cartridge enige tijd te laten rusten, voordat U verder gaat
met printen, om de interne druk te herstellen (zie ook punt 4).
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