
 

 

 

 

 

Navulhandleiding Canon PGI-550 en CL-551 

Navulhandleiding Canon PGI-550 zwart en CLI-551 kleur. 

Deze cartridges zijn redelijk eenvoudig na te vullen. 

Boor een klein gaatje aan de voorkant of aan de bovenkant boven het inkttankje van de 

cartridge (zie onderstaande afbeelding). 

  

    

  

 

 



 

 

 

 

• Als u de cartridge nader bekijkt zult u zien dat er een kleine opening zit in het 

schotje dat tussen de spons zit en de voorraadkamer met inkt 

• Plaats de naald op de spuit en vul hem met de benodigde inkt. PGI-550BK maximaal 

14 ml. De overige cartridges maximaal 8 ml. 

• Steek nu de naald dwars door de spons, zo dat de punt van de naald in de 

inktvoorraad kamer uitkomt, via de opening die u eerder heeft gezien 

• Spuit nu de inkt in de voorraadkamer tot deze bijna vol is 

• Trek de naald terug uit de voorraad kamer en spuit een gedeelte van de inkt in de 

spons 

• Let op dat de spons niet over bevult wordt en dat de voorraadkamer niet helemaal 

vol wordt (de voorraadkamer mag niet helemaal vol zijn, er moet een bubbeltje lucht 

in blijven, doet u dit niet dan zal er later geen inkt meer uit deze kamer naar de 

spons vloeien) 

• Trek de naald nu helemaal terug uit de cartridge 

• Draai de cartridge om en controleer of er ergens inkt uit stroomt. Bij de CLI-551 en 

de PGI-550 cartridges dient u een printer reset uit te voeren. 

Dit is alleen voor de eerste keer dat u die cartridges navult. Cartridges zijn tot 6 keer na 

te vullen, daarna dienen ze vervangen te worden. 

De chip kan ook gereset worden en u heeft hier een speciale chipresetter voor nodig.   

Het gaatje dat gemaakt is voor het vullen, hoeft u niet meer dicht te maken. 

 

Opmerking: 

Deze cartridges hebben een chip, maar het is mogelijk om na te vullen. 

Er komt een waarschuwing op het scherm dat deze cartridge leeg is en of je door wil 

gaan met de procedure. 

Dit wordt een paar keer herhaald en na de derde melding komt de uiteindelijke melding 

dat als er wordt doorgegaan Canon niet langer garantie geeft op de printer. Deze 

melding kunt u negeren of een chipresetter aanschaffen om de cartridges weer als vol te 

zien. 


