
                                                                                      PRINTWINKEL Gebruiksaanwijzing  inkt navulset voor Epson 
 
Geachte klant, 
 
Hartelijk dank dat Uw keuze gevallen is op de inkt navulset voor Epson cartridges. Met dit 
kwaliteitsproduct kunt U de originele Epson cartridges eenvoudig en snel navullen, zonder dat dit ten 
koste gaat van een perfecte printkwaliteit . Dit spaart niet alleen geld, maar zorgt er ook voor dat 
Uw printer altijd gebruiksklaar is! 
In deze navulset vindt U alles wat U nodig heeft om met succes Uw Epson cartridges te vullen. 
Lees deze gebruiksaanwijzing  voor gebruik van de navulset goed door en volg alle aanwijzingen op, 
zodat U eenvoudig en veilig Uw cartridges kunt navullen. 
 
1. Belangrijke aanwijzingen voor het navullen van Epson inktcartridges. 
 
Hoewel het navullen van Epson inktcartridges met de PRINTWINKEL navulset zeer eenvoudig is, 
moet U voor het gebruik toch even letten op een paar belangrijke punten met betrekking tot de 
omgang met inkt. Inkt van goed kwaliteit hecht zich aan alle poreuze soorten textiel. Om van het 
begin af aan schade door inkt te vermijden dient U zich te houden aan de volgende aanwijzingen: 
 
a.  De navulset voor Epson cartridges dient uitsluitend gebruikt te worden bij originele, bruikbare 
inktcartridges, die niet geheel leeg geprint zijn. Bij beschadigde, versleten of uitgedroogde 
cartridges kan de werking na het vullen niet gegarandeerd worden. 
 
b. Gebruik de navulset op een veilige plek om vlekken te vermijden. U kunt het beste oude kleren 
aantrekken om schade te voorkomen wanneer er eventueel toch inkt gemorst wordt. Leg een dikke 
krant als ondergrond op de wekplek die U gebruikt voor het navullen. PRINTWINKEL neemt geen 
enkele verantwoordelijkheid op zich voor door inkt bevuilde kleding, meubelen of andere 
voorwerpen. Wanneer er ondanks deze voorzorgsmaatregelen toch inkt op Uw textiel terechtkomt, 
was deze er dan direct af met lauw water, zeep en een borstel. 
 
c. Zorg dat de navulset buiten het bereik van kinderen blijft. 
 
d. Vermijd contact met de huid of met de ogen en gebruik steeds de mee geleverde  
    handschoenen. 
 
e. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het navullen. 
 
f.  Kijk voor meer informatie op de achterkant van de verpakking. 
 
LET OP:  
Zorg er voor dat de inktcartridge niet helemaal leeg raakt. Navullen zodra de eerste indicatie 
optreedt, zoals verblekende kleuren, strepen of een aanwijzing op het beeldscherm van het printer 
stuurprogramma. Wanneer de cartridge volledig leeg is, kan het voorkomen dat de printkop 
uitdroogt. Dit kan de printkwaliteit na het vullen negatief beïnvloeden en tegelijkertijd de levensduur 
van de cartridge verkorten. 
 
2. Navullen van de inktcartridges. 
De navulset kan gebruikt worden voor verschillende soorten originele Epson inktcartridges. Omdat 
de manier van navullen per type verschilt, is het van belang dat U de vulaanwijzingen voor Uw type 
cartridge nauwkeurig volgt .  
U dient er voor te zorgen dat de maximale hoeveelheid inkt voor Uw cartridge niet overschreden 
wordt. Dit om te voorkomen dat de inkt gaat overlopen. 
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2. Navullen van Epson T007401/ T026401/ T001011* 
    T008401/ T009401/ T027401/ T053040* 
 
* Breng eerst een stuk plakband aan over de inktuitvoergaten aan de onderzijde van de cartridge 
voordat u gaat navullen. Verwijder deze niet na het vullen. 
 
NB: Deze cartridges zijn voorzien van een Chip en u heeft hiervoor een chip resetter nodig om de 
cartridge na het vullen te resetten. 
 

a. Bevestig de naald op de spuit. Verbreek de beschermlaag op de inktcartridge en vul de 
spuit met de juiste kleur inkt. Zorg dat u de juiste kleur inkt gebruikt in het juiste 
inktreservoir. 

b. Gebruik een goed hechtende tape om de inkt -uitvoerpatronen (A) af te sluiten. Doorbreek 
de sticker met een oude balpen om de vulgaten (B) vrij te maken. Gebruik hiervoor niet 
de bijgeleverde priem. 

c. Steek de naald in het vulgat voorzichtig in het schuim en begin langzaam met het vullen 
van de cartrigde. De weerstand die u voelt komt door het schuim wat in de cartridge zit. 

d. Wanner de inkt verschijnt in het vulgat, trek dan de zuiger van de spuit langzaam terug 
totdat de inkt weer verdwijnt. Op dit moment is het inktreservoir vol. Indien u een 
kleurencartridge vult, zorg dan dat u na iedere vulbeurt de naald en de spuit goed reinigt 
voordat u aan de volgende kleur begint. Veeg de printkop voorzichtig af met een 
absorberend doekje (of keukenpapier) totdat het druppelen stopt. 

e. U heeft een chip resetter nodig om de cartridges met chip te resetten. 
f. Plaats de cartridge terug in de printer en doorloop het schoonmaakprogramma van uw 

printer. 
g. Uw cartridge is nu klaar voor gebruik. 
h. Maak de naald en de spuit goed schoon met water of de meegeleverde reinigingsvloeistof 

voor toekomstig gebruik. 
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3. Navullen van Epson R200/R240/R300/R310/R320/R340/R800/R220/R420 

R425/R500/R510/RX600/RX620/C63/C64/C65/C66/C67 
C83/C84/C86/C87/CX3500/CX3600/CX3700/CX4100 
CX4600/CX6300/CX6400/CX6500/CX6600/D68/D88 
VX3800/DX3850/DX4800/DX4850 

 
NB: Deze cartridges zijn voorzien van een Chip en u heeft hiervoor een chip resetter nodig om de 
cartridge na het vullen te resetten. 
NB: Vanwege het complexe ontwerp van deze cartridge bent u niet in staat om de cartridge volledig 
te vullen. Daarom dient u de cartridge uit de printer te verwijderen voordat de statusmonitor 
aangeeft dat de cartridge leeg is. Dit proces kunt u blijven herhalen. 
 

a. Bevestig de naald op de spuit. Verbreek de beschermlaag op de inktcartridge en vul de 
spuit met zo’n 5 tot 7 ml van de juiste kleur. 

b. Doorbreek de sticker op de cartridge met een oude balpen (gebruik hiervoor niet de 
priem). 

c. Steek de naald in het vulgat. De naald zal slechts een halve centimeter de cartridge 
penetreren. Houdt de spuit en naald nu schuin en spuit voorzichtig de inkt in de cartridge. 
Laat de inkt geleidelijk in de cartridge stromen en vul daarna verder. 

d. Zodra de cartridge gevuld is haalt u de naald eruit. Veeg de printkop voorzichtig af met 
een absorberend doekje (of keukenpapier) totdat het druppelen stopt. 

e. Sluit het gat af met één van de bijgeleverde plugjes. 
f. U heeft een chip resetter nodig om de cartridges met chip te resetten. 
g. Voordat u andere kleurencartridges gaat vullen dient u de spuit en naald goed te reinigen 

met water of reinigingsvloeistof. 
h. Uw cartridge is nu klaar voor gebruik. 
i. Installeer uw cartridge en doorloop de proefafdruk. 
j. Maak de naald en de spuit goed schoon met water of de meegeleverde reinigingsvloeistof 

voor toekomstig gebruik. 
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4. Navullen van Epson T003011/T005011/T013401/T014401/T017401 
    T018401/T019401/T020401/T028401/T029401 
    T036140/T037140/T038140/T040140/T041040 
    T050140/T051140/T052040 
 
* Breng eerst een stuk plakband aan over de inktuitvoergaten aan de onderzijde van de cartridge 
voordat u gaat navullen. Verwijder deze niet na het vullen. 
 
NB: Deze cartridges zijn voorzien van een Chip en u heeft hiervoor een chip resetter nodig om de 
cartridge na het vullen te resetten. 
 

a. Gebruik een goed hechtende tape om de inkt -uitvoerpatronen (A) af te sluiten. Doorbreek de 
sticker met een oude balpen om de vulgaten (B) vrij te maken. Gebruik hiervoor niet de 
bijgeleverde priem. 

b. Bevestig de naald op de spuit. Verbreek de beschermlaag op de inktcartridge en vul de spuit 
met de juiste kleur inkt. Zorg dat u de juiste kleur inkt gebruikt in het juiste inktreservoir. 

c. Steek de naald in het vulgat voorzichtig in het schuim en begin langzaam met het vullen van 
de cartrigde. De weerstand die u voelt komt door het schuim wat in de cartridge zit. 

d. Wanner de inkt verschijnt in het vulgat, trek dan de zuiger van de spuit langzaam terug 
totdat de inkt weer verdwijnt. Op dit moment is het inktreservoir vol. Indien u een 
kleurencartridge vult, zorg dan dat u na iedere vulbeurt de naald en de spuit goed reinigt 
voordat u aan de volgende kleur begint. Veeg de printkop voorzichtig af met een absorberend 
doekje (of keukenpapier) totdat het druppelen stopt. 

e. U heeft een chip resetter nodig om de cartridges met chip te resetten. 
f. Plaats de cartridge terug in de printer en doorloop het schoonmaakprogramma van uw 

printer. 
g. Uw cartridge is nu klaar voor gebruik. 
h. Maak de naald en de spuit goed schoon met water of de meegeleverde reinigingsvloeistof 

voor toekomstig gebruik. 
 
 

 


