
Hewlett Packard 
HP 300(XL)/336/337/338/339/901(XL), 300(XL)/342/343/344/901 (XL), 348, 

350(XL)/351(XL), 100/102 
Waarschuwing!

Momenteel hebben we nog geen resetmethode voor deze cartridges. U kunt deze echter wel navullen. 
De voorwaarde hiervoor is dat de cartridges nog niet helemaal leeg zijn.
Zodra de melding verschijnt dat de cartridges bijna leeg zijn, moeten deze direct bijgevuld worden.
U heeft dan geen inktlevel meer dat het niveau aangeeft. Er zal regelmatig bijgevuld moeten worden. 
Attentie: : Nadat de cartridge is bijgevuld zal de printer soms melden dat de cartridge leeg of niet 
goed geïnstalleerd is. De contactpuntjes óp de cartridge en ín de cartridgehouder in de printer  
moeten dan goed schoon worden gemaakt met bijv. een wattenstaafje spiritus. Waarschijnlijk zal de 
cartridge meerdere malen in en uit de printer moeten worden gehaald. Na enige tijd verdwijnt dan de 
melding.
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1. De vulgaatjes bevinden zich op de bovenkant van de cartridge en zijn afgesloten met een 
klein etiket. Dit etiket moet worden verwijderd.  

2. Bovenstaand staat de kleurvolgorde aangegeven. Mocht u toch nog twijfelen, kunt u met een 
tandenstoker in het gaatje steken om de kleur te controleren. 

3. Bevestig de naald aan de spuit en vul hem met de juiste kleur inkt. 

4. Steek de naald in het vulgaatje van de te vullen kleur en druk hem naar beneden tot diep    
in de cartridge en zo dicht mogelijk bij de spuitmondjes. U kunt veiligheidshalve de andere 
gaatjes met plakband afdekken om vermenging van kleuren te voorkomen. 

 Per kleur hoeft er maar in 1 gaatje gevuld te worden.  

     Opmerking: De cartridge heeft een spons en U zou een kleine weerstand kunnen voelen. 

Spuit de inkt (maximaal 2/3 ml. per kleurenvulling/keer en 10 ml. zwart per keer) langzaam in. 
Alhoewel al deze cartridges een ander nummer hebben en de oorspronkelijke hoeveelheid inkt 
verschillend is, kan de spons in iedere cartridge ongeveer dezelfde hoeveelheid inkt bevatten. 
Raadpleeg de oorspronkelijke verpakking om te zien hoeveel inkt uw originele cartridge bevat. 

5. Aangeraden wordt uitsluitend de kleur te vullen die leeg is, om overvullen te voorkomen. 

6. Dep (niet wrijven) de printkop met een stukje keukenpapier voordat U verder gaat. 

Sluit de vulgaatjes niet meer af. 

Belangrijk: Maak de spuit schoon met warm water en droog hem voordat U met een andere kleur 
verdergaat. 

Opmerking: Lege cartridges moeten onmiddellijk worden nagevuld.

Yellow

Cyan
Magenta

Zwart Photo Black

Photo
Magenta

Photo
Cyan

300/342/343/344/ 351/901 300/336/337/338/339/901 348 100/102 

Light
Gray

Dark
Gray


