
 

 

 

 

 

Navulhandleiding HP 15 en 45 

Voor deze inktpatroon zijn 2 manieren om na te vullen.  

1e (Zie afbeelding). De inkt in deze cartridge zit in een aluminium zakje. Omdat er een 

beetje "onderdruk" in de cartridge is loopt de cartridge niet leeg als u hem op de kop zet. 

Navulinstructie 1 

• Zet de cartridge op de kop. U ziet daar een kleine zwarte sticker. Verwijder deze 

sticker. 

• Onder de sticker bevindt zich een kogeltje. Druk met een kleine stompe 

schroevendraaier o.i.d. de kogel in de cartridge 

• Zet de naald op de spuit en vul deze 

• Steek voorzichtig de naald door het vulgaatje in de cartridge (let op dat u het 

zakje niet lek steekt) en spuit nu voorzichtig de inkt in de cartridge 

• Als de spuit leeg is herhaalt u het bovenstaande tot u ziet dat de inkt tot aan de 

vulopening komt 

• Zuig een klein beetje inkt uit de cartridge (1-2 cm2) Verwijder de spuit uit de 

cartridge 

• Pak een van de meegeleverde dopjes 

• Probeer met 2 vingers de zijkanten van de cartridge naar elkaar te drukken. En druk 

tegelijk het nieuwe dopje weer in het vulgaatje. Druk het dopje nog even goed op de 

plaats met een kleine schroevendraaier 

• Als u de zijkanten goed heeft aangedrukt tijdens het opnieuw indrukken van het 

dopje, is er een kleine onderdruk ontstaan in de cartridge. Dit zal 

hoogstwaarschijnlijk nog niet genoeg zijn. Als u beschikt over een navuladapter dan 

kunt u nu nog een klein beetje lucht uit de cartridge zuigen 

• Heeft u geen navuladapter zet dan de inktpatroon met de printkop omlaag in een 

bekertje. Laat de inktpatroon daar staan tot hij is uitgelekt 

• U kunt aansluitend de inktpatroon terugplaatsen in de printer en een testafdruk 

maken 

                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Afbeelding 1 Afbeelding 2 

 

 

 

Navulinstructie 2 

Hiervoor heeft u een navuladapter nodig  

• Zorg dat de inktpatroon goed schoon is aan de printkop. Laat de printkop even 

weken door een paar druppels printkop reiniger op de printkop te druppelen en dit 

een tijd te laten staan (af en toe bij druppelen kan geen kwaad) 

• Plaats dan de cartridge voorzichtig in de navuladapter 

• Vul de spuit met inkt 

• Plaats de spuit op de opening van de navuladapter 

• Druk nu langzaam de piston van de spuit omlaag zodat de inkt door de printkop in 

de cartridge wordt gespoten 

• LET OP DAT U DIT LANGZAAM EN MET OVERLEG DOET 

• Vul op deze manier maximaal 40 ml inkt. Als de cartridge tijdens het vullen 

begint te knisperen stopt u direct!! 

• Verwijder de inkt uit de spuit door deze terug te doen in het flesje 

• Zet nu de lege spuit terug op de navuladapter. En zuig de lucht die nog in de 

cartridge zit weg. Tot ook een beetje inkt terug uit de cartridge wordt gezogen 

• Haal de cartridge uit de adapter en zet hem op de kop. Kijk of hij nog begint te 
lekken. Zo ja herhaal het vorige punt. Doe dit net zolang tot hij niet langer lekt 



 

 

 

 

 

Plaats de cartridge terug in de printer en maak een testafdruk 


