
HP Cartridge C9352 - #22 

Navulinstructies 
Kleuren cartridge  

Instructions 

1. Leg de cartridge op een stapeltje papieren 
tissues, of een krant. 

2. Haal het bovenste label los. 

3. Vul de injectienaald met 5 ml gekleurde inkt.  

4. Nu vult u HEEL LANGZAAM de cartridge met 
inkt via de gaatjes onder het label. (zie hiernaast 
welke kleur in welk gaatje moet, magenta=rood, yellow=geel en cyan=blauw). Bij het vullen 
kan het gebeuren dat er iets inkt uit het gaatje loopt, zorg er dus voor dat de andere gaatjes 
afgedekt zijn als u een kleur vult. Dit om vermenging van kleuren te voorkomen. 

 5. Als u klaar bent met vullen, plakt u de gaatjes weer af met een stickertje of een stukje 
tape. Of verwijder het label in zijn geheel. (dit maakt niets uit voor het printen)  

6. Plaats de cartridge terug in de printer en voer 1 - 3 schoonmaak taken uit met de 
software van uw printer. Voor het beste print resultaat kunt u het beste ongeveer 8 uur 
wachten met printen zodat de inkt goed in de spons kan trekken 
 

De cartridge zal printen als een nieuwe. Ook al print de cartridge goed, de inktindicatie 
meter zal niet aangeven dat de cartridge vol is. Om deze inktindicatie meter te resetten kunt 
u de instructies hieronder opvolgen. 

RESETTEN 

1. Haal de cartridge uit uw printer 
2. Plak een stukje plakband over het contactje linksboven (in rood 

aangegeven in het plaatje hiernaast)  
3. Plaats nu de cartridge terug in de printer. 
4. De printer zal nu gaan uitlijnen. 
5. Als de uitlijnpagina is uitgeprint haalt u de cartridge opnieuw uit 

de printer. 
6. Plak een stukje plakband over het tweede contactje (in blauw 

aangegeven in het plaatje hiernaast) 
7. Plaats nu nogmaals de cartridge terug in de printer. 
8. De printer zal nu wederom gaan uitlijnen. 
9. Als de tweede uitlijnpagina is uitgeprint haalt u de cartridge 

opnieuw uit de printer. 
10. Verwijder nu de stukjes plakband van de cartridge. (zorg ervoor 

dat er geen lijnmresten achterblijven!) 
11. Plaats de cartridge nu terug in de printer. De printer zou nu aan 

moeten geven dat de cartridge vol is.  

 

 


