
  
 

 HP 364/364XL + 920/940XL cartridges 
 
 
 
 
 
 
 
 

LET OP: DEZE CARTRIDGE HEEFT EEN CHIP!!
Deze cartridges bevatten chips die (nog) niet te resetten zijn. Toch kan er met deze cartridges 
na het vullen geprint worden. U krijgt de melding dat de cartridges leeg zijn, maar er kan 
worden doorgeprint door op OK te klikken. Wél zal het inktniveau niet meer worden 
weergegeven, dus u moet dit zelf goed in de gaten houden. Printen met lege cartridges kan 
onherstelbare schade aan de printkoppen veroorzaken. Vul dus tijdig bij!       
 
De HP 364-serie bestaat uit 5 cartridges, namelijk      :  Zwart, Photo Zwart, Cyaan, Magenta en Geel. 
De HP 920/940-serie bestaat uit de 4 standaard kleuren   :  Zwart, Cyaan, Magenta en Geel. 
 
Er zijn 2 verschillende types 364 cartridges, namelijk de standaard versie en de XL versie. Dit staat 
duidelijk aangegeven op het label. De HP 920/940 is alleen in XL beschikbaar (m.u.v. zwart). Ook kan de XL versie 
worden herkend aan het doorzichtig venstertje aan de onderzijkant van de cartridge (zie instructie HP 
364XL/920XL/940XL). Beide versies worden op verschillende manieren gevuld .  
 
Het vullen van een standaard 364 cartridge:

1. Verwijder het label aan de bovenkant  van de cartridge. U zult zien dat 
hier een klein gaatje onder zit. Dit is het vulgaatje (zie afbeelding). 

2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de cartridge af met de 
bijgeleverde clip. Dit zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan 
druppelen wanneer er gevuld wordt. 

3. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgaatje totdat er inkt aan het 
vulgaatje verschijnt. 

4. Trek nu een klein beetje inkt terug zodat er niet teveel in zit. Sluit het 
vulgaatje aan de bovenkant door het label terug te plaatsen of laat het 
open. 

 
Het vullen van een 364XL/920XL/940XL cartridge:  

1. Verwijder het label aan de bovenkant  van de cartridge. Hieronder zit geen 
vulgaatje, maar een klein plastic balletje. Verwijder het balletje m.b.v. het 
bijgeleverde hulpstukje. 

2. Sluit alvorens te vullen het spuitmondje van de cartridge af met de 
bijgeleverde clip. Dit zorgt ervoor dat de inkt niet uit de cartridge kan 
druppelen wanneer er gevuld wordt.  

3. Houdt de cartridge onder een hoek van 45° met het spuitmondje naar 
boven, zodat het reservoir naar onder wijst. 

4. Vul de cartridge met de juiste inkt door het vulgaatje totdat er inkt aan het 
vulgaatje verschijnt. 

5. Laat de cartridge even schuin rusten. De inkt zal langzaam in de spons trekken. 
Vul hierna het reservoir nogmaals. 

6. Sluit het vulgaatje af met het bijgeleverde rubberen dopje en de cartridge is 
klaar. 
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