
 
 

 

 

            

 

HP 950/951 + HP 932/933 cartridges 

 

Voor het  navullen van HP 950/951 en HP 932/933 heeft u een extra set cartridges nodig. U dient 

deze dan om-en-om te gebruiken. 

Als bijvoorbeeld de zwarte cartridge leeg is, moet u een 2
e
 zwarte cartridge gebruiken.  

U kunt dan de eerste cartridge navullen en deze weer opnieuw gebruiken als de 2
e
 cartridge leeg is. 

U kunt niet gelijk een gevulde cartridge terugzetten in uw printer, u moet met een extra set 

cartridges werken. 

Navullen van de cartridge:  

1. Zoek op de cartridge naar het plastic balletje dat de vulopening (filling hole) afsluit. 

2. Zet de cartridge neer zodat het plastic balletje naar boven is gericht. 

3. Zet het meegeleverde hulpstukje op het plastic balletje en geef een tikje met een hamer op 

het hulpstukje zodat het plastic balletje in de cartridge verdwijnt. 



 
 

 

 

 

4. Plaats de naald op de injectiespuit en vul de injectiespuit met inkt.  

De zwarte HP 950 cartridge heeft een capaciteit van 20 ml. De hoge capaciteitsvariant (XL) 

kan 40 ml inkt bevatten.  

De kleuren HP 951 cartridge heeft een capaciteit van 10 ml. De hoge capaciteitsvariant (XL) 

kan 20 ml inkt bevatten. 

 

5. Plaats na het navullen het bijgeleverde plastic dopje in de vulopening. Ook kunt de 

vulopening met tape afplakken. 

 

6. Zodra een nagevulde cartridge “A” leeg is, verschijnt het volgende pop-up scherm: 

 

 

7. Verwijder nu cartridge “A” en plaats cartridge “B”. Vervolgens verschijnt het volgende 

scherm: 



 
 

 

 

 

 

8. Kies voor “Nee” in dit scherm. Vervolgens krijgt u het volgende scherm:  

 

 

9. Klik op OK. 

U bent nu klaar om te printen.  

U kunt de inktniveau indicatie deactiveren. Druk hiervoor op de knipperende papier 

aanvoertoets op uw printer. Er verschijnt een waarschuwing op uw printer. Druk nu op het rode 

kruisje op uw printer. De printer print nu een statusrapport. U kunt nu weer verder printen. 


