
 

 

 

 

 

Navulhandleiding Lexmark nr. 150(XL) en 

155(XL) serie 

 
Let op! Lege cartridges moeten onmiddellijk worden nagevuld. 

Als de cartridge te lang heeft leeggestaan droogt het sponsje uit. 

Het gevolg is dan dat de spons de inkt niet meer kan opnemen zodat de cartridge blijft 
lekken na het vullen. 

Controleer voordat u gaat vullen eerst met een stukje (keuken)papier of de sponsjes een 
afdruk geven. Indien u géén afdruk of een slechte afdruk ziet, is het af te raden de 
cartridge na te vullen. 

U kunt dan het beste een nieuwe cartridge kopen. 

1. Verwijder het etiket. Daaronder zitten 2 gaatjes, waarvan het achterste gaatje als 
vulgaatje dient  en het gaatje vooraan dient als een luchtgaatje 

 

2. Spuit de inkt met de naald langzaam in het vulgaatje en blijf vullen totdat de 
cartridge aan de onderkant gaat lekken. Dit is de indicatie dat de spons volledig 
verzadigd is. Trek hierna nog 1 ml. inkt terug uit de cartridge. In de cartridges gaat 
10 ml. zwarte inkt en 7 ml. per kleur. De XL-versies worden gevuld met 15 ml. 
zwarte inkt en 10 ml. per kleur 

3. Als de cartridge niet meer lekt, kan het label weer over de bovenkant van de 
cartridge worden geplaatst. 

Helaas zijn de originele cartridges die meegeleverd worden met de printer niet te vullen. 

Lexmark heeft (onder het label) een radiografisch bestuurde chip geplaatst, die het 
navullen belet.  
Volgens Lexmark is de A-versie van deze cartridges wel navulbaar en ook ons eigen merk 
cartridges. 



 

 

 

 

 

U dient er alleen rekening mee te houden dat het u het inktniveau verliest. 

U kunt op de verpakking het verschil duidelijk zien.  
Afgezien van de letter A achter de cartridge, is op het doosje niet vermeld dat het een 
zgn. “return program cartridge” is.  
Ook op de cartridge zelf is de “A” duidelijk vermeld. 

 


