
 

 

 

 

 

Navulhandleiding Lexmark kleur 

 

Enkele tips voor het navullen van Lexmark-inktpatronen 

Het navullen van Lexmark-kleurpatronen met de navulsets van Printwinkel is zeer 

eenvoudig, toch moet u voor het gebruik ervan rekening houden met een aantal 

belangrijke zaken over het werken met inkt. Kwaliteitsinkt wordt door alle soorten 

absorberend materiaal opgenomen. Om schade door gebruik met inkt te voorkomen 

hebben wij een aantal tips voor u:  

De navulset voor Lexmark-patronen werkt alleen met werkende, niet geheel leeg 

gedrukte originele patronen. Bij beschadigde, versleten of sterk uitgedroogde patronen 

kunnen wij de volledige werking van de patronen na het navullen in principe niet meer 

garanderen. Probeer in dit geval de patroon met de reinigingsvloeistof van Printwinkel 

weer te laten werken. 

Gebruik de navulset op een veilige plaats om mogelijke vlekken te voorkomen. U kunt 

het beste oude kleding dragen terwijl u de inkt navult. Voor optimale zekerheid vult u de 

inkt bij op een oude krant. Printwinkel is niet voor door inkt vervuilde kleren, meubels of 

andere voorwerpen aansprakelijk.  

Is er ondanks deze voorzorgsmaatregelen verse inkt op uw textiel gekomen, was de inkt 

dan direct uit met lauwwarm water en zeep. 

Bewaar de set buiten het bereik van kinderen. Werk voor en tijdens het gebruik van de 

set met de meegeleverde handschoenen. 

 

 

Tip: Druk uw patroon voor het navullen nooit volledig leeg. Vul deze opnieuw, zodra de 

eerste tekenen er zijn dat de inktpatroon leeg raakt  (tekenen kunnen zijn. zwakke 

inktdekking, strepen, of het printerstuurprogramma). Bij volledig opgebruikte patronen 

kan de printkop uitdrogen. Hierdoor kan de werking van de patroon na het vullen niet 

optimaal zijn en tegelijkertijd de levensduur van de patroon verkorten. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het navullen? 

De navulset kan voor verschillende originele patronen van Lexmark gebruikt worden. 

Aangezien de manier van het navullen bij de verschillende typen een beetje verschilt, 

moet u erop letten dat u alleen de gebruiksaanwijzing van uw patroontype exact opvolgt. 

Let bovendien goed op de desbetreffende maximale hoeveelheden inkt, die voor uw 

patroon aangegeven zijn om te voorkomen dat de inkt overstroomt. 

 

Het navullen in 2 simpele stappen: 

Stap 1: Vulopeningen van de patroon openen 

Haal de te vullen patroon uit de printer en plaats deze in de meegeleverde patroonhouder 

(behalve type B, deze wordt pas na het openen van de deksel in de houder geplaatst). 

Maak het deksel open door het meegeleverde breekijzer voorzichtig tussen de deksel en 

de behuizing te plaatsen. Beschadig in geen geval het verbindingsstuk van de patroon.  

 

Patroontype A (bijvoorbeeld voor Z42, Z44) 

Duw de deksel stukje bij beetje voorzichtig van de patroon omhoog 

 

Patroontype B (bijvoorbeeld voor Z13, Z33) 

Duw de deksel voorzichtig van de patroon omhoog 

 

Patroontype C (bijvoorbeeld voor Z55, Z65) 

Zet het breekijzer tussen de rand en de deksel. Duw daarna de deksel voorzichtig 

omhoog 

 

Stap 2: Zuig de inkt op in de spuit 

Trek de handschoenen aan. Zet de stompe canule strak op de tip van de injectiespuit. 

Open voorzichtig het inktflesje en verwijder de verzegelde sluiting. Verwijder het 

veiligheidskapje van de stompe canule en let erop, dat de canule nog steeds strak op de 

spuit zit. Doop de canule in het inktflesje. Zuig ongeveer 2-3 ml inkt met de spuit op. Let 

op: de maat bevindt zich aan de zijkant van de spuit.  
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