
Kit de refill InkTec BKI-9041C
Instrucţiuni de utilizare pentru reumplerea cartuşelor color 

Canon CL-38, CL-41, CL-51

Înlăturaţi eticheta originală a cartuşului şi 
lipiţi în locul ei eticheta pe care o găsiţi în kit; 
marcajele cian, magenta şi galben de pe noua 
etichetă indică poziţia orificiilor de reumplere 
pentru culorile respective.

Ţinând cartuşul în poziţie oblică, introduceţi 
partea cu duze în standul de refilare; împingeţi 
apoi cartuşul în stand astfel încât să ajungă în 
poziţie verticală (se va auzi atunci un clic, iar 
cartuşul va fi fixat).

Folosind burghiul inclus în kit, găuriţi 
rezervorul cartuşului în punctul corespunzător 
culorii pe care vreţi s-o reumpleţi; burghiul trebuie 
rotit de 6-7 ori pentru a realiza un orificiu adecvat.

Nu reumpleţi decât culorile care s-au epuizat.

Montaţi acul la flaconul de cerneală al culorii 
pe care o reumpleţi.

Introduceţi acul în orificiul de reumplere, 
astfel încât să intre până aproape de capăt.
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Injectaţi încet cerneală în cartuş.
În rezervorul unei culori încap aprox. 3ml de 

cerneală (la CL-38) sau 5ml (la CL-41, CL-51).
Dacă s-a revărsat cerneală prin orificiul de 

reumplere, înlăturaţi-o folosind un şerveţel 
absorbant.

Scoateţi seringa şi montaţi pompa de aspiraţie 
a cernelii în orificiul de la baza standului; extrageţi 
1ml de cerneală; această operaţie curăţă duzele 
capului de scriere al cartuşului şi înlătură cerneala 
în exces din rezervor.

Scoateţi cartuşul din standul de reumplere şi 
tamponaţi-i duzele cu şerveţelul absorbant inclus 
în kit; dacă observaţi că cerneala are tendinţa să 
curgă prin duze, întoarceţi-vă la pasul 6.

Montaţi cartuşul în imprimantă.
E posibil ca imprimanta să dea unul din 

mesajele:
- „Ink is running low” -- apăsaţi butonul „Ok” 

sau „Out of paper” de la imprimantă
- „Ink has run out” --  faceţi clic pe butonul 

„Yes” de pe ecranul calculatorului, apoi apăsaţi şi 
ţineţi apăsat butonul „Stop/Reset” sau „Out of 
paper” de la imprimantă timp de 10 secunde.

Ultima operaţie dezactivează permanent 
afişarea nivelului cernelii de către driverul 
imprimantei, pe toată durata folosirii cartuşului, 
dar acesta va funcţiona normal.

Folosind softul imprimantei, daţi o comandă 
de curăţare a duzelor cartuşului (head cleaning).
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