
Kit de refill InkTec HPI-0001ND
Instrucţiuni de utilizare pentru reumplerea cartuşelor negre

HP 15, HP 40, HP 45

Ţinând cartuşul în poziţie oblică, introduceţi 
mai întâi capul de scriere al cartuşului 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).

Întoarceţi cartuşul aflat în stand, astfel încât să 
ajungă cu capul de scriere în sus.

Cu un cuţit sau cu un cutter, înlăturaţi folia 
circulară de culoare neagră care acoperă orificiul 
de reumplere.

Folosind flaconul de cerneală ca pe un 
instrument, împingeţi cu tija capacului flaconului 
bila de metal care astupă orificiul de reumplere, 
până când bila cade în rezervorul cartuşului.
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Deşurubaţi capacul şi introduceţi duza 
flaconului în orificiul de reumplere. Presând şi 
eliberând alternativ pereţii flaconului, injectaţi 
cerneală în rezervor.

În rezervor intră cel mult 40ml de cerneală (un 
flacon).

Dacă s-a revărsat cerneală prin orificiul de 
reumplere, înlăturaţi-o folosind un şerveţel 
absorbant.

Retrageţi flaconul de cerneală şi puneţi-i 
capacul.

Astupaţi orificiul de reumplere cu dopul de 
cauciuc pe care-l găsiţi ataşat standului, în locul 
indicat în figură. Dopul trebuie bine fixat prin 
presare, altfel cerneala va curge din rezervorul 
cartuşului în timpul imprimării.

Montaţi pompa de aspiraţie a cernelii în 
orificiul cauciucat din stand şi extrageţi aer din 
rezervor până când în pompă ajunge cerneală; 
continuaţi până extrageţi 1ml de cerneală; această 
operaţie curăţă duzele capului de scriere al 
cartuşului şi înlătură cerneala în exces din rezervor.

Aveţi grijă ca în timpul acestei operaţii aerul 
sau cerneala extrase să nu ajungă înapoi în 
rezervor.

Întoarceţi cartuşul astfel încât să ajungă cu 
capul de scriere în jos; scoateţi cartuşul din stand şi
tamponaţi-i duzele cu un şerveţel absorbant.

Dacă observaţi că cerneala are tendinţa să curgă
prin duze, reveniţi la pasul 6.

Montaţi cartuşul în imprimantă. Folosind softul 
imprimantei, daţi o comandă de curăţare a duzelor 
(cartridge cleaning).
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