
Kit de refill InkTec HPI-4060C
Instrucţiuni de utilizare pentru reumplerea cartuşelor color

HP 300, HP 300XL, HP 901

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).

Lipiţi peste eticheta originală a cartuşului eticheta 
pe care o găsiţi în kit; marcajul de pe noua etichetă 
indică poziţia orificiilor de reumplere pentru 
fiecare culoare.

Alegeţi din kit flaconul de cerneală corespunzător 
culorii pe care o reumpleţi şi o seringă de injecţie 
(în kit se află 3 seringi, câte una pentru fiecare 
culoare).

Înfigeţi până la capăt acul seringii în dopul de 
cauciuc din mijlocul capacului flaconului (capacul 
nu trebuie înlăturat înainte); răsturnaţi flaconul şi 
extrageţi lent (timp de 15 secunde) 1ml de cerneală 
(la HP 300) sau 3ml (la HP 300XL, HP 901); 
scoateţi apoi seringa din dop.
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Introduceţi acul în cartuş, până aproape de capăt; 
retrageţi apoi acul, cu 5mm.

Injectaţi încet cerneala în cartuş.

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

Scoateţi seringa din cartuş.

Montaţi pompa de aspiraţie a cernelii în orificiul 
de la baza standului şi extrageţi 0,5ml 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 cerneala 
extrasă să nu ajungă înapoi în 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 5.

Montaţi cartuşul în imprimantă şi daţi din softul 
imprimantei o comandă de curăţare a duzelor 
capului de scriere al cartuşului (head cleaning).
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