
Instrukcja napełniania kartridża kolorowego
Hewlett Packard:  22, 28, 57, 300, 300xl, 301, 301xl, 302, 302xl, 
304, 304xl, 342, 343, 344, 351, 351xl, 703, 704, 650, 651, 652, 901

Uwaga: do napełnienia nadają się kartridże nie uszkodzone i nie zaschnięte. Najlepiej  uzupełniać tusz, gdy 
pojawią się pierwsze objawy jego braku - dlatego warto mieć wtedy zestaw pod ręką. Należy bezwzględnie 
stosować tusz przeznaczony do danego typu kartridża. Napełnienie należy przeprowadzić nad stołem 
pokrytym starą gazetą lub ceratą.

UWAGA ! Program sterujący poziomem atramentu bardzo często przekłamuje. Kartridż należy napełniać w 
momencie gdy przestanie drukować lub jakość wydruków wskazuje na zużycie któregoś z kolorów. 

Zdejmujemy etykietę z oznaczeniem kartridża. 

Ze strzykawek ściągamy zatyczki i zakładamy igły. Wbijamy je do połowy 
długości w otwór odpowiedni dla danego koloru. Rozkład kolorów:
Rys. 1— wkłady o symbolach 22, 28, 57, 301xl, 302, 304,  651, 652
Rys. 2— wkłady o symbolach 300, 300xl ,342, 343 i 344, 351, 351xl, 703, 704, 
650,  901
na rysunku poniżej. Powoli wstrzykujemy po 5 ml każdego koloru lub 
uzupełniamy tylko brakujący tusz (np. żółty).
UWAGA! Do wkładu nr 300, 301, 302, 342, 351, 703, 704, 650, 651, 652 i 901 
wstrzykujemy tylko po 3 ml

UWAGA! - Nie można pomylić otworów. Firma HP zmienia ostatnio 
rozmieszczenie kolorów we wkładzie, należy upewnić się czy w danej 
komorze znajduje się odpowiedni kolor. Można przetrzeć dysze na 
chusteczce papierowej lub spojrzeć w głąb otworu i dojrzeć jaki kolor 
został wlany

Wyciągamy strzykawkę z igłą z kartridża. Igłę należy zabezpieczyć w plastikowej osłonie. Ze sprawnego kartridża po poprawnym 
napełnieniu tusz nie wycieka. Przyłożenie bibuły (papieru toaletowego) do dysz drukujących powoduje odbicie trzech wyraźnych 
kolorowych plamek (kartridż dobrze podaje tusz). Gdy tak nie jest (kartridż częściowo przyschnięty lub tusz jeszcze nie dotarł do 
dysz) należy szczelnie objąć ustami część w którą wlaliśmy tusz i dość mocno dmuchnąć- zmuszamy tusz do wypłynięcia przez 
dysze (kilka kropelek). 

Instalujemy etykietę z powrotem na kartridżu.

Następnie napełniony kartridż (jeśli jest taka potrzeba) oczyszczamy zwilżoną 
szmatką (chustką higieniczną) w okolicy dysz i styków elektrycznych, instalujemy w 
drukarce i wykonujemy czyszczenie dysz. 

Gdy jakość wydruków jest niezadowalająca należy zastosować płyn do udrażniania 
głowic. Instrukcja na odwrocie. 
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