
Instrukcja napełniania kartridża kolorowego
CANON:  CL-41, CL-51, CL-38, CL-511, CL-513, CL-541, 
CL-546
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 atramentu. 

 Przy pomocy noża zdejmujemy etykietę z oznaczeniem kartridża.

Zakładamy igły na strzykawki z tuszem i wkręcamy w otwór kartridża. Igła wbija się w 
gąbkę, która wypełnia wnętrze kartridża. Powoli wstrzykujemy tusz. Pomagamy sobie 
tłoczkiem.
Podczas napełniania z dysz kartridża może wydobyć się kilka kropel atramentu. Aby tego 
uniknąć należy powiększyć otwór napełnieniowy przy użyciu igły, wiertła lub szpikulca.

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 
pasków  (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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UWAGA! Program drukarki pomimo napełnienia będzie wskazywał zerowy poziom atramentu. 
Pojawi się komunikat o wyczerpanym zbiorniku i zapali pomarańczowa lampka na drukarce. 
Należy zaakceptować komunikat na monitorze (OK). Nacisnąć przycisk wznowienia i przytrzymać 
10 sekund (ten przycisk, którym wznawia się wydruk w przypadku braku papieru) lub w 
urządzeniach wielofunkcyjnych przycisk kopiowania na czarno  lub/i kolorowo (jeśli były 
wymieniane obydwa wkłady) . Gdyby komunikat pojawił się ponownie należy ponowić procedurę.

UWAGA! Nie wolno pomylić kolorów (rozmieszczenie na rysunku poniżej)

Jednorazowo napełniamy po 5 ml każdego koloru do kartridży numer 41, 51, po 3 ml do 
kartridży 38, 511, 513, 541, 546 w kolejności: Cyan, Magenta, Yellow.
Ponieważ kolory nie zużywają się równomiernie można napełnić tylko ten kolor którego 
brakuje (najczęściej jest to żółty)
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