
Jehlu zasuňte plnicím otvorem 
cca 2 cm hluboko do porézní 
hmoty uvnitř tiskové kazety.

NÁVOD NA DOPLNĚNÍ TISKOVÝCH KAZET : CANON PG-37, PG-40, PG-50 CZ

Vyjměte tiskovou kazetu z 
tiskárny. Otevřete kryt tiskárny 
a počkejte dokud nevyjede 
držák s tiskovými kazetami. 
Kazetu kterou chcete doplnit 
vyjměte z držáku.

Odstraňte samolepku z vrchní 
části tiskové kazety (např. 
nožem). Při plnění používejte 
přiložené rukavice a provádějte 
jej například na rozložených 
novinách. Inkoust má vysokou 
barvicí schopnost a těžko se 
odstraňuje.

Přiloženým vrtáčkem zvětšete 
plnicí otvor. Při vrtání nechte 
tiskovou kazetu položenou 
na stole. Na vrták je při vrtání 
potřeba vyvinout větší tlak. 

Na stříkačku s inkoustem 
nasaďte jehlu. 

Ze stříkačky mírným tlakem 
vytlačte množství inkoustu 
doporučené pro konkrétní typ 
tiskové kazety - viz obrázek. 
Pokud začne inkoust vytékat plnicím 
otvorem, nebo tryskami (kovová 
destička ve spodní části tiskové 
kazety), nasajte ihned část inkoustu 
zpět do stříkačky. 

Jestliže je vše v pořádku, nalepte na tiskovou 
kazetu přiloženou samolepku, vložte ji do 
tiskárny a spusťte hloubkové čištění trysek.
Tuto funkci spustíte takto:
1. Klikněte na tlačítko “Start”.
2. Klikněte na “Tiskárny a faxy”.
3. Na označení tiskárny klikněte pravým tlačítkem myši. 
4. V nabídce která se objeví vyberte “Vlastnosti”. 
5. V okně, které se zobrazí klikněte na kartu “Údržba”. 
6. Spusťte režim “Hloubkové čištění trysek” Vytiskněte  
 zkušební stránku.

Pokud není tisk v pořádku, nakapejte na trysky 
čisticí roztok z 2 ml stříkačky (1-2 kapky). 
Nechte jej 10 min. působit a zopakujte postup 
podle obrázku 8.1 a 8.2.

Zacvakněte tiskovou kazetu do odsávacího adaptéru. 
Postupujte takto: 
Trysky (kovová destička ve spodní části tiskové kazety) přiložte 
na bílou gumovou část adaptéru a pak do adaptéru docvakněte 
vršek kazety.

Stříkačkou odsajte cca 0,3 ml inkoustu. Tím z trysek 
odsajete nečistoty, které by měly negativní vliv 
na kvalitu tisku. Tiskovou kazetu ihned vyjměte z 
adaptéru a očistěte trysky  papírovým kapesníčkem. 
Ujistěte se, že ze spodní části kazety (trysek) 
nevytéká inkoust. Pokud ano, opakujte postup podle 
obrázku 8.1 a 8.2.

Na odsávací adaptér nasaďte 
přiloženou malou 2 ml stříkačku. 
Nenasazujte na ni jehlu - pouze 
zasuňte stříkačku do otvoru ve 
spodní gumové části adaptéru.

V případě, že se na monitoru počítače objeví toto hlášení, nerušte 
tisk, ale stiskněte nebo podržte tlačítko podle instrukcí.
Tlačítko „POKRAČOVAT“ (označené             nebo OK ) je na tiskárně. 
Tím dojde k vypnutí funkce „hlídání hladiny inkoustu“. Tato funkce 
se znovu aktivuje pouze po vložení nové originální tiskové kazety.
Doporučením o výměně inkoustové kazety se neřiďte. Tiskněte 
dokud v kazetě nedojde inkoust a poté ji znovu doplňte. Můžete 
také kazetu plnit průběžně.
Hlášení se mohou u různých typů tiskáren od zobrazeného hlášení 
mírně lišit - délkou stisknutí tlačítka, označením tiskárny a tiskové 
kazety.
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PG-37...10 ml 
PG-40...15 ml 
PG-50...15 ml

Plnicí otvor



Ihlu zasuňte plniacim otvorom 
cca 2 cm hlboko do pórovitej 
hmoty vo vnútri tlačovej kazety.

NÁVOD NA DOPLNENIE TLAČOVÝCH KAZIET : CANON PG-37, PG-40, PG-50 SK

Odstráňte samolepku z vrchnej 
časti tlačovej kazety (napr. 
nožom). Pri plnení používajte 
priložené rukavice a pracujte 
napríklad na rozložených 
novinách. Atrament má vysokú 
farbiacu schopnosť a ide ťažko 
odstrániť. 

Priloženým vrtákom zväčšite 
plniaci otvor. Pri vŕtaní nechajte 
tlačovú kazetu položenú na 
podložke. Na vrták je pri vŕtaní 
potrebné vyvinúť väčší tlak. 

Na striekačku s atramentom 
nasaďte ihlu. 
 

Zo striekačky miernym tlakom 
vytlačte odporúčané množstvo 
atramentu pre konkrétny typ 
tlačovej kazety. viď. obrázok. 
Ak začne atrament vytekať plniacim 
otvorom, alebo tryskami (kovová 
dostička v spodnej časti tlačovej 
kazety) natiahnite ihneď časť 
atramentu späť do striekačky. 

Ak je všetko v poriadku, nalepte na tlačovú 
kazetu priloženú samolepku, vložte ju do 
tlačiarne a spustite hĺbkové čistenie trysiek. 
Túto funkciu spustíte nasledovne: 
1. Kliknite na tlačidlo “Štart”. 
2. Kliknite na “Tlačiarne a faxy” 
3. Na označenie tlačiarne kliknite pravým tlačidlom myši. 
4. V ponuke, ktorá sa objaví, vyberte “Vlastnosti”. 
5. V okne, ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu “Údržba”. 
6. Spusťte režim “Hĺbkové čistenie trysiek” Vytlačte  
 skúšobnú stránku. 

Ak nie je tlač v poriadku, nakvapkajte na  
trysky čistiaci roztok z 2 ml injekčnej striekačky 
(1-2 kvapky). Nechajte ho 10 min. pôsobiť 
a zopakujte postup viď. obrázok 8.1 a 8.2. 

Vložte tlačovú kazetu do odsávacieho adaptéra. 
Postup: 
Trysky (kovová dostička v spodnej časti tlačovej kazety) priložte 
na bielu gumovú časť adaptéra a potom do adaptéra zasuňte 
hornú časť kazety.

Striekačkou odsajte približne 0,3 ml atramentu. Tým 
z trysiek odsajete nečistoty, ktoré by mali negatívny 
vplyv na kvalitu tlače. Tlačovú kazetu ihneď vyberte 
z adaptéra a očistite trysky papierovou vreckovkou. 
Uistite sa, že zo spodnej časti kazety (trysiek) 
nevyteká atrament. Ak áno,  zopakujte postup viď. 
obrázok 8.1 a 8.2.

Na odsávací adaptér nasaďte 
priloženú malú 2ml striekačku. 
Nenasadzujte na ňu ihlu - len 
zasuňte striekačku do otvoru v 
spodnej gumovej časti adaptéra.
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V prípade, že sa na monitore počítača objaví toto hlásenie nerušte 
tlač, ale stlačte a pridržte tlačidlo podľa inštrukcií. 
Tlačidlo “POKRAČOVAŤ” (označené            alebo OK) je na tlačiarni.
Tým dôjde k vypnutiu funkcie “stráženie hladiny atramentu”. Táto 
funkcia sa opäť aktivuje len po vložení novej originálne tlačové 
kazety. Odporúčaním o výmene atramentovej kazety sa neriaďte. 
Tlačte kým v kazete nedôjde atrament a potom ju znova doplňte. 
Môžete tiež kazetu plniť priebežne. 
Hlásenia sa môžu u rôznych typov tlačiarní od zobrazeného hlásenia 
mierne líšiť - dĺžkou stlačení tlačidla, označením tlačiarne a tlačovej 
kazety. 
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Vyberte tlačovú kazetu z 
tlačiarne. Otvorte kryt tlačiarne 
a počkajte kým nevyjede vozík 
s tlačovými kazetami. Kazetu 
ktorú chcete doplniť vyberte z 
vozíka. 

2. 3. 4. 6.
PG-37...10 ml 
PG-40...15 ml 
PG-50...15 ml

Plniaci otvor


