
NÁVOD NA DOPLNĚNÍ TISKOVÝCH KAZET:    HP 300,301,302,304,305,336,337,338,339,350, 901, 650,651,652,653 (XL) CZ

Vyjměte tiskovou kazetu z 
tiskárny. o tevřete 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.

Na stříkačku s inkoustem nasaďte jehlu. 
Jehlu zasuňte plnicím otvorem cca 2 cm hluboko do porézní hmoty 
uvnitř tiskové kazety.

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 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 trysky očistěte. 

I po naplnění bude tiskárna stále hlásit nedostatek inkoustu, ale bude 
tisknout dál. Pokud tiskárna hlásí, že tisková kazeta není určena 
pro tuto tiskárnu, nedetekuje tiskovou kazetu. Nebo na tiskárně bliká 
oranžová kontrolka, Není to způsobeno nedostatkem inkoustu, ale 
znamená to, že je tisková  kazeta vadná. Zkuste očistit kontakty na 
kazetě a v držáku uvnitř tiskárny. Pokud to nepomůže, nezbývá než 
tiskovou kazetu vyměnit za novou.
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NÁVOD NA DOPLNĚNÍ TISKOVÝCH KAZET: HP21, HP27, HP54, HP56 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 vysoku 
barvicí schopnost a těžko se 
odstraňuje.

Na stříkačku s inkoustem 
nasaďte jehlu. 

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

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 vytiskněte zkušební stránku.
pokud není tisk v pořádku, nakapejte na trysky 
čisticí roztok z 2 ml stříkačky (1-2 kapky). 
Nechte jej 10 min. a trysky otřete. 
podle obrázku 7.1 a 7.2.

I po naplnění bude tiskárna stále hlásit nedostatek inkoustu, ale bude 
tisknout dál. Pokud tiskárna hlásí, že tisková kazeta není určena 
pro tuto tiskárnu, nedetekuje tiskovou kazetu, nebo na tiskárně bliká 
oranžová kontrolka. N ení to způsobeno nedostatkem inkoustu, ale 
znamená to, že je tisková  kazeta vadná. Zkuste očistit kontakty na 
kazetě a v držáku uvnitř tiskárny. Pokud to nepomůže, nezbývá než 
tiskovou kazetu vyměnit za novou.
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