
Navulinkt voor deze cartridge vindt u hier: 
http://www.inktpatroonshop.nl/hewlett-packard-navulset-hp-zwart.html  

Inhoud: 40 ml Kleur: Zwart - 
Navulinstruktie 

Voor deze inktpatroon zijn 2 manieren om na te vullen.  
1e (Zie afbeelding). De inkt in deze cartridge zit in een aluminium zakje. Omdat er 
een beetje "onderdruk"in de cartridge is loopt de cartrigde niet leeg als u hem op de 
kop zet. 
Navulinstruktie 1 

 Zet de cartridge op de kop. U ziet daar een kleine zwarte sticker. Verwijder 
deze sticker.  

 Onder de sticker bevindt zich een kogeltje. Druk met een kleine stompe 
schroevendraaier oid. de kogel in de cartridge.  

 Zet de naald op de spuit en vul deze.  
 Steek voorzichtig de naald door het vulgaatje in de cartridge. (let op dat u 

het zakje niet lek steekt.) En spuit nu voorzichtig de inkt in de cartridge.  
 Als de spuit leeg is herhaalt u het bovenstaande tot u ziet dat de inkt tot aan 

de vulopening komt.  
 Zuig een klein beetje inkt uit de cartridge (1-2 cm2) Verwijder de spuit uit de 

cartridge.  
 Pak een van de meegeleverde kogeltjes.  
 Probeer met 2 vingers de zijkanten van de cartridge naar elkaar te drukken. 

En druk tegelijk het nieuwe kogeltje weer in het vulgaatje. Druk de kogel nog 
even goed op de plaats met een kleine schroevendraaier.  

 Als u de zijkanten goed heeft aangedrukt tijdens het opnieuw indrukken van 
de kogel, is er een kleine onderdruk ontstaan in de cartridge. Dit zal 
hoogstwaarschijnlijk nog niet genoeg zijn. Als u beschikt over een 
navuladapter dan kunt u nu nog een klein beetje lucht uit de cartridge 
zuigen.  

 Heeft u geen navuladapter. Zet dan de inktpatroon met de printkop omlaag 
in een bekertje. Laat de inktpatroon daar staan tot hij is uitgelekt.  

 U kunt aansluitend de inktpatroon terugplaatsen in de printer en een 
testafdruk maken. 

2e methode. 
Hiervoor heeft u een navuladapter nodig (klik hier voor de navuladapter) 

 Zorg dat de inktpatroon goed schoon is aan de printkop. Laat de printkop 
even weken door een paar druppels printkop reiniger op de printkop te 
druppelen en dit een tijd te laten staan. (af en toe bij druppelen kan geen 
kwaad)  

 Plaats dan de cartridge voorzichtig in de navuladapter.  
 Vul de spuit met inkt  
 Plaats de spuit op de opening van de navuladapter.  
 Druk nu langzaam de piston van de spuit omlaag zodat de inkt door de 

printkop in de cartridge wordt gespuit.  
 LET OP DAT U DIT LANGZAAM EN MET OVERLEG DOET.  
 Vul op deze manier maximaal 40 ml inkt. Als de cartridge tijdens het 

vullen begint te knisperen stopt u direct.!!  
 Verwijder de inkt uit de spuit door deze terug te doen in het flesje.  
 Zet nu de lege spuit terug op de navuladapter. En zuig de lucht die nog in 

de cartridge zit weg. Tot ook een beetje inkt terug uit de cartridge wordt 
gezogen.  

 Haal de cartridge uit de adpater en zet hem op de kop. Kijk of hij nog begint 
te lekken. Zo ja herhaal het vorige punt . Doe dit net zolang tot hij niet langer 
lekt. 

 

 



Inhoud: 18 ml of 38 ml Kleur: Kleur - Navulinstruktie 

Let op hoeveel inkt u in de cartridge vult.  
Er zijn twee types inktpatronen 

 1e met maar een halve sponge - vullen per kleur maximaal 7 ml  
 2e met een hele sponge - vullen per kleur maximaal 12 ml 

Sponges zijn speciale sponzen die gemaakt zijn voor de inktcartridge industrie. 
Vul volgens de inktvolgorde die u hiernaast op de afbeelding ziet. De volgorde zoals op de 
cartridge zelf staat is niet juist. Gebruik voor het ontluchten de speciale ontluchter met drie 
openingen.  
De ontluchter vindt u hier <<Ontluchter HP17/23/78>> 

 Zet de cartridge op de kop en druppel een paar druppels printkopreiniger op de 
printkop. Laat dit staan zodat de inkt in de printkop los kan weken. En een optimale 
afdruk wordt verkregen.  

 Draai de cartridge om en druk de drie dopjes aan de bovenkant in de inktpatroon. 
Heeft u al een eerder nagevulde inktpatroon van bijvoorbeeld Wecare, dan kunt u de 
dopjes er met een schroefje uitdraaien.  

 Voel met een dun staafje of de sponge van blauw en geel de hele ruimte vult of 
slechts voor de helft.  

 Plaats de cartridge in de refill adapter, op de kant van van foam  
 Aan de hand van deze informatie vult u de spuit met 7 of 12 ml inkt.  
 Druk nu de naald helemaal - zover mogelijk - in de sponge.  
 Druk langzaam de spuit leeg. Doe dit met alle drie de kleuren  
 Haal de cartridge uit de refill adapter en kijk of er inkt begint te lekken onderaan de 

printkop. Zoja veeg dit af.  
 Plaats nu de cartridge in de refill adapter, aan de kant met de pad met de drie 

openingen.  
 Plaats een spuit zonder naald in in een opening en zuig de lucht en een klein beetje 

inkt uit de cartridge. Doe dit voor alle drie de kleuren.  
 Haal de cartridge uit de adapter en kijk of een kleur begint te lekken.  
 Wanneer ja, plaats de cartridge terug in de adapter aan de kant van de foam en zuig 

vervolgens van de kleur die lekt vanaf de bovenkant weer een paar centimeter inkt 
uit de cartridge.  

 Haal tussentijds de lekkende inkt iedere keer weg. Dit om kleur vermenging te voorkomen.  
 Herhaal dit totdat de cartridge niet meer lekt.  
 Laat de cartridge aansluitende een paar uur rechtop met de printkop naar beneden 

staan zodat de inkt goed naar beneden kan zakken. U kunt de cartridge bijvoorbeeld 
in de printer plaatsen zonder te beginnen te printen. 

GEMAAKTE OPENINGEN AAN DE BOVENKANT NIET MEER AFSLUITEN 
Plaats NA EEN AANTAL UREN de cartridge terug in de printer en maak een testafdruk. is de print 
streperig of komt er een kleur helemaal niet door. Gebruik dan de adapter om van die kleur nog even 
een keer de lucht af te zuigen. 
 

 
Navulinkt voor HP17 of HP23 of HP 78 vindt u hier 

 http://www.inktpatroonshop.nl/hewlett-packard-navulset-hp-kleur.html 

  

 
 


