
 
 

 
 

Canon Maxify printer cartridge wisselen.  

 

Zo ziet een startscherm van een Maxify printer eruit.  

Als een originele cartridge voor het eerst nagevuld moet worden, dan 

zal de printer gewoon op de standaard manier de juiste cartridge naar 

voren laten komen opdat deze eruit gehaald kan worden.  

 

 

De cartridge komt voor de sleuf, en met de blauwe hendel zorgt u 

dat de lege cartridge een stukje naar voren komt, waardoor deze 

eruit gepakt kan worden.  

Als een hervulde cartridge weer leeg geprint is, dan werkt deze 

functie niet meer. (dat de cartridge leeg is, is dan te zien aan de 

afdruk die minder wordt).  

 

Voor het vervangen van een cartridge volgt u dan deze stappen:  

1. Laat als eerste de printer een kopie maken door op de knop “kopie” te drukken voorop de printer. 

Na een paar tellen hoort u de wagen van de cartridges bewegen. Op dat moment schakelt u de 

stroom uit door de stekker eruit te trekken. (uit de printer of uit het stopcontact).  

2. Als u nu de klep aan de voorzijde opent kunt u de slede met de inktpatronen vrij bewegen. 

3. Schuif nu deze slede naar rechts maar niet helemaal tot het einde. (Anders schiet de slede weer 

in zijn vergrendeling en kunt u opnieuw beginnen.) 

 

Dit is een goede stand van de slede. 

 

 

 

 



 
 

 
 

Als u nu binnen in de printer kijkt ziet u aan de linkerkant een groot wit tandwiel zitten. 

 

Draai nu met de hand dit tandwiel met de klok mee (van u af) tot u een klik hoort. 

Verplaats daarna de slede met de te wisselen cartridge naar de wisselsleuf onder de blauwe hendel. 

Trek aan de hendel en de cartridge komt los om eruit te halen en te wisselen. 
Sluit vervolgens de klep van de printer weer en plaats de stekker weer in de printer of stopcontact. 
Na het opstarten zal de printer zijn kopie afmaken en krijgt u de melding op de printer dat de printer niet 
correct uitgeschakeld werd. Druk op Ok. 
 

 
 

De printer is weer klaar voor gebruik! 
Let op: de printer zal bij de eerstvolgende opdracht een reiniging uitvoeren omdat deze printer dat altijd 
doet na het wisselen van een cartridge. 
 
Liever een instructiefilmpje? Kijk op www.yourinkstation.nl/canon-maxify 
 

http://www.yourinkstation.nl/canon-maxify

