Voor een goed resultaat.
Waar kunt u als gebruiker op letten om een goed resultaat te krijgen bij het laten
navullen van uw cartridge.
Een inktcartridge niet helemaal printen.
Wanneer een kleur begint af te wijken of er komt een streep in de tekst gelijk
stoppen met printen. Wanneer een inktcartridge te ver wordt leeg geprint dan kan
dit de printkop beschadigen. Dit zorgt ervoor dat u hinderlijke strepen in uw tekst
krijgt of afwijkende kleuren. Elke printkop bestaat uit 150 tot 400 miniscule
sproeigaatjes. Deze kunnen dicht raken als er geen inkt meer in de cartridge zit. Op
dit moment is de printkop onherstelbaar beschadigd.
Wanneer een inktcartridge leeg is, deze binnen 1 à 2 weken door ons laten
vullen.
Een volle cartridge is maanden te bewaren zonder te gebruiken. Een lege cartridge
kan niet bewaard worden zonder dat deze uitdroogt. Navullen lukt dan nog altijd wel,
alleen zal de spons niet meer snel genoeg de inkt afgeven. Het resultaat is dat u 1 of
2 regels goed kunt printen maar dat u daarna met halve letters of strepen komt te
zitten.
Wanneer u met een lege cartridge naar de winkel komt, deze lege
cartridge eerst in keukenpapier wikkelen voordat u hem in een plastic
zakje doet.
Nooit zomaar los in een tas of zak vervoeren. Als u een lege cartridge los in een
zakje vervoert kan er nog iets van inkt eruit lopen. Aangezien er sponsjes in een
cartridge zitten kan de inkt naar binnen worden getrokken. Als dan bij een
kleurencartridge de geel bij het blauw terecht komt dan wordt het blauw groen en
dat krijgen we dan niet meer goed.
Een volle cartridge is goed te bewaren maar zorg er dan wel voor dat u
hem zo bewaart zoals hij ook in de printer zit.
Dan blijft de inkt waar hij wezen moet. Geen kans op uitdroging of luchtbellen. Er is
geen één printer die in een cartridge kan kijken hoeveel inkt er nog in een cartridge
zit. Uw printer doet niets meer dan het tellen van het aantal pagina’s. Hierdoor kan
het zijn dat uw printer een cartridge blijft zien als “leeg”. U kunt wel gewoon printen
maar kijk naar de afdruk, zolang deze goed is lekker door gaan. Begint de kleur of de
tekst af te wijken, dan stoppen en de cartridge weer door ons na laten vullen.

