
3 blækflasker
1 f laske med
rensevæske 1 sprøjte

1 nål/kanyle

6 stålkugler
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Passer til Xerox: 8R7660, 8R7971, 8R7994, H100BK.

Passer til Epson:  S020093, S020187, S020108, S020189, T003, T007 , T013,T015 ,T017 ,T019,T026 , 
T028 , T036 , T040 .

Passer til Brother: LC02BK, LC04BK, LC21BK, LC31HYBK, LC31BK, LC50BK, LC600BK, LC800BK, 
LC223BK, LC227BK, LC229BK.
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Passer til Lexmark: 10N0016,10N0217,14N1607,12A1145,12A1970,12A1975,13400HC,13620HC,1361400,
1380620,1382050,14N1614,14N1619,14N1636, 6G0055,17G0050,18L0032.
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Passer til Canon: BC-01/02/BX2BK, BC-03/BX3BK, BC-20BK, BC-23BK, BCI-3EBK, BCI-6BK, BCI-8BK, BCI-21BK, BCI-24BK,
BCI-325PGBK, BCI-326BK, CLI-8BK, CLI-126BK, CLI-151XLBK, CLI-221BK, CLI-226BK, CLI-251BK, CLI-251XLBK, CLI-351BK,
CLI-351XLBK, CLI-426BK, CLI-451BK, CLI-451XLBK, CLI-521BK, CLI-526BK, CLI-551BK,CLI-551XLBK, CLI-651XLBK,CLI-726BK,
CLI-751XLBK, CLI-821BK, CLI-826BK, CLI-851BK, CLI-851XLBK, PG-30BK, PG-37BK, PG-40BK, PG-50BK,PG-210BK,
PG-210XLBK, PG-510BK, PG-512BK, PG-810BK, PG-810XLBK, PG-830BK, PGI-5BK, PGI-7BK, PGI-9PBK,PGI-125PGBK,
PGI-150XLPGBK, PGI-220BK, PGI-225PGBK, PGI-250PGBK, PGI-250XLPGBK, PGI-255XXLPGBK,PGI-350PGBK,
PGI-350XLPGBK, PGI-425PGBK, PGI-450PGBK, PGI-450XLPGBK, PGI-520BK, PGI-525PGBK,PGI-550PGBK, PGI-550XLPGBK,
PGI-650XLPGBK, PGI-725PGBK, PGI-750XLPGBK, PGI-820BK, PGI-825PGBK,PGI-850PGBK, PGI-850XLPGBK.

Indhold

Brug spidsboret ti l at udvide hullet 
på låget af patronen. Sørg for at 
hullet er stort nok ti l nålen.

Fastgør nålen til sprøjten og fjern 
forsigtigt beskyttelseshatten fra nålen. 
Indfør nålen i flasken. Vend flasken på 
hovedet, når der skal tilføres blæk i 
sprøjten. Dette er for at undgå, at der 
kommer luft i sprøjten. Træk nålen 
tilbage, så der er plads til 10 ml blæk i 
sprøjten. Sørg for at nålen ikke rører 
bunden, så blækket kan komme ind i 
nålen.

Fyld langsomt patronen helt 
op med blæk.

Efter genfyldning indsættes 
luftpumpen i genfyldningshullet. 
Pres 3-4 gange for at reducere luften.
Lad blækpatronen hvile i 5 timer, 
inden den igen sættes i printeren.
Lav printtest(s) indti l du er ti lfreds 
med udskriften.

     Fjern plastikdækslet fra bunden af 
patronen og pres stålkuglen ind i patronen 
med den medfølgende syl.
     Luk hullet med det medfølgende vandtætte 
tape. Med det medfølgende spidsbor laves et 
hul i toppen af blækpatronen. Der må IKKE 
bores i det allerede eksisterende hul i toppen 
– dette er ti l luftudtag.
     Fjern patronens øverste label for at se 
påfyldningshullet.
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Fastgør nålen ti l sprøjten 
og fjern forsigtigt 
beskyttelseshatten fra 
nålen. Indfør nålen i flasken. 
Vend flasken på hovedet, 
når der skal ti lføres blæk i 
sprøjten. Dette er for at 
undgå, at der kommer luft i 
sprøjten. Træk nålen 
ti lbage, så der er plads 
ti l 10 ml blæk i sprøjten. 
Sørg for at nålen ikke rører 
bunden, så blækket kan 
komme ind i nålen.

     Fjern nålen fra sprøjten og 
træk blækket op i sprøjten. 
Fyld langsomt patronen helt 
op med blæk. 
     Træk blækket op i sprøjten. 
Advarsel! Stik ikke nålen ind i 
den ”luftballon” der er i 
patronen. Fyld langsomt 
patronen helt op med blæk.
     Træk blækket op i sprøjten. 
Fyld langsomt patronen 
helt op med blæk.

     Med den medfølgende syl presses 
stålkuglen ind i hullet, som 
efterfølgende lukkes med den 
medfølgende vandtætte tape.
     Luk hullet med den vandtætte tape. 
Pres 3-4 gange på luftpumpen for at 
mindske luften i patronen. Lad 
blækpatronen hvile i 5 timer, inden 
den igen sættes i printeren. Lav 
printtest(s) indti l du er ti lfreds med 
udskriften.

3 stk. selvklæbende 
tape

6 stk. vandtæt 
tape

1 serviet

1 luftpumpe

1 plastik ”syl”

1 spidsbor

OBS :
•  
 
•  
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  • 

Vær helt sikker på, at der ikke løber blæk ud, efter 
hullerne er lukkede med det vandtætte tape.
Lav printtest(s) indti l du er ti lfreds med udskriften.
Printresultatet kan afhænge af, om blækpatronen
har været tørret ud eller på anden vis er beskadiget. 
Lad blækpatronen sidde i printeren 5 timer, før den
tages i brug igen.
Vær sikker på, at blækket fyldes i de rigtige huller. 

Service:                                                                                           Importør:
Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV, Danmark          Accession ApS
E-mail:  support@accessionx.com.

     For at lave et hul ti l påfyldning af 
blæk, stikkes spidsboret gennem 
lufthullet som vist på tegningen.
     Med den medfølgende syl presses 
stålkuglen ind i patronen.
     Placér blækpatronen på hovedet 
på den medfølgende serviet.
     Fjern den label, der er i toppen 
af patronen, så påfyldningshullet
bliver synligt. Brug spidsboret for 
at gøre hullet stort nok ti l sprøjten. 

Fastgør nålen ti l sprøjten 
og fjern forsigtigt 
beskyttelseshatten fra 
nålen. Indfør nålen i 
flasken. Vend flasken på 
hovedet, når der skal 
ti lføres blæk i sprøjten. 
Dette er for at undgå, at 
der kommer luft i sprøjten. 
Træk nålen ti lbage, så der 
er plads ti l 10 ml blæk i 
sprøjten. Sørg for at nålen 
ikke rører bunden, så 
blækket kan komme ind 
i nålen.

     ,      &       Fyld 
langsomt patronen 
helt op med blæk.
     Sigt efter svampen 
i patronen. Tryk 
langsomt blækket ind 
i patronen, indti l den 
er fyldt helt op 
med blæk.
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1      Kom luftpumpen i påfyldningshullet og tryk 3-4 gange for 
at mindske overskydende luft.       Med den medfølgende syl 
presses stålkuglen ind i patronen. Forsegl hullet med et at de 
vandtætte stykker tape.       Patronen tørres af med den med
følgende serviet.PGI-5 & CLI-8 patroner: Hvis computeren 
kommer med følgende meddelelse ”Printen er løbet tør for 
blæk”, efter blækpatroner er sat i printeren, trykkes der på 
knappen         for Canon PIXMAiP4200/ iP5200/iP5200 printere. 
Tryk på ”OK” knappen for Canon PIXMAiP6600D/MP500/ 
MP800/MP950 printere. Den vil herefter begynde at printe.
      Placér igen labelen på patronen. Hvis computeren kommer 
med følgende meddelelse ”Printen er løbet tør for blæk”, 
efter blækpatroner er sat i printeren, trykkes der på ”OK” 
knappen. Den vil herefter begynde at printe.
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      &       Fjern labelen i toppen 
af patronen og luk hullet med 
den selvklæbende tape. Med det 
medfølgende spidsbor laves et 
hul i toppen af printerpatronen. 
      Fjern label og dæksel fra 
blækpatronen og luk hullet med 
den medfølgende selvklæbende 
tape.
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Fastgør nålen ti l sprøjten og fjern 
forsigtigt beskyttelseshatten fra 
nålen. Indfør nålen i flasken. Vend 
flasken på hovedet, når der skal 
ti lføres blæk i sprøjten. Dette er 
for at undgå, at der kommer luft i 
sprøjten. Træk nålen ti lbage, så 
der er plads ti l 10 ml blæk i 
sprøjten. Sørg for at nålen ikke 
rører bunden, så blækket kan 
komme ind i nålen.

      &       Fyld langsomt patronen helt op 
med blæk. Luk lufthullet med tape, 
når ”svampen” i blækpatronen er fuld. 
Fortsæt med at fylde blæk i patronen 
ti l den er helt fyldt.
      Stik nålen igennem folien ind i 
påfyldningshullet. Fyld langsomt 
patronen helt op med blæk. Luk 
lufthullet med tape, når ”svampen” i 
blækpatronen er fuld. Fortsæt med at 
fylde blæk i patronen ti l den er helt fyldt.

Luk påfyldningshullet med den 
medfølgende selvklæbende tape.
Fjern de selvklæbende stykker tape, 
som dækker lufthul og dyse. 
      Genmontér dækslet i toppen af 
blækpatronen.
3

Forsegl blækpatronhovedet 
med den medfølgende 
selvklæbende tape.

Fastgør nålen ti l sprøjten og fjern forsigtigt beskyttelseshatten 
fra nålen. Indfør nålen i flasken. Vend flasken på hovedet, når 
der skal ti lføres blæk i sprøjten. Dette er for at undgå, at der 
kommer luft i sprøjten. Træk nålen ti lbage, så der er plads 
ti l 10 ml blæk i sprøjten. Sørg for at nålen ikke rører bunden, 
så blækket kan komme ind i nålen.

Blækket indføres gennem 
den beskyttende fi lm på 
patronen. Fyld langsomt 
patronen helt op med blæk.  

Fjern den selvklæbende 
tape fra blækpatronhovedet.
Disse patroner vil kræve 
en chip resetter 
(ikke inkluderet). 
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Passer til HP: 51626A, 51626N, 51629A, 51629N, 51633M, 51640A, 51645A, 51645G, 862XLBK (CB321Z), 920XL
(CD975A/CD971A), 940BK (C4902A/C4906A), C6614A, C6614N, C6614D, C6615N, C6615D, C6656A, C8727A, 
C8765 (E/H/W/Z), C8767 (E/H/W/Z), C8816 (A/B/G), C9351A(N), C9362 (E/H/W/Z), C9364 (E/H/W/Z), CB316Z , 
CB335E(H/W/Z), CB336E(H/W/Z),CC563A, CC564A,CC639E(H/W/Z), CC640E(H/W/Z), CC641E(H/W/Z),
CH561WN(EE), CH563WN(EE), CN684Z, HP655BK, HP670XLBK, HP685BK.


