INSTRUCTION OF REFILLING
CARTRIDGES
FOR THE PRINTER EPSON
7800/9800/7880/9880 350ml

4. Put on the white plug back.
5. To vent the cartridge you have to place it
vertically (see picture).

What you need:
•
•
•
•
•

Refillable cartridge (chip included)
Ink in bottle
Funnel
Syringe and priming tip
Chip resetter for the refillable cartridge

Filling carts with ink
1.

Remove the white plug from the hole for ink
refilling.

Vent the cartridge with a syringe with priming tip
until a few drops of ink enter the syringe.
The cartridge is ready to print!
(You do not have to reset the chip by the first filling,
new cartridges you get from us are already resettet)

Resetting the cartridge (refilling)

2. Before opening. Shake the bottle with ink.
3. With the help of a funnel, pour the ink very
slowly. You can fill in 350 ml.

Reset the chip with a
chip resetter by holding
it the same as it shown
in the picture. Keep it
like this until the red
flashing light will turn
into green.

IMPORTANT:
Shake the cartridge every three weeks to avoid
stratification.

If you have any questions, do not hesitate to contact
us.
E-Mail: office@inkjetsolution.eu
Phone Europe: 0048 786180004
Phone Germany: 0049 15754927540
www.inkjetsolution.eu
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INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA
KARTRIDŻY WIELOKROTNEGO
UŻYTKU DO DRUKAREK EPSON
7800/9800/7880/9880 350ml

4. Zamknij otwór białym korkiem.
5. Aby odpowietrzyć kartridż trzeba go ustawić
pionowo. (patrz obrazek poniżej).

Proszę przygotować:
•
•
•
•
•

Kartridż wiielokrotnego uzytku
Tusze
Lejek
Strzykawka + nakładka
Resetter do kartridży wielokrotnego uzytku

Napełnianie
1. Wyciągnij biały korek do nalewania tuszy.

Odpowietrznij kartridż za pomocą strzykawki z
nakładką, odsysając powietrze tak długo aż tusz
zacznie wpływać do strzykawki.
Kartridż jest gotowy aby umieścić go w drukarce!
(Przy pierwsym napełnianiu kartridża, chip nie
wymaga resetowania)

Resetowanie chipa

2. Zanim otworzysz butelkę z tuszem, wstrząśnij
ją.
3. Za pomocą lejka wlej pomału tusz. Kartridż
ma pojemność 350 ml.

Zresetuj chip za pomocą
resetera przytrzymując
go w sposób widoczny
na zdjęciu do czasu aż
mrugające czerwone
światełko zrobi się
zielone.

Ważne:
Należy wstrząsnąć kartridżem co trzy tygodnie aby
uniknąć rozwarstwienia tuszu.
Niezależnie od ilości napełnień, kartridż powinien być
wymieniony po roku użytkowania.
W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji:
E-mail: biuro@falter.pl
Telefon Polska: 0048 61 2938 300
Telefon Europa: 0048 786180004
Telefon Niemcy: 0049 15754927540
www.inkjetsolution.pl
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