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LUE OHJEET HUOLELLA JA TUTUSTU 
VINKKEIHIN ENNEN TÄYTTÄMISTÄ.

Poista kasetti tulostimesta ennen täyttöä.

Varmuuden vuoksi täytä kasetti suojatun pinnan, kuten keittiöpöydän 
päällä.

Täytä ruisku poistamalla muovinen suojus neulan päältä sekä työntämällä 
neula pullon hopeisen sinetin läpi. Täytä ruisku musteella vetämällä hitaasti 
männästä.

Hyvän tuloksen saamiseksi täytä kasetti ennen kuin se on kokonaan tyhjä. 
Yli 2 viikkoa käyttämättömänä olleen kasetin täyttö ei ole suositeltavaa, 
sillä kasetin mustesieni voi olla kuivunut eikä ime mustetta oikein. Tämä voi 
aiheuttaa musteen vuotoa.

Varmista että laitat oikeaa oikeaan säiliöön. Säiliön sisältämän värin voi 
varmistaa ottamalla ruiskulla pienen määrän mustetta säiliöstä. Muista että 
magenta on tekninen nimi punaiselle ja cyan siniselle.

Mikäli kasetissa on sieni, on suositeltavaa lopettaa täyttö tai vetää hieman 
mustetta ulos kasetin täytyttyä, välttääksesi liikatäytön. On parempi jättää 
kasetti hieman tyhjäksi kuin täyttää liikaa.

Älä anna kasetin kuivua, ettei tulostinpää pääse vahingoittumaan tai 
syöpymään.

Käsittele kasetteja varovasti äläkä koske metallisiin osiin. Säilytä kasetteja 
huoneen lämmössä ilmatiiviissä muovipussissa

Tulostinpäällä varustettujen kasettien varastointi: täytön jälkeen puhdista 
tulostinpää pehmeällä kankaalla tai talouspaperilla joka on kostutettu 
Cartridge & Print Head Cleaner-aineella. Kun haluat käyttää varastoitua 
kasettia, poista kuivunut muste samalla tavalla.

Valuvan musteen voi kuivata kasetista talouspaperilla. Tulostinpää ei saa olla 
yli kahta minuuttia kosketuksissa paperiin, ettei muste lähde imeytymään 
säiliöstä.

Jätä kasetin alaosassa oleva läpinäkyvä teippi useimpiin Epson-kasetteihin. 
Asetettaessa kasetti paikalleen tulostin tekee reiän teippiin sinetöiden 
liitoksen. Tästä tulostin myös tunnistaa uuden kasetin. Jos liitos ei ole tiivis, 
tulostin ei pysty imemään mustetta kasetista jolloin tulostelaatu on huono.

Jos kasetti alkaa vuotaa täytön jälkeen, älä aseta sitä tulostimeen. Laita 
kasetti kuivumaan kunnes vuoto lakkaa. Useimmiten vuoto aiheutuu liian 
suuresta paineesta kasetin sisällä, ja vuoto johtuu paineen tasauksesta.



Vinkkejä Hewlett Packardin kasettien täyttämiseen
Jos täytät Hewlett Packard ® tai Lexmark® kasettia, huomaa että sienen 
alkuperäinen väri on valkoinen.

Säiliön ylitäyttö värjää sienen. 
Välttääksesi liikatäytön lopeta 
täyttäminen musteen pinnan 
lähestyessä sieneen työnnettyä 
neulaa.

Hewlett Packard kasetin puhdistus uutta 
väriä varten.
A. Aseta teippi C-aukon päälle tukevasti 

kuvan näyttämällä tavalla. täytä kasettiin  10 ml Cartridge & Print Head 
Cleaner - ainetta, käännä kasetti ja anna seistä yön yli.

B. Poista teippi C-aukon päältä, poista Cartridge & Print Head Cleaner - 
aine, ja täytä uudella musteella.

Vanhan kasetin valmistaminen täyttöä varten.
Aseta kasetti kyljelleen ja ruiskuta 1/4ml Cartridge & Print Head Cleaner 
- ainetta C-aukkoon. Anna kasetin olla kyljellään noin 30 minuuttia, ja täytä 
sen jälkeen tavalliseen tapaan.

Pakkauksen sisältämät tarvikkeet......
Kumitulppa - täyttöaukon sulkemiseen. Joissakin kaseteissa on tehtaan 
käyttämä täyttöaukko joka pitää sulkea uudelleen hyvän tulostusjäljen 
takaamiseksi. TÄTÄ OSAA EI TARVITA USEIMMISSA KASETEISSA. 
Opaskirjassa on maininta mikäli tätä osaa tarvitaan.
Ruuvi - tarpeellinen joidenkin kasettien, kuten Canon, täyttöaukkojen tulpan 
poistamiseen. Ruuvia käytetään tarvittaessa täyttöaukon tekemiseen tai 
suurentamiseen. EI TARVITA USEIMMISSA KASETEISSA.

Ruisku ja Neula - käytetään musteen ruiskuttamiseen. KÄYTETÄÄN 
KAIKKIIN KASETTEIHIN.  Aseta neula ruiskun ohueen päähän ja käännä 
paikalleen. Ruiskun päässä on kierteet varmistuksena neulan pysymiseksi 
paikallaan. 

CD-LEVY  (vain aloituspakkauksessa) sisältää 28 minuuttia mpg 
- videoesitystä erilaisten mustekasettien täytöstä. Levyltä löytyy myös 
Universal Ink -verkkosivusto, mukaan lukien tuotetukiosasto, sekä 10 
ILMAISTA korkearesoluutioista kuvaa vapaasti käytettäväksi sekä 
useita hyödyllisiä bonusohjelmia. CD-levy EI OLE TARPEELLINEN 
KASETTIEN TÄYTTÄMISESSÄ. Se on lisävaruste.

Poraa tarvitaan täyttöaukon tekemiseen kasetteihin, joissa on täyttöaukko 
sinetöity tai aukkoa ei ole. Käytä vain jos mainittu ohjeessa.
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OIKEIN 
TÄYTETTY

LIIKAA
TÄYTETTY

TÄYTESIENI ON 
VÄRJÄYTYNYT

VALKOISET
TÄYTTEET



1.Aseta kuvan mukaisesti pala 
sähköteippiä tiiviisti C-aukon päälle 
kasetin alaosassa.

2. Ilmanpainetta säiliössä säätelee 
kuvassa näkyvä ilmanottoaukko. 
Aukko pitää sulkea tiiviisti 
täytön ajaksi ettei muste pääse 
vuotamaan.

3. Joidenkin kasettien yläosassa on 
metalli- tai muovikuulalla suljettu 
täyttöaukko  (ks. kuva). Kuula täytyy 
poistaa työntämällä se säiliön sisään 
teräväkärkisellä esineellä kuten kuulakärkikynällä.

TÄRKEÄÄ: säiliön yläosassa olevaa aukkoa EI saa puhkaista!

4.Joissakin saman mallin 
kaseteissa ei ole valmista 
täyttöaukkoa. Sitä varten 
pitää tehdä 3 mm reikä. 
Käytä pakkauksessa olevaa 
poralaitetta. Reiän pitää olla 
täysin pyörä.

4a.Ota pora muovipakkauksesta, 
poista muovisuojus terän päältä. 

Ole varovainen, terä on terävä. Paina 
terä hitaasti kasetin muovisuojukseen.  Menee hetki, ennen kuin terä lävistää 
muovikotelon, mutta sen jälkeen poraaminen on hyvin helppoa, ks. kuva.

TÄRKEÄÄ: älä tee työkalun kokoista aukkoa. Täyttöaukon tulee olla 3mm 
halkaisijaltaan. Kokeile kumitulpalla onko aukko tarpeeksi iso. Aukon 
täytyy olla täysin pyöreä ja se tulee sulkea ilmatiiviisti.
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TEE 3MM REIKÄ 
(TARVITTAESSA)

AUKKO “B”
ÄLÄ TEE REIKÄÄ TÄHÄN

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

HP 51629GHP 51626A

AUKKO
“C”

Hewlett Packard
51626A, 51629A,

51626G, 51629G, 51633M,
(MUSTAVÄRIKASETIT)

TULOSTINPÄÄ



5.Aseta neula ruiskuun ja ruiskuta kasettiin noin 2ml 
puhdistusainetta.  Anna vaikuttaa pari minuuttia. 

Valuta puhdistusaine ulos  kääntämällä kasetti 
ympäri.

6.Käännä seuraavaksi kasetti oikein päin ja 
täytä 20 ml mustetta täyttöaukosta.

7.Purista kasetin kylkiä 
samalla kun asetat tulpan. 

Tiivistämisen varmistamiseksi voit laittaa 
sähkömiehenteippiä tai vastaavaa tulpan 
päälle.

8.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa tulevaa käyttöä 
varten.

9.Poista teippi aukon C päältä.

10.Työnnä neulan kärki (ei syvemmälle kuin 3 mm!) 
aukkoon B, pidä kasetti tiskialtaan tai talouspaperin päällä 
ja pumppaa 2 ml ilmaa kasettiin.

11.Suuttimesta vuotaa nyt mustetta. Taputtele 
kuivaksi esim. Talouspaperilla kunnes vuoto 
lakkaa.

12.Aseta kasetti tulostimeen ja ota joitakin koetulostuksia kunnes jälki on 
hyvä.

Huom: Anna kasetin seistä yön yli pöydällä yön yli tulostelaadun 
parantamiseksi.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

MUOVISUOJUS
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AUKKO
“B”

HP 51633M

TÄYTTÖAUKKO 
KUULAVENTTIILILLÄ

Aukko
“B”

ÄLÄ TEE REIKÄÄ 
TÄHÄN

TEE 3MM 
REIKÄ

KÄDENSIJA

PORALAITE

Hewlett Packard
(JATKOA)

TERÄ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Kasetin täyttöaukko on 
muovisuojuksen alla. Tämä 
suojus on poistettava ennen 
täyttöä. Leikkaa tai kiilaa se 
varovasti irti ohuella veitsellä tai 
ruuvimeisselillä.

Huom! Älä koske metalliseen 
kosketuspintaan, ettei se 
vaurioidu.

2.Kiinnitä neula ruiskuun ja täytä 
valitsemallasi värillä.

3.Työnnä neula samanväriseen täyttöaukkoon ja täytä. Huom. 
Kasetin sisällä oleva sieni saattaa antaa vastustuksen tuntua. 

4.Ruiskuta hitaasti n. 7 ml mustetta per säiliö, ja lopeta kun muste 
alkaa nousta pintaan.

Huom! Kasetin sisällä oleva sieni on valkoinen. Sen pitää pysyä 
valkoisena. Välttääksesi ylitäytön lopeta täyttö kun muste alkaa 
kuplia lähellä neulaa. Kasetti on silloin täysi.

5.Huuhtele ruisku ja neula vedellä sekä kuivaa huolellisesti ennen 
seuraavaa käyttöä.

6.Muovisuojuksen voi kiinnittää tukevasti teipinpalalla.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.
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PIDIKKEET

MUOVISUOJUS

MAGENTA

SYAANI KELTAINEN

Hewlett Packard
51625A, 51649A,

51649G (VÄRIKASETTI)

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Käännä kasetti ylösalaisin. Poista täyttöaukon päällä 
oleva muovikalvo (tarra) ohuella veitsellä.

2.Paina terävällä esineellä täyttöaukkoa sulkeva kuula 
kasetin sisään.

3.Kiinnitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

4.Ruiskuta noin 40 ml mustetta hitaasti 
täyttöaukkoon. Ylimääräisen musteen voi palauttaa 
pulloon.

5.Sulje täyttöaukko 
puristamalla kasetin 
sivuista ja asettamalla kumitulppa huolellisesti 

täyttöaukkoon.  (Pieni määrä mustetta valuu 
tulostinpäästä.) Vaihtoehtoisesti voit varmistaa 

liitoksen peittämällä sen teipillä.

6.Anna kasetin seistä tulostinpää alaspäin parin 
minuutin ajan että ylimääräinen muste poistuu ja 

kasetin ilmanpaine tasaantuu.

Huom: Jos kasetti on talouspaperin päällä, tulostinpää saa 
koskea paperiin. Älä anna tulosinpään olla kosketuksissa paperiin 

pidempään kuin kaksi minuuttia.

7.Huuhtele ruisku lämpimällä vedellä ja kuivaa 
huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.

8.Asenna kasetti 
tulostimeen ja 
aja tulostimen 
kohdis tusohje lma 
tulostimen ohjeen 
mukaan.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 6

TERÄKSINEN 
KUULA

TÄYTTÖAUKKO

TULOSTINPÄÄ

MUOVITARRA

TULOSTINPÄÄ

Hewlett Packard
51645A, 51645G, 
51640A (MUSTA)

TERÄKSINEN 
KUULA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Värikasetti
1.Täyttöaukot ovat kasetin päällä. Suljintulpat pitää poistaa 
ennen täyttöä. Työnnä ne kasetin sisään kuulakärkikynällä tai 

vastaavalla.

2.Yhdistä neula ja ruisku sekä täytä 
ruisku haluamallasi värillä.

3.Aseta neula samanväriseen 
täyttöaukkoon ja työnnä kasetin 
keskustaa kohti (ks. Kuva). Kasetin 
sisällä oleva sieni antaa vastuksen 
tuntua.

4.Ruiskuta hitaasi noin 10 ml mustetta 
per säiliö, tai kun muste alkaa juuri ja 
juuri nousta pinnalle täyttöaukossa.
 
Täyttöaukko on suljettava täytön jälkeen
esim. teipinpalalla. 

5.Puhdista ruisku ja neula 
lämpimällä vedellä ja kuivaa ennenkuin 
täytät toista väriä tai varastoit ruiskun.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Hewlett Packard
51641A, C1823A

(VÄRIKASETTI)
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MAGENTA

SYAANI

MUOVITULPATKASETIN 
ETUOSA

HP 51641A
MUOVITULPAT

HP C1823A

TULOSTINPÄÄ

TULOSTINPÄÄ

KELTAINEN

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Leikkaa etiketti kasetin ylä- ja alaosien välisen nivelen 
kohdalta.

2.Käännä kasetin alakuori sivuun.

3.Purista kasetin sivuilta ja ota varovasti 
mustepussi-pumppuyksikkö ulos.

4.Ruuvaa tulpanpoistoruuvi kumitulpan 
(täyttöaukossa oleva tulppa) keskelle. Kun ruuvi on tukevasti kiinni, 
vedä tulppa ulos (jätä tulppa ruuvin päähän).

5.Ruiskuta muste täyttöaukosta 
mustesäiliöön (älä työnnä yli 1cm 
syvyyteen ettet lävistä pussia).

6.Täytä musteella kunnes muste näkyy 
täyttöaukon pohjassa ja laita sen jälkeen 

kumitulppa takaisin täyttöaukkoon.

7.Poista ylimääräinen ilma muistesäiliö-
pumppu yhdistelmästä seuvaavanlaisesti:

 A.  Pidä yhdistelmää 45 asteen kulmassa 
 poistoputki ylöspäin.

 B. Työnnä tyhjän ruiskun neula 
 (mäntä sisäänpainettuna) 
 poistoputkeen.

 C. Pumppaa edestakaisin muutaman
 kerran, jolloin ilma kerääntyy ruiskuun.

 D.Vedä mäntää taakse jolloin poistoputkessa
 oleva ilma kerääntyy ruiskuun, vedä sitten neula ulos.

8.Asenna mustesäiliö-pumppu yhdistelmä takaisin koteloon ja käännä 
pohjaosa takaisin paikalleen.

9.Asenna kasetti takaisin tulostimeen.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

ENABLED

SMART CHIP
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POHJAKANSI

MUOVINEN 
MUSTEPUSSI

ULOSTULOPUTKEN 
AUKKO

TÄYTTÖAUKKO

LUKITSE

PUMPPU

Hewlett Packard
C4841A, C4842A, 
C4843A, C4844A

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard
C1806A, C1807A, 
C1808A, C1809A

1.Liitä neula ruiskuun ja paina neula etiketin läpi kokonaan 
kasettiin (ks. kuva) Huom. Kuvan kasetista on etiketti 
poistettu täyttöaukkojen paljastamiseksi. Etikettiä ei ole 
suositeltavaa itse poistaa.

2.Kun olet tehnyt täyttöaukon, täytä ruisku sopivalla 
värimusteella.

3.Työnnä neula kokonaan samanvärisen musteen 
täyttöaukkoon. Ruiskuta muste hyvin hitaasti sieneen 
kunnes kasetti on täynnä, Arviolta 5 ml per säiliö (tämä 
kyllästää sienen musteella).

4.Tuki täyttöaukko esim. sähkömiehenteipillä tai vastaavalla. Huom. Kasetti vuotaa jos aukkoa ei 
suljeta ilmatiiviisti.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloon. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti jokaisen värin täyttämisen välissä 
tai ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen ja aja 1-3 testisivua tulostimen 
ohjeen mukaan. Tarpeen mukaan jätä kasetti tulostimeen 
v u o r o k a u d e k s i 
jolloin muste valuu 
tulostinpäähän.  

Huom. Tähän 
tarvittavaa aikaa voi 

vähentää huomattavasti 
jos täytät kasetin ennenkuin se 

on kokonaan tyhjä.

Sivu 9

1.Poista mustepussi 
pahvitaskusta. Huom: tämä 
pussi on erittäin ohutta ja on 
käsiteltävä varoen.

2.Ota molemmin käsin pussin yläosasta kiinni ja kampea peukaloilla 
letkun liittimestä. Varo ettet liikauta tai vaurioita O-rengasta.

3. Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

4.Pidä pussia pystyasennossa ja ruiskuta 60 ml tai 3⁄4-osaa pussista 
täyteen. Älä täytä kokonaan, sillä tarvitset hieman tilaa letkun  
asentamiseen paikalleen. Huom. (Älä purista pussia täytön jälkeen, sillä muiste suihkuaa 
liittimestä ulos.)

5.Ota taas pussin yläosasta kiinni, ja molemmilla 
peukaloilla aseta letku paikalleen. Kiinnitä letku 
huolellisesti liittimeen siten, että kuulet kaksi 
napsahdusta. 

6.Laita mustepussi takaisin pahvitaskuun ja asenna 
koneeseen.

7.Käyttämättömän musteen voi palauttaa oikeaan 
pulloon. Huuhtele ruisku ja neula jokaisen värin välissä 
ja kuivaa tulevaa käyttöä varten.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

LETKULIITTIMEN 
ASENTAMINEN

ASENNUSLIITIN

LIITTIMEN 
POHJA

O-RENGAS

LIITIN

MUOVIPUSSI

RUISKUTA MUSTA MUSTE 
TÄYTTÖAUKKOIHIN, 
JOTKA OVAT
MERKITTY
NUOLIN

MAGENTA

SYAANIKELTAINEN

VAALEA 
SYAANI

MUSTA

VAALEA 
MAGENTA

Hewlett Packard
C6656A, C6657A, C6658A

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard
51640C, 51640M, 
51640Y, 51644C, 
51644M, 51644Y

1.Käännä kasetti ylösalaisin. Poista täyttöaukon 
päällä oleva muovikalvo (tarra) ohuella veitsellä.

2.Paina terävällä 
esineellä täyttöaukkoa 
sulkeva kuula kasetin 
sisään.

3.Kiinnitä neula 
ruiskuun ja täytä 
värimusteella.

4.Ruiskuta noin 40 
ml mustetta hitaasti täyttöaukkoon. Ylimääräisen 

musteen voi palauttaa pulloon.

5.Sulje täyttöaukko puristamalla kasetin sivuista
ja asettamalla kumitulppa huolellisesti täyttöaukkoon
(Pieni määrä mustetta valuu tulostinpäästä.) 
Vaihtoehtoisesti voit varmistaa liitoksen peittämällä 
sen teipillä.

6.Anna kasetin seistä tulostinpää 
alaspäin parin minuutin ajan että 
ylimääräinen muste poistuu ja 
kasetin ilmanpaine tasaantuu.

Huom: Jos kasetti on talouspaperin 
päällä, tulostinpää saa koskea 
paperiin. Älä anna tulosinpään 
olla kosketuksissa paperiin pidempään kuin 
kaksi minuuttia.

7.Huuhtele ruisku lämpimällä vedellä ja kuivaa 
huolellisesti ennen seuraavaa käyttöä.

8.Asenna kasetti tulostimeen ja aja tulostimen 
kohdistusohjelma tulostimen ohjeen mukaan.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.
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TERÄKSINEN 
KUULA

KASETIN 
ALAOSA

MUOVITARRA

MUOVITARRA

TULOSTINPÄÄ

TULOSTINPÄÄ

TULOSTINPÄÄ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard
C6578AN, C6578DN
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Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin yläosassa ja 
niissä on pienet kumitulpat. Tulpat pitää 
poistaa ennen täyttöä. Paina ne kasetin 
sisään esim. kuulakärkikynällä.

2.Liitä ruisku ja neula toisiinsa ja täytä 
värimusteella.

3.Työnnä  neula  kokonaan 
samanväriseen täyttöaukkoon (ks. 

kaavio). Huom. Kasetin sisällä oleva 
sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti arviolta 10 ml 
mustetta per säiliö, tai kun muste 
alkaa nousta täyttöaukon pintaan. 

Täyttöaukkoja ei tarvitse sulkea 
uudelleen, mutta niihin voi laittaa 

teipinpalat.

5.Puhdista ruisku lämpimällä 
vedellä, ja kuivaa huolellisesti 
ennen uuden värin täyttöä tai 
varastointia.

Huom: Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

SULJIN 
TULPAT

MAGENTA

SYAANI

KELTAINEN

KASETIN 
ETUOSA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Aseta kuvan mukaisesti pala ilmatiivistä teippiä tiiviisti C-
aukon päälle kasetin alaosassa.

2.Ilmanpainetta säiliössä säätelee kuvassa näkyvä 
ilmanottoaukko. Aukko pitää sulkea tiiviisti täytön 
ajaksi ettei muste pääse vuotamaan.

3.Joidenkin kasettien yläosassa on metalli- tai 
muovikuulalla suljettu täyttöaukko  (ks. kuva). Kuula täytyy 
poistaa työntämällä se säiliön sisään teräväkärkisellä esineellä 
kuten kuulakärkikynällä.

TÄRKEÄÄ: säilön yläosassa olevaa aukkoa B ei saa 
puhkaista.

4.Joissakin saman mallin kaseteissa ei ole valmista täyttöaukkoa. Sitä varten pitää tehdä 3mm 
reikä. Käytä pakkauksessa olevaa poralaitetta. Reiän pitää olla täysin pyöreä.

4a.Ota pora muovipakkauksesta, poista muovisuojus terän päältä. Ole varovainen, pora on 
terävä. Paina terä hitaasti kasetin muovisuojukseen.  Menee 
hetki, ennen kuin terä lävistää muovikotelon, mutta sen 
jälkeen poraaminen on hyvin helppoa, ks. kuva.

TÄRKEÄÄ: älä tee työkalun kokoista aukkoa. Täyttöaukon 
tulee olla 3mm halkaisijaltaan. Kokeile kumitulpalla onko 
aukko tarpeeksi iso. Aukon täytyy olla täysin pyöreä ja se 
tulee sulkea ilmatiiviisti.

5. Aseta neula ruiskuun ja ruiskuta kasettiin noin 2 ml 
puhdistusainetta.  Anna vaikuttaa pari minuuttia. Valuta 
puhdistusaine ulos  kääntämällä kasetti ympäri.

6.Käännä seuraavaksi kasetti oikein päin ja täytä 40 ml mustetta 
täyttöaukosta.

7.Purista kasetin kyljistä kun suljet täyttöaukon pakkauksessa 
olevalla kumitulpalla. Voit lisäksi laittaa tulpan päälle palan 
teippiä varmistaaksesi ilmatiiviin sulkemisen.

8.Huuhtele ruisku ja neula sekä kuivaa ne tulevaa käyttöä 
varten.

9.Poista nyt teippi C-aukon päältä.

10.Työnnä neulasta VAIN kärki (ei enempää kuin 3mm) aukkoon 
B, pidä kasettia tiskialtaan päällä tai talouspaperilla ja pumppaa 
2ml ilmaa kasettiin.

11.Mustetta alkaa nyt valua suuttimista. Imeytä valuva muste 
talouspaperilla kunnes vuoto lakkaa.

12.Aseta kasetti tulostimeen ja tulosta muutama koesivu kunnes 
tulostusjälki tasaantuu.

Huom. Anna kasetin seistä tulostimen ulkopuolella yön yli 
kohentaaksesi tulostusjälkeä.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Aukko
“B”

ÄLÄ TEE
REIKÄÄ TÄHÄN

TEE 3MM REIKÄ 
(TARVITTAESSA)

Aukko 
“C”

TULOSTINPÄÄ

Sivu 12

Aukko
  “B”

ÄLÄ TEE
REIKÄÄ TÄHÄN

TEE 3MM REIKÄ 
(TARVITTAESSA)

PORALAITE

Hewlett Packard
C6614DE, C6578DE

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard
C6615DE

1.Käännä kasetti ylösalaisin. Poista täyttöaukon päällä oleva 
muovikalvo (tarra) ohuella veitsellä.

2.Paina terävällä esineellä täyttöaukkoa sulkeva kuula 
kasetin sisään.

3.Kiinnitä neula ruiskuun ja täytä värimusteella.

4.Ruiskuta noin 40 ml mustetta 
hitaasti täyttöaukkoon. Ylimääräisen 
musteen voi palauttaa pulloon.

5.Sulje täyttöaukko puristamalla 
kasetin sivuista ja asettamalla kumitulppa 
huolellisesti täyttöaukkoon.  (Pieni määrä mustetta 
valuu tulostinpäästä.) Vaihtoehtoisesti voit varmistaa 
liitoksen peittämällä sen teipillä.

6.Anna kasetin seistä tulostinpää alaspäin parin 
minuutin ajan että ylimääräinen muste poistuu ja kasetin 

ilmanpaine tasaantuu.

Huom: Jos kasetti on talouspaperin päällä, tulostinpää saa koskea 
paperiin. Älä anna tulostinpään olla kosketuksissa paperiin pidempään 
kuin kaksi minuuttia.

7.Huuhtele ruisku 
lämpimällä vedellä ja 
kuivaa huolellisesti 
ennen seuraavaa käyttöä.

8.Asenna kasetti 
tulostimeen ja aja 
tulostimen kohdistusohjelma tulostimen ohjeen mukaan.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 13

TERÄKSINEN 
KUULA

KASETIN 
ALAOSA

MUOVITARRA

TULOSTINPÄÄ

MUOVITARRA

TULOSTINPÄÄ

TULOSTINPÄÄ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Liitä neula ruiskuun ja työnnä 
neula etiketin läpi kasetin sisään (ks kuva). 
Huom. Kuvan kasetista on etiketti poistettu. 
Sitä ei pidä itse poistaa.

2.Kun olet tehnyt täyttöaukon, täytä se 
asianmukaisella musteella.

3.Työnnä neula kokonaan kasetin sisään, värin 
mukaiseen kammioon. Ruiskuta hyvin hitaasti 
mustetta sieneen kunnes säiliö on täynnä. 
Mustetta menee noin 3 ml per kammio. (Tämä 
kyllästää sienen musteella).

4.Sulje täyttöaukot tiiviisti teipillä. Huom. Kasetti vuotaa jos täyttöaukkoja ei ole suljettu 
ilmatiiviisti.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti jokaisen 
värin välissä ja ennen varastointia.

6.Aseta kasetti tulostimeen ja tulosta 1-3 testisivua 
tulostimen ohjeen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa 
anna kasetin seistä tulostimessa 1-24h jotta muste 

valuu tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää 
huomattavasti täyttämällä kasetin ennenkuin 

se on kokonaan tyhjä.

Hewlett Packard
C6625DE

Väripatruuna
1.Täyttöaukot ovat kasetin yläosassa ja niissä on pienet muovitulpat. Tulpat 
täytyy poistaa ennen täyttöä. Työnnä ne kasetin sisään käyttämällä esim. 
Kuulakärkikynää.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä ensimmäisellä värillä.

3.Työnnä neula ensimmäisen värin täyttöaukkoon 
ja työnnä kasetin keskustaa kohti. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti noin 10ml 
mustetta per säliö kunnes muste nousee 
täyttöaukolle. Täyttöaukon voi sulkea täytön 
jälkeen esim. teipinpalalla.

Huom. Puhdista ruisku 
vedellä sekä kuivaa huolella 

jokaisen värin jälkeen.

Huom: Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

Sivu 14

SYAANI

KASETIN 
ETUOSA

SULJIN 
TULPAT

RUISKUTA MUSTA MUSTE 
TÄYTTÖAUKKOIHIN, 
JOTKA OVAT MERKITTY 
NUOLIN

MAGENTA

Hewlett Packard
C8727A, C8728A

SYAANI

KELTAINEN

MAGENTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

KELTAINEN



Hewlett Packard
C5010A, C5011A

Musta ja värikasetit
1.Liitä neula ruiskuun 
ja työnnä neula 
etiketin läpi kokonaan 
kasetin sisään, tai irrota etiketti 
kuvan mukaisesti ylhäältä alas 
kunnes täyttöaukot näkyvät.

2.Kun olet tehnyt täyttöaukon, 
täytä ruisku musteella.

3.Työnnä neula kokonaan musteen 
väriseen aukkoon. Ruiskuta hyvin 
hitaasti mustetta sieneen kunnes 
kasetti on täynnä. Värimusteita n. 
5-6 ml per kammio, mustaa noin 
6-7 ml (Tämä kyllästää sienen 
musteella).

4.Sulje täyttöaukot teipillä tai 
aseta etiketti tiiviisti takaisin 
paikalleen. Huom. Kasetti 
vuotaa mikäli sitä ei ole 
ilmatiiviisti suljettu.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloon. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa värien täytön välissä sekä ennen varastointia.

6.Aseta kasetti tulostimeen ja tulosta 1-3 testiajoa 
tulostimen ohjeen mukaan. Tarvittaessa anna 
kasetin seistä tulostimessa 1-24h jotta muste ehtii 
valua tulostinpäähän. 

Tähän kuluvaa aikaa voi 
vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin 
ennenkuin se on kokonaan 
tyhjä.

Sivu 15

MAGENTA

ENABLED

SMART CHIP

MUSTEEN 
IMUAUKOT

KELTAINENSYAANI

MUSTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard
C6634A, C6635A

Musta ja värikasetit
1.Voit tehdä täyttöaukot kasetin 
yläosaan kuvan näyttämällä 
tavalla tai voit irroittaa 
kasetin kannen. Valitse 
itsellesi sopivampi vaihtoehto. 
Käytä pakkauksessa olevaa 
poravälinettä, poraa jokainen 
täyttöaukko kasetin yläosaan neulan levyiseksi kuvan 
osoittamalla tavalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella. Huom. Mustan 
kasetin kaikki 3 kammiota pitää täyttää samalla.

3.Työnnä neula täyttöaukkoon kasetin 
sisään. Huom. Kasetissa oleva sieni 
antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti n. 6 ml mustetta 
per säiliö, ja sulje täyttöaukot 
läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa 
pulloon. Huuhtele ruisku vedellä ja 
kuivaa värien täytön välissä sekä ennen 
varastointia.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 16

MAGENTA

KELTAINEN

SYAANI

MUSTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard
C6628AN

1.Aseta tiukasti pala ilmatiivistä teippiä C-aukon päälle kuvan 
mukaisesti.

2.Ilmanpainetta kammiossa säätelee pohjassa oleva ilmareikä 
(aukko C). Tämä aukko pitää sulkea tiiviisti ettei kasetista 
vuoda mustetta.

3.Joidenkin kasettien yläosassa oleva täyttöaukko on suljettu 
muovi- tai metallikuulalla. Poista se painamalla se kasetin 
sisään kuulakärkikynällä tai vastaavalla teräväkärkisellä 
esineellä. 

Huom! Yläosan keskellä olevaa B-aukkoa 
(”Aperture B”) EI saa puhkaista!

4.Joissakin saman mallin kaseteissa ei ole tätä täyttöaukkoa. Näihin kasetteihin 
pitää tehdä 3mm reikä samaan kohtaan (ks. kuva). Käytä pakkauksessa olevaa poralaitetta. 
Aukon pitää olla täysin pyöreä.

4a. Poista poralaite muovisäiliöstään (sivut 3-4), ja poista 
sitten terän muovisuojus varovasti. Pora on terävä. Kierrä 
terä hitaasti muovisuojukseen. Tarvitaan muutama kierto 
ennenkuin pora lävistää muovisuojuksen, mutta sen jälkeen 
poraus sujuu nopeasti.

5.Liitä neula ruiskuun ja täytä puhdistusaineella. Ruiskuta 
noin 2 ml ainetta kammioon. Anna seistä noin kaksi minuuttia. 
Anna puhdistusaineen valua ulos täyttöaukosta kääntämällä 
kasetti ylösalaisin.

6.Kasetti pitää nyt laittaa pystyasentoon esimerkiksi 
talouspaperin päälle. Ruiskuta noin 20 ml mustetta 
täyttöaukosta.

7.Purista kasettia kyljistä samalla kun laitat pakkauksessa olleen kumitulpan 
täyttöaukkoon. Voit varmistaa ilmatiiviyden laittamalla täyttöaukon 
päälle lisäksi teippiä.

8.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa tulevaa käyttöä varten.

9.Poista nyt teippi C-aukon päältä.

10.Pidä kasetti tiskialtaan tai talouspaperin päällä. Työnnä VAIN 
neulan kärki B-aukkoon (enintään 3mm), ja pumppaa kasettiin 
noin 2 ml ilmaa.

11.Mustetta alkaa nyt vuotaa suuttimista. Kuivaa varovasti 
esimerkiksi talouspaperilla. 

12.Asenna kasetti tulostimeen ja aja muutama testikierros kunnes 
tulostimen jälki on hyvä.

Huom. Anna kasetin seistä yön yli tulostimen ulkopuolella 
tulostinjäljen palauttamiseksi.

TULOSTINPÄÄ

Sivu 17

AUKKO 
“C”

AUKKO

“B”
ÄLÄ TEE

REIKÄÄ TÄHÄN

AUKKO “B”
ÄLÄ TEE

REIKÄÄ TÄHÄN

TEE 3MM REIKÄ 
(TARVITTAESSA)

TEE 3MM REIKÄ 
(TARVITTAESSA)

PORALAITE

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Epson
 S020062, S020118, 
S020122, S020130

Sivu 18

Muste & värikasetit
1.Täyttöaukko on sama aukko mistä 
tulostin ottaa mustetta. Katso kuva alla.

2.Huom! Muste on herkässä 
muovipussissa kasetin sisällä ja 
neulaa ei saa työntää syvemmälle 
kuin 1,5cm, ettei pussiin tule reikää. 
Täytä ruisku kammion mukaisella 
värillä ja varovasti työnnä neula 
täyttöaukkoon. Ruiskuta hitaasti noin 
90 ml mustetta kasettiin. Käyttämättömän 
musteen voi palauttaa pulloon.

3.Käännä kasetti täyttöaukko ylöspäin, työnnä neula enintään 1,5cm 
syvyyteen täyttöaukkoon ja ime pois kaikki kasettiin päässyt  ilma.

4.Poista neula ja huuhtele vedellä 
sekä kuivaa huolellisesti tulevaa 

käyttöä varten, tai ennenkuin 
täytät uutta väriä.

5.Aseta kasetti tulostimeen 
ja aja muutama kohdistusajo 
tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom: Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Älä pura kasettia täyttöä varten. 
Ohessa on kuva kasetin sisältä 

esimerkin vuoksi.

MUOVIPUSSI

TÄYTTÖAUKKO

TÄYTTÖAUKKO/
MUSTEEN IMUAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin pohjassa oleva imuaukot teipinpalalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi kasettiiin ruiskussa 
olevan musteen väriseen aukkoon. Ruiskuta kasetin 
sieneen hitaasti noin 8 ml mustetta per kammio 
kunnes muste alkaa nousta täyttöaukolle.

4.Sulje täyttöaukot teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi 
laittaa takaisin pulloon. Huuhtele 

ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti jokaisen värin 
täytön välissä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen (jätä teippi imuaukon 
päälle), aja 1-3 testiajoa tulostimen ohjeen mukaan. 
Tarpeen vaatiessa anna kasetin seistä tulostimessa 
1-24h jolloin muste valuu tulostinpäähän. 

Huom. Tätä aikaa voi vähentää huomattavasti 
mikäli täytät kasetin ennenkuin se on kokonaan 

tyhjä.

MAGENTA

Sivu 19

Musta ja värikasetit
1.Käännä kasetti ylösalaisin ja lävistä etiketti täyttöaukkojen kohdalta terävällä 
esineellä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä asianmukaisella värillä

3.Ruiskuta noin 5-7 ml mustetta hitaasti täyttöaukkoon kunnes kasetti on lähes täysi. 

Huom. Neula uppoaa kasettiin vain noin 1,5cm. Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin.

4.Sulje täyttöaukko ilmatiiviisti teipinpalalla. 

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti ennen toisen värin täyttöä 
sekä ennen varastointia.

6.Noudata ohjeita uuden kasetin 
asentamisesta.

Huom: Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee 
mikropiirin nollaimen, Universal™ Chip 

Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  Laite resetoi 
mikropiirin uudelleenkäyttöä varten.

Epson Stylus Color
T0422, T0423, T0424

ÄLÄ 
KÄYTÄ 
TÄTÄ 
AUKKOA

MUSTEEN 
IMUAUKKO

ENABLED

SMART CHIP

Epson Stylus Color
T005, T003

TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTA

SYAANI KELTAINEN

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja Värikasetit
1.Sulje kasetin 
alaosassa olevat imuaukot läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Liitä ruisku neulaan ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi kasettiin oikeanväriseen 
täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti 8 ml mustetta per 

säiliö, kunnes se on täynnä.

4.Sulje tekemäsi aukot etiketissä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa 
pulloihin. Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti jokaisen värin 

täytön välissä sekä ennen varastointia.

6.Jätä teippi syöttöaukkoihin ja asenna kasetti tulostimeen. Aja 1-3 
puhdistusajoa tulostimen ohjeiden mukaan. Tarpeen vaatiessa jätä 
kasetti seisomaan tulostimessa 1-24 tuntia jolloin muste ehtii 

valua tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

 Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen, Universal™ 
Chip Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule kasettia 

tyhjäksi.  Laite resetoi mikropiirin uudelleenkäyttöä 
varten. Sivu 20

Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot läpinäkyvällä 
teipinpalalla.

2.Liitä ruisku neulaan ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan musteen 
väriseen täyttöaukkoon.  Ruiskuta hitaasti noin 5 ml per 
värisäiliö sekä noin 8 ml mustaan säiliöön, kunnes muste 
nousee täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi aukot etiketissä teipillä.

5.Käyttämättömän 
musteen voi palauttaa 
pulloihin. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti jokaisen 
värin täytön välissä sekä ennen varastointia.

6.Jätä teippi imuaukkoihin ja asenna kasetti tulostimeen. 
Aja 1-3 puhdistusajoa tulostimen ohjeiden mukaan. 
Tarpeen vaatiessa jätä kasetti seisomaan tulostimessa 
1-24 tuntia jolloin muste ehtii valua tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää 
huomattavasti täyttämällä kasetin ennenkuin se on 
kokonaan tyhjä.

Epson
T040120, T041020

ENABLED

SMART CHIP

Epson
S020138

KELTAINEN

SYAANI

MUSTA

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTEEN IMUAUKOT

MUSTA

MAGENTA

MAGENTA
SYAANI

KELTAINEN

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa 
olevat imuaukot 
läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Liitä ruisku neulaan ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan musteen 
väriseen täyttöaukkoon. Ruiskuta hitaasti noin 8ml 
(S020108), 5 ml (S020093 ja S020089) mustetta 
kunnes muste nousee täyttöaukkoon.

4.Sulje tekemäsi aukot läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti värien 
täytön välissä sekä ennen varastointia.

6. Asenna kasetti tulostimeen, jätä teippi 
imuaukkojen päälle. Aja 1-3 puhdistusohjelmaa 
tulostimen ohjeen mukaan.  Huom. Tarpeen 

vaatiessa jätä kasetti seisomaan tulostimeen 1-24 
tunniksi jolloin muste ehtii valua tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti täyttämällä kasetti, 
ennen kuin se on kokonaan tyhjä.

Sivu 21

Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot 
läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Liitä ruisku neulaan ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan 
musteen väriseen täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti 
noin 8 ml mustetta per säiliö kunnes kasetti on täynnä.

4.Sulje tekemäsi aukot läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän 
musteen voi palauttaa 

pulloihin. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti 

värien täytön välissä sekä ennen 
varastointia.

6. Asenna kasetti tulostimeen, jätä teippi imuaukkojen päälle. 
Aja 1-3 puhdistusohjelmaa tulostimen ohjeen mukaan. 
Tarpeen vaatiessa jätä kasetti seisomaan tulostimeen 1-24 
tuntia jolloin muste ehtii valua tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee 
mikropiirin nollaimen Universal™ Chip 
Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  
Laite resetoi mikropiirin uudelleenkäyttöä varten.

Epson
T036120, T037020

ENABLED

SMART CHIP

MAGENTA

MAGENTA

SYAANI

SYAANI

KELTAINEN

KELTAINEN

MUSTA

MUSTEEN 
    IMUAUKOT

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTA

SMART CHIPS

Epson Stylus Color
S020089, S020093, 

S020108

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa 
olevat imuaukot 
läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Tee poralaitteella 3 mm halkaisijaltaan olevat ilmareiät 
kuvassa näkyviin paikkoihin. Tätä ei tarvitse tehdä 
mustavärikasetille.

3.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

4.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti 
noin 5 ml mustetta per säiliö, kunnes musteen pinta 
nousee täyttöaukolle.

  5. Sulje ilmareiät 
läpinäkyvällä teipillä. 
Huom. Kasetti vuotaa 
mikäli reikiä ei ole ilmatiiviisti 
suljettu.

6.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri 
värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

7.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit 
syöttöaukkoihin. Aja muutama puhdistusajo 
tulostimen ohjeiden mukaan. Tarpeen vaatiessa jätä 
kasetti tulostimeen seisomaan yön yli, jolloin muste 
ehtii valumaan tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää 
huomattavasti täyttämällä kasetin ennenkuin se on 

kokonaan tyhjä.

TEE 3MM 
ILMANOTTOAUKOT

MAGENTA

SYAANI
KELTAINEN

MUSTA

Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat 
imuaukot läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Liitä ruisku neulaan ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi kasettiin ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen 
hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kunnes se on 
täynnä.

4.Sulje tekemäsi täyttöaukot 
läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen 
voit palauttaa pulloihin. 

Huuhtele ruisku vedella 
ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä 

ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit imuaukkoihin. 
Aja muutama puhdistusajo tulostimen ohjeiden mukaan. 

Tarpeen vaatiessa jätä kasetti tulostimeen seisomaan yön 
yli, jolloin muste ehtii valumaan tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi 
vähentää huomattavasti täyttämällä 

kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Epson
T019201, T020201

Sivu 22

MUSTEEN 
IMUAUKOT

SYAANI

MAGENTA

MUSTA

KELTAINEN

MUSTEEN 
IMUAUKOT

Epson Stylus
S020047, S020049, 

S020097

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot läpinäkyvällä 
teipinpalalla.

2.Vedä etikettiä kasetin alapäästä 
ylös paljastaaksesi täyttöaukot.

3.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

4.Lävistä neulalla täyttöaukon 
sinetti (katso värikartta kuvasta). 
Työnnä neula kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

5.Ruiskuta noin 12 ml mustetta tai siihen asti, että muste 
kohoaa täyttöaukolle.

6.Sulje täyttöaukko läpinäkyvällä 
teipillä.

7.Käyttämättömän musteen 
voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä 
sekä kuivaa huolellisesti eri 

värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

8.Asenna kasetti tulostimeen ja anna seistä 1-24 tuntia 
jolloin muste ehtii valumaan tulostinpäähän. Huom. Tähän 
tarvittavaa aikaa voit vähentää huomattavasti täyttämällä 
kasetin ennen kuin se on kokonaan tyhjä.

9.Aja kohdistusohjelma tulostimen ohjeen mukaan.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Epson Stylus
S020034, S020036

Sivu 23

MUSTEEN 
IMUAUKKO

MAGENTA

KELTAINEN

SYAANI

MUSTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Epson Stylus Color
S020187, S020189, S020191

ENABLED

SMART CHIP

Musta ja värikasetit
1.Käännä kasetti ylösalaisin ja tee etikettiin 
täyttöaukon kohdalle reikä (katso kuva).

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula noin 5 mm syvyyteen tekemääsi 
reikään. Ruiskuta hitaasti 5-7 ml mustetta tai kunnes 
säiliö on lähes täysi. Käyttämättömän musteen voit 
palauttaa pulloihin.

4.Sulje täyttöaukko pakkauksessa olevalla 
teipinpalalla ilmatiiviisti.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

6.Noudata tulostimen nollaus-
ohjeita.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee 
mikropiirin nollaimen, Universal™ 

Chip Resetter laitteen, jotta tulostin ei 
luule kasettia tyhjäksi.  Laite resetoi mikropiirin 

uudelleenkäyttöä varten.

Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot läpinäkyvällä 
teipinpalalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan värin mukaiseen 
täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti noin 8 ml mustetta per 

säiliö, kunnes musteen pinta 
nousee täyttöaukolle.

4.Sulje ilmareiät läpinäkyvällä 
teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri 
värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit 
syöttöaukkoihin. Aja muutama puhdistusajo tulostimen 

ohjeiden mukaan. Tarpeen vaatiessa jätä kasetti 
tulostimeen seisomaan yön yli, jolloin muste ehtii 

valumaan tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti täyttämällä kasetin ennenkuin se 
on kokonaan tyhjä.

Epson S020191   &
             S020187
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MUSTEEN 
IMUAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTA
KELTAINEN

MAGENTA

SYAANI

Epson
T0321, T0322, T0323, T0324

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Epson Stylus Color
T013, T014

ENABLED

SMART CHIP 1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot 
läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon. Ruiskuta 

sieneen hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö, kunnes se 
on täynnä.

4.Sulje tekemäsi täyttöaukot läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit syöttöaukkoihin. Aja 1-3 
puhdistusajoa tulostimen ohjeiden mukaan.Tarpeen vaatiessa 

jätä kasetti tulostimeen seisomaan yön yli, jolloin muste 
ehtii valumaan tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää 
huomattavasti täyttämällä kasetin ennenkuin se on 
kokonaan tyhjä.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen, 
Universal™ Chip Resetter laitteen, jotta tulostin 
ei luule kasettia tyhjäksi.  Laite resetoi mikropiirin 

uudelleenkäyttöä varten.

Sivu 25

Musta ja värikasetti
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot läpinäkyvällä 
teipinpalalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan värin mukaiseen 
täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti noin 8 ml mustetta 
per säiliö, kunnes se on täynnä.

4.Sulje tekemäsi täyttöaukot 
läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit syöttöaukkoihin. 
Aja 1-3 puhdistusajoa tulostimen ohjeiden mukaan. 

Tarpeen vaatiessa jätä kasetti tulostimeen seisomaan yön 
yli, jolloin muste ehtii valumaan tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Epson Stylus Color
T017, T018

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTEEN 
IMUAUKOT

SYAANI

SYAANI

MUSTA

MUSTA

KELTAINEN

KELTAINEN

MAGENTA

MAGENTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot läpinäkyvällä 
teipinpalalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti noin 8 
ml mustetta per säiliö, kunnes se on täynnä.

4.Sulje tekemäsi aukot etiketissä läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. Huuhtele 
ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit syöttöaukkoihin. Aja 1-3 puhdistusajoa 
tulostimen ohjeiden mukaan.Tarpeen vaatiessa jätä kasetti tulostimeen 

seisomaan yön yli, jolloin muste ehtii valumaan tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen, 
Universal™ Chip Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule 

kasettia tyhjäksi. Laite resetoi 
mikropiirin uudelleenkäyttöä varten.

Epson Stylus Color
T026, T027

ENABLED

SMART CHIP

ENABLED

SMART CHIP

Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin alaosassa olevat imuaukot 
läpinäkyvällä teipinpalalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi ruiskussa olevan värin mukaiseen 
täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti noin 8 ml mustetta 
per säiliö, kunnes se on täynnä.

4.Sulje tekemäsi aukot etiketissä läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku vedellä 
ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen 

varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen, jätä teipit syöttöaukkoihin. 
Aja 1-3 puhdistusajoa tulostimen ohjeiden mukaan.Tarpeen 
vaatiessa jätä kasetti tulostimeen seisomaan yön yli, jolloin 
muste ehtii valumaan tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen, 
Universal™ Chip Resetter laitteen, jotta tulostin ei 
luule kasettia tyhjäksi.  Laite resetoi mikropiirin 
uudelleenkäyttöä varten.

Sivu 26

Epson Stylus Color
T028, T029

VAALEA 
MAGENTA

KELTAINEN
MUSTA

MAGENTA

VAALEA 
SYAANI

SYAANI

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTA

SYAANI

KELTAINEN
MAGENTA

MUSTEEN 
IMUAUKOT

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
12A1970, 12A1975, 
12A1980, 12A1985
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 Värikasetit
1.Mustesäiliön täyttöaukot sijaitsevat 
muovikannen alla. Poista kansi  
ohuella ruuvimeisselillä, veitsellä 
tms. Huom. Älä vahingoita kasetin 
takana olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi, ruiskussa 
olevan värin mukaiseen täyttöaukkoon 
(ks kaavio), syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa 
pienen vastuksen.

4.Ruiskuta säiliöön noin 8 ml mustetta, tai kunnes musteen pinta alkaa 
nousta sienen yläpinnalle. Huom. Sieni on valkoinen. Jotta välttäisit 
liikatäytön lopeta täyttö ennenkun sieni värjäytyy kokonaan musteella. 
Kasetti on täynnä kun muste alkaa nousta sienen ylätasolle.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolella ennen seuraavaa väriä.

6.Muovikannen voi kiinnittää uudelleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa 
pakkauksessa olevalla poralaitteella 
(älä poista kantta kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta. Asenna kasetti 
tulostimeen ja tulosta 5 testisivua. 

3.Täytä ruisku musteella, työnnä 
neula täyttöaukosta syvälle kasettiin. 
Ruiskuta hitaasti noin 20 ml mustetta 
kasettiin tai kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

TÄYTTÖAUKKO

MAGENTA

KELTAINENSYAANI

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
1361400, 1380619, 

1380620
13620HC, 13619HC

Värikasetit
1.Mustesäiliön täyttöaukot 
sijaitsevat muovikannen 
alla. Poista kansi  ohuella 
ruuvimeisselillä, veitsellä tms. 
Huom. Älä vahingoita kasetin 
takana olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi, 
ruiskussa olevan värin mukaiseen 
täyttöaukkoon (ks kaavio), syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva 
sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta säiliöön noin 8 ml mustetta, tai kunnes musteen pinta 
alkaa nousta sienen yläpinnalle. Huom. Sieni on valkoinen. 
Jotta välttäisit liikatäytön lopeta täyttö ennenkun sieni värjäytyy 
kokonaan musteella. Kasetti on täynnä kun muste alkaa nousta 
sienen ylätasolle.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolella ennen seuraavaa väriä.

6.Muovikannen voi kiinnittää uudelleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa pakkauksessa 
olevalla poralaitteella (älä poista 
kantta kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta. Asenna kasetti 

tulostimeen ja tulosta 5 testisivua. 

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula 
täyttöaukosta syvälle kasettiin. Ruiskuta hitaasti 
noin 20 ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö on 

täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.
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TÄYTTÖAUKKO

SYAANI

KELTAINEN

PIDIKKEET
MAGENTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
13400HC

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa pakkauksessa olevalla poralaitteella 
(älä poista kantta kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta. Asenna kasetti 
tulostimeen ja tulosta 5 testisivua. 

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula 
täyttöaukosta syvälle kasettiin. Ruiskuta 
hitaasti noin 20 ml mustetta kasettiin tai 
kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Värikasetit
1.Mustesäiliön täyttöaukot sijaitsevat muovikannen alla. Poista 
kansi  ohuella ruuvimeisselillä, veitsellä tms. Huom. Älä 
vahingoita kasetin takana olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi, ruiskussa 
olevan värin mukaiseen täyttöaukkoon 

(ks kaavio), syvälle kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen 

vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin noin 4-6 ml mustetta tai kunnes sieni on 
kyllästetty musteella. Lopeta täyttö kun muste alkaa nousta 

kuoppaan, jonka neula on painanut sieneen, kasetti on nyt 
täynnä. Älä ylitäytä säiliöitä, etteivät värit sekoitu.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien täytön välillä sekä 

ennen varastointia.

6.Voit kiinnittää kannen paikalleen teipinpalalla.. Huom. 
Kasetin täytön jälkeen säädä tulostimen tulostustaso parhaalle 
mahdolliselle sekä tulosta 6-7 testisivua tulostinjäljen 
parantamiseksi.

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa 
pakkauksessa olevalla 
poralaitteella (älä poista kantta 
kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8ml puhdistusainetta. Asenna kasetti 
tulostimeen ja tulosta 5 testisivua. 

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula täyttöaukosta syvälle kasettiin. 
Ruiskuta hitaasti noin 12-14ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö on 

täynnä. Palauta täytön ja testisivujen tulostuksen jälkeen tulostuslaatu 
taloudelliseksi säästääksesi mustetta.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Lexmark
10N0016, 10N0026
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TÄYTTÖAUKKO

KELTAINEN

MAGENTA

SYAANI

TÄYTTÖAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
15M0120, 15M0125

Värikasetit
1.Mustesäiliön täyttöaukot sijaitsevat muovikannen 
alla. Poista kansi  ohuella ruuvimeisselillä, veitsellä 
tms. Huom. Älä vahingoita kasetin takana olevia 
pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi, ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon (ks kaavio), syvälle 
kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa 
pienen vastuksen.

4.Ruiskuta säiliöön noin 8 ml mustetta, tai kunnes 
musteen pinta alkaa nousta sienen yläpinnalle. 
Huom. Sieni on valkoinen. Jotta välttäisit 
liikatäytön lopeta täyttö ennenkun sieni värjäytyy 
kokonaan musteella. Kasetti on täynnä kun muste 
alkaa nousta sienen ylätasolle.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti 
ennen seuraavan värin täyttöä.

6.Muovikannen voi kiinnittää uudelleen teipillä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 30

Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin 
muovikannen alla. Kantta pitävät 
paikallaan pienet kiinnikkeet jotka avataan asettamalla ensin  ohutkärkinen 
ruuvimeisseli sitä varten tehtyyn rakoon. Kierrä tämän jälkeen varovasti kunnes 
kiinnikkeet aukeavat. Huom. Älä vahingoita kasetin takana olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi, ruiskussa olevan värin mukaiseen täyttöaukkoon 
(ks. kaavio), syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti 4-6 ml  mustetta tai kunnes musteen pinta alkaa nousta 
sienen yläpinnalle. Huom. Sieni on valkoinen. Jotta välttäisit liikatäytön lopeta täyttö 
ennenkun sieni värjäytyy kokonaan musteella. Kasetti on täynnä kun muste alkaa 
nousta sienen ylätasolle.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti ennen seuraavan värin täyttöä 
sekä ennen  varastointia.

6.Aseta muovikansi takaisin paikalleen ja paina  kunnes se 
napsahtaa kiinni. Huom. Kasetin täytön jälkeen säädä 

tulostimen laatu parhaalle mahdolliselle tasolle, 
sekä tulosta 6-7 testisivua tulostinjäljen 

parantamiseksi

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa pakkauksessa olevalla 

poralaitteella (älä poista kantta kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8ml puhdistusainetta. Asenna 
kasetti tulostimeen ja tulosta 5 testisivua. 

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula täyttöaukosta syvälle kasettiin. 
Ruiskuta hitaasti noin 12-14 ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö 

on täynnä.. Palauta täytön ja testisivujen tulostuksen jälkeen tulostuslaatu 
taloudelliseksi säästääksesi mustetta.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Lexmark
18L0032, 18L0042

KELTAINEN

SYAANI

MAGENTA

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

PIDIKKEET

MAGENTA

MAGENTA

KELTAINEN

KELTAINEN
SYAANI

SYAANI

RAKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Täyttöaukko on sama aukko 
mistä tulostin ottaa musteen. 
Kuvassa näkyy täyttöaukon 
sijainti kasetissa.

2.Huom. Muste on kasetissa 
herkästi vaurioituvassa 
muovisessa pussissa. Neulaa 
ei saa missään nimessä työntää 
yli 1,5cm syvyyteen kasettiin ettei pussi 
vaurioidu. Täytä ruisku oikealla värillä, työnnä neula täyttöaukkoon ja 
ruiskuta hitaasti noin 25 ml mustetta kasettiin. Käyttämättömän musteen 
voi palauttaa pulloihin.

3.Pidä kasettia pystyasennossa siten, 
että täyttöaukko on ylöspäin. 

Poista  kaikki kasettiin päässyt 
ilma työntämällä neula kasettiin  
enintään 1,5cm syvyyteen  ja 
imemällä ilma ruiskuun. 

4.Poista ruisku, huuhtele 
se vedellä ja kuivaa ennen 

uuden värin täyttöä sekä ennen 
varastointia.

5.Asenna kasetti tulostimeen ja 
aja muutama kohdistusajo 
tulostimeen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

Huom. Kasettia ei tarvitse 
purkaa täyttöä varten, ja se 
ei ole suositeltavaa. Kuvissa 
on purettu kasetti esimerkin 
vuoksi.

Sivu 31

YLIJÄÄMÄMUSTEEN 
AUKKO

KASETIN 
ETUOSA

MUSTEEN 
IMUAUKKO 
TULOSTINPÄÄHÄN

MUOVIPUSSI

YLIJÄÄMÄMUSTEEN 
AUKKO TÄYTTÖAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

Lexmark
1380490, 1380491, 
1380492, 1380493

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
1382050, 1382060
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Värikasetit
1.Kasetin täyttöaukko on 
muovisen kannen alla. 
Poista kansi kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ohuella 
ruuvimeisselillä. Huom. Älä 
vahingoita kasetin takana 
olevia  pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi, 
ruiskussa olevan värin mukaiseen täyttöaukkoon (ks. kaavio), syvälle 
kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti 4-6ml  mustetta tai kunnes musteen pinta 
alkaa nousta sienen yläpinnalle. Huom. Sieni on valkoinen. Jotta 
välttäisit liikatäytön lopeta täyttö ennenkun sieni värjäytyy kokonaan 
musteella. Kasetti on täynnä kun muste alkaa nousta sienen 
ylätasolle.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti ennen seuraavan värin 
täyttöä sekä ennen  varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipinpalalla.

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa 
pakkauksessa olevalla ruuvilla 
(älä poista kantta kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 
8ml puhdistusainetta. Asenna 
kasetti tulostimeen ja tulosta 5 

testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula täyttöaukkoon 
syvälle kasettiin, ja ruiskuta hitaasti 20ml mustetta tai kunnes säiliö on 
täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

KELTAINEN

MAGENTA

PIDIKKEET

TÄYTTÖAUKKO

SYAANI

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
17G0050, 17G0060

Värikasetit
1.Mustesäiliön täyttöaukot 
sijaitsevat muovikannen 
alla. Poista kansi  ohuella 
ruuvimeisselillä, veitsellä 
tms. Huom. Älä vahingoita 
kasetin takana olevia 
pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin 
läpi, ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon (ks kaavio), syvälle kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml mustetta tai kunnes sieni on kyllästetty 
musteella. Lopeta täyttö kun muste alkaa nousta kuoppaan, jonka neula 
on painanut sieneen, kasetti on nyt täynnä.Huom. Kasetissa oleva sieni 
on valkoinen. Välttääksesi ylitäytön ja värien sekoittumisen lopeta 
täyttö ennenkuin sieni värjäytyy kokonaan musteella.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

6.Voit kiinnittää kannen paikalleen teipinpalalla.

Mustavärikasetit
1.Suurenna täyttöaukkoa 
pakkauksessa olevalla 
poralaitteella (älä poista kantta 
kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 
8ml puhdistusainetta. Asenna 
kasetti tulostimeen ja tulosta 5 
testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, työnnä 
neula täyttöaukosta syvälle kasettiin. 

Ruiskuta hitaasti noin 20 ml mustetta kasettiin tai 
kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.
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TÄYTTÖAUKKO

KELTAINEN

SYAANI MAGENTA

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark
16G0055, 16G0065
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Värikasetit
1.Kasetin täyttöaukko on 
muovisen kannen alla. 
Poista kansi kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ohuella 
ruuvimeisselillä. Huom. 
Älä vahingoita kasetin 
takana olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

3.Työnnä neula aukon 
läpi, ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon (ks. kaavio), syvälle kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti 8 ml  mustetta tai kunnes musteen pinta alkaa 
nousta sienen yläpinnalle. Huom. Sieni on valkoinen. Jotta välttäisit 
liikatäytön lopeta täyttö ennenkun sieni värjäytyy kokonaan musteella. 
Kasetti on täynnä kun muste alkaa nousta sienen ylätasolle.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti ennen seuraavan värin 
täyttöä sekä ennen  varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipinpalalla.

Mustavärikasetti
1.Suurenna täyttöaukkoa 
pakkauksessa olevalla 
ruuvilla (älä poista kantta 
kasetin päältä).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 
ml puhdistusainetta. Asenna 
kasetti tulostimeen ja tulosta 

5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, työnnä 
neula täyttöaukkoon syvälle 

kasettiin, ja ruiskuta hitaasti 20 ml mustetta tai 
kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

TÄYTTÖAUKKO

KELTAINEN

SYAANI
MAGENTA

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon
BJI-201BKHC,

BJI-201BK, BJI-201C, 
BJI-201M, BJI-201Y

Musta ja värikasetit
1.Käännä kasetti ylösalaisin, ja työnnä täyttöaukkoa sulkeva metalli- tai 
muovipallo kasetin sisään esimerkiksi kuulakärkikynällä.

Huom. Canonin uusimmissa 
kaseteissa täyttöaukko on 
kasetin yläosassa etiketin 
alla. Kaikkein uusimmissa 
malleissa täyttöaukko on 
poistettu, ja näihin kasetteihin 
pitää tehdä täyttöä varten 3mm 
aukko paketissa olevalla poralla. Aukko tehdään 
samaan paikkaan missä toisissa malleissa on täyttöaukko. Aukko suljetaan 
pakkauksessa olevalla kumitulpalla.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Ruiskuta noin 5 ml mustetta hitaasti kunnes 
säiliö on lähes täysi. Käyttämättömän musteen voit 
palauttaa pulloihin.

4.Sulje täyttöaukko pakkauksen mukana tulleella 
kumitulpalla. Varmista että tulppa on asetettu 
kunnolla.

Huom. Joissain tapauksissa sieni on rappeutunut 
eikä pysty imemään mustetta, jolloin se valuu 
syöttöaukosta. Jos tämä tapahtuu, tiputa varovasti 
mustepisaroita sieneen kunnes se on kyllästetty. 
(Näihin kasetteihin ei imeydy normaalia vastaavaa 
määärää mustetta.)

5.Huuhtele neula ja ruisku vedellä, sekä kuivaa 
huolellisesti ennen eri värin täyttöä tai varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen ohjeen 
mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

TERÄKSINEN 
KUULA

Sivu 35

TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN 
IMUAUKOT

MUSTEEN 
IMUAUKOT

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Poista täyttöaukoissa olevat tulpat 
pakkauksen mukana tulleella ruuvilla 
(ruuvaa kiinni ilmaventtiiliin ja vedä 
tulppa ulos). TAI laajenna ruuvilaitteella 
siten, että neula mahtuu aukosta.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan musteen 
värisestä aukosta kasettiin. Huom. Kasetissa 

oleva sieni antaa vastuksen tunteen. Paina 
kunnes neula osuu kasetin toiseen reunaan.

4.Ruiskuta hitaasti 20 ml (BC-01, 
BC-02, BX03) tai 7 ml/väri (BC-
05) mustetta kunnes muste nousee 
täyttöaukolle. Käyttämättömän 
musteen voi palauttaa pulloihin.

5.Huuhtele neula ja ruisku vedellä sekä 
kuivaa huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Jos poistit tulpat kohdassa 1, asenna ne 
takaisin. Tai asenna uudet tulpat.

7.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen 
ohjeen mukaan.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Canon
BC-01, BC-02, 
BC-05, BX-02

Canon BC-02

Sivu 36

Canon BC-05

MAGENTA

SYAANI

KELTAINEN

TULOSTINPÄÄ

TULOSTINPÄÄ

MUSTA
TÄYTTÖAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon
BCI-60, BCI-61

(Standard Cartridges)

Musta ja värikasetit
1.Kuori etikettiä taakse kunnes 
täyttöaukot tulevat näkyviin, kuvan 
mukaisesti.

2.Laajenna kasetin yläosassa olevia 
täyttöaukkoja pakkauksessa olleella 

ruuvilla.

3.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

4.Työnnä neula kokonaan ruiskussa 
olevan musteen väriseen aukkoon.

Huom. Kasetissa oleva sieni antaa 
vastuksen tunteen. Ruiskuta 
hitaasti n. 10ml mustetta per säiliö 
sieneen kunnes muste kohoaa 
täyttöaukolle. Hieman mustetta voi 
valua ulos täyttö- ja syöttöaukosta kun kasetti on täynnä.

5.Sulje täyttöaukot kiinnittämällä 
etiketti uudelleen teipillä.

6.Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin. Huuhtele 
ruisku ja neula vedellä ja kuivaa 

huolellisesti eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

7.Asenna kasetti tulostimeen ja aja 1-3 
puhdistusajoa tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 37

SYAANI

MUSTA

KELTAINEN

MAGENTA

MUSTEEN 
IMUAUKOT

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon
BCI-21 ja 24 Musta, BC-20,

BCI-21 ja 24 väri, BC-23

Sivu 38

BCI-21 ja 24 musta, sekä & BCI-21 ja BCI-24 värikasetit
1.Poista kasetin kansiosa kynäveitsellä tai vastaavalla.

2.Suurenna kasetin yläosassa olevia täyttöaukkoja 
paketin mukana tulleella ruuvilaitteella.

3.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

4.Työnnä neula ruiskussa olevan musteen väriseen 
täyttöaukkoon (katso kaaviokuvasta värien sijainti 

kasetissa) ja työnnä kasettiin.

5.Ruiskuta hitaasti jopa 5 ml mustetta 
per säiliö kasettiin. Hieman mustetta 
voi vuotaa yli täyttöaukosta sekä 
syöttöaukosta kasetin ollessa täysi.

6.Kiinnitä kasetin kansiosa teipillä.

7.Käyttämättömän musteen voi palauttaa 
pulloihin. Huuhtele ruisku vedellä ja 
kuivaa eri värien täytön välissä sekä ennen 
varastointia.

8.Asenna kasetti tulostimeen ja aja puhdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

BC-20 ja BC-23 High Capasity-kasetit
1.Poista kasetin yläosassa oleva tulppa pakkauksen 
mukana tulleella ruuvilaitteella.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula kokonaan kasetin 
sisään. Huom: kasetissa oleva 
sieni antaa vastuksen tunteen.

4.Ruiskuta hitaasti jopa 30 ml 
mustetta ja aseta sen  jälkeen 

tulppa paikalleen.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön 
välissä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Canon BC-20

PÄÄLLYSKANSI

Musta
3-väriCanon BCI-21

MAGENTA

SYAANIKELTAINEN

MUSTA

TULOSTINPÄÄ

TÄYTTÖAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon
BCI-3eBk, BCI-3eC, 
BCI-3eM, BCI-3Y

1.Asenna pakkauksen mukana tullut teipinpala 
tiukasti ilmastointiloveen kasetin yläosassa 
(katso kuva). Pidä huoli että teippi varmasti 
peittää koko loven.

2.Käännä kasetti ympäri ja peitä imuaukon 
huolellisesti teipillä. Pidä huoli että 
teippi on kokonaan kiinnittynyt imuaukon 
reunukseen (ks kuva).

3.Poista etiketti joka suojaa muovikuulalla 
suljettua täyttöaukkoa. Paina kuula kasetin sisään esimerkiksi 
kuulakärkikynällä. 

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Ruiskuta mustetta noin 4ml täyttöaukkoon kunnes kammio 
on melkein täysi. Käyttämättömän musteen voi palauttaa 

pulloihin.

6.Sulje täyttöaukko toisella teipinpalalla, varmista 
ilmatiivis liitos.

7.Kun olet sulkenut täyttöaukon ilmatiiviisti, poista 
teipinpala ilmastointiloven päältä. Huom. Älä 
purista kasettia kyljistä täyttöaukon sinetöinnin 
jälkeen.

8.Poista imuaukkoa peittävä teipinpala hitaasti 
ja varovasti. Huom. Ota talouspaperia tai vastaavaa valmiiksi ennen 
syöttöaukkoa peittävän teipin poistoa. Täyttämisen 
yhteydessä muste on voinut kerääntyä pisaroiksi 
ja saattaa valua.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
ennen seuraavan värin täyttöä sekä ennen 
varastointia.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja aja 
kohdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos musteen vuoto ei lopu, aseta kasetti kyljelleen kunns vuoto 
lakkaa. Tarkista myös sinetin ilmatiiviys.

Sivu 39

Canon BCI-3M, S, M & K

YLÄOSA

MUSTEEN 
IMUAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

MUSTESÄILIÖ

MUOVIKUULA

SIENI

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon
BX-03

Sivu 40

1.Poraa kasetin yläosaan 3 mm laajuinen 
täyttöaukko, noin puoli senttiä kasetin reunasta 
(katso kuvasta).

2.Liitä neula ruiskuun 
ja täytä musteella.

3.Työnnä neula 
t ä y t t ö a u k k o o n 
ja ruiskuta jopa 
20 ml mustaa 
mustetta kasettiin. 
Käyttämättömän musteen 
voi palauttaa pulloon. Huuhtele ruisku vedellä ja 
kuivaa huolellisesti ennen varastointia.

4.Sulje täyttöaukko pakkauksessa mukana tulleella 
tulpalla tai teipinpalalla.

Huom. Kasetti pitää sulkea ilmatiiviisti tai se 
vuotaa.

5.Asenna kasetti tulostimeen ja aja puhdistusajo 
tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

TEE 3 MM
TÄYTTÖAUKKO

PAINEENTASAUS 
TULPPA

ÄLÄ POISTA

ILMATIIVIS 
TULPPA

ÄLÄ POISTA

TULOSTINPÄÄT

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Sulje ilmastointiaukko  
kasetin yläosassa (katso 
kuva) pakkauksessa 
mukana tulleella teipinpalalla. Huom. Varmista 
että teippi on kunnolla täyttöaukon 
reunoissa kiinni.

2.Käännä kasetti ympäri ja sulje 
syöttöaukko tilapäisesti teipillä 
(katso kuva).

3.Leikkaa terävällä 
esineellä täyttöaukkoa 
peittävä etiketti (katso 
kuva). Työnnä täyttöaukkoa 
sulkeva muovipallo kuulakärkikynällä 
tms. kasetin sisään. 

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

5.Ruiskuta hitaasti noin 4 ml mustetta 
täyttöaukkoon kunnes säiliö on melkein 
täysi. Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin.

6.Sulje täyttöaukko toisella 
teipinpalalla. Varmista, että teippi on 

kunnolla kiinni ja liitos ilmatiivis.

7.Kun täyttöaukko on ilmatiiviisti suljettu, 
poista kasetin yläosan ilmastointiaukkoa peittävä 

teipinpala. Huom. Älä purista kasettia kyljistä täyttöaukon sulkemisen jälkeen.

8.Poista syöttöaukkoa peittävä teippi hitaasti ja varovasti. Huom. Ota talouspaperia 
tai vastaavaa valmiiksi ennen kuin poistat teipin. Muste on 
voinut kerääntyä pisaroiksi.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa tulevaa 
käyttöä varten sekä eri värien täytön 
välissä.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja aja 
kohdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos musteen vuoto ei lakkaa, 
käännä kasetti kyljelleen kunnes vuoto 
tyrehtyy. Tarkista myös että kasetti on 
ilmatiiviisti suljettu.

Sivu 41

TÄYTTÖAUKKO

SIENI

KASETIN YLÄOSA

MUOVIKUULA

MUSTESÄILIÖ

MUSTEEN 
IMUAUKKO

Canon
BCI-8Bk, BCI-8C, 
BCI-8M, BCI-8Y

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Asenna pakkauksen mukana tullut teipinpala 
tiukasti ilmastointiloveen kasetin yläosassa (katso 
kuva). Pidä huoli että teippi varmasti peittää 
koko loven.

2.Käännä kasetti ympäri ja peitä 
syöttöaukko huolellisesti teipillä. Pidä 
huoli että teippi on kokonaan kiinnittynyt 
syöttöaukon reunukseen (ks .kuva).

3.Poista etiketti, joka suojaa muovikuulalla 
suljettua täyttöaukkoa.  Paina kuula kasetin 
sisään esimerkiksi kuulakärkikynällä. 

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Ruiskuta mustetta noin 4 ml täyttöaukkoon kunnes 
säiliö on melkein täysi. Käyttämättömän musteen voi 

palauttaa pulloihin.

6.Sulje täyttöaukko toisella teipinpalalla ja 
varmista ilmatiivis liitos.

7.Kun olet sulkenut täyttöaukon ilmatiiviisti, 
poista teipinpala ilmastointiloven päältä. Huom. 
Älä purista kasettia kyljistä täyttöaukon 
sinetöinnin jälkeen.

8.Poista syöttöaukkoa peittävä teipinpala hitaasti ja varovasti. Huom. 
Ota talouspaperia tai vastaavaa valmiiksi ennen 
syöttöaukkoa peittävän teipin poistoa. Täyttämisen 
yhteydessä muste on voinut kerääntyä pisaroiksi 
ja saattaa valua.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
ennen seuraavan värin täyttöä sekä ennen 
varastointia.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja aja 
kohdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos musteen vuoto ei lopu, aseta kasetti kyljelleen kunns vuoto 
lakkaa. Tarkista myös sinetin ilmatiiviys.

Canon
BCI-3Bk, BCI-3C, 
BCI-3M & BCI-3Y
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Canon BCI-3M, S, M, & K

MUSTESÄILIÖ

TÄYTTÖAUKKO

MUOVIKUULA

SIENI

MUSTEEN 
IMUAUKKO

KASETIN YLÄOSA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Asenna pakkauksen 
mukana tullut teipinpala 
tiukasti ilmastointiloveen kasetin yläosassa (katso 
kuva). Pidä huoli että teippi varmasti peittää 
koko loven.

2.Käännä kasetti ympäri ja peitä 
syöttöaukko huolellisesti teipillä. 
Pidä huoli että teippi on kokonaan 
kiinnittynyt syöttöaukon 
reunukseen (ks. kuva).

3.Poista etiketti joka suojaa 
muovikuulalla suljettua 
täyttöaukkoa. Paina kuula kasetin sisään esimerkiksi kuulakärkikynällä. 

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Ruiskuta mustetta noin 4 ml täyttöaukkoon kunnes säiliö on melkein täysi. 
Käyttämättömän musteen voi palauttaa 

pulloihin.

6.Sulje täyttöaukko toisella 
teipinpalalla ja varmista ilmatiivis 

liitos.

7.Kun olet sulkenut täyttöaukon 
ilmatiiviisti, poista teipinpala 

ilmastointiloven päältä. Huom. Älä 
purista kasettia kyljistä täyttöaukon 

sinetöinnin jälkeen.

8.Poista syöttöaukkoa peittävä teipinpala 
hitaasti ja varovasti. Huom. Ota 

talouspaperia tai vastaavaa valmiiksi ennen syöttöaukkoa peittävän teipin 
poistoa. Täyttämisen yhteydessä muste on voinut kerääntyä pisaroiksi ja 
saattaa valua.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa ennen seuraavan 
värin täyttöä sekä ennen varastointia.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo 
tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos musteen vuoto ei lopu, aseta 
kasetti kyljelleen kunns vuoto lakkaa. 
Tarkista myös sinetin ilmatiiviys.
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MUSTESÄILIÖ

MUOVIKUULA

SIENI
TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN IMUAUKKO

KASETIN YLÄOSA

Canon
BCI-5Bk, BCI-5C, 
BCI-5M, BCI-5Y

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Xerox
8R7660, 8R7661, 
8R7662, 8R7663

Sivu 44

Musta ja värikasetit
1.Kuori etikettiä kasetin 
yläosasta taakse, kuvan 
mukaisesti, ja poraa 3mm 
reikä kasetin yläosaan. Tee 
reikä eri päähän kuin missä 
sieni on. Kasetin säiliö on sienen 
vastakkaisessa päässä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Ruiskuta noin 5 ml mustetta 
täyttöaukkoon kunnes säiliö on lähes 
täynnä. Käyttämättömän musteen voit 
palauttaa pulloihin.

4.Sulje täyttöaukko pakkauksen mukana 
tulleella kumitulpalla. Varmista että tulppa 

on kunnolla kasetissa.

Lisähuomautus: Joissakin tapauksissa sieni on haurastunut 
eikä pysty pitämään mustetta, jolloin sitä vuotaa syöttöaukosta. 
Jos näin käy, voit vaihtoehtoisesti tiputella mustetta pisara 
kerrallaan kasettiin kunnes se on imeytynyt. 
Tässä tapauksessa mustetta ei mene kasettiin 
yhtä paljon kuin hyväkuntoiseen sieneen.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa ennen 
varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo 
tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN 
IMUAUKOT

SIENI

SÄILIÖ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Xerox
8R12591

Värikasetti
1.Kasetin täyttöaukko on muovisen 
kannen alla. Poista kansi ohuella 
metalliterällä tai ruuvimeisselillä ennen 
täyttöä. Älä vahingoita kasetin takana 
olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan musteen 
väriseen aukkoon (katso kaavio) ja työnnä syvälle sisään. 
Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö, kunne muste 
alkaa juuri nousta sienen pinnalle. Huomaa, että kasetissa 
oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön, lopeta 
täyttäminen ennenkuin sieni on kokonaan värjäytynyt. Kun 
muste alkaa nousta neulan painamaan koloon, lopeta täyttö. 
Säiliö on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
eri värien täytön välissä sekä 
ennen täyttöä.

6.Kiinnitä kansi paikalleen 
teipillä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.
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MAGENTA

KELTAINEN

SYAANI

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Xerox
8R7638

(MUSTAVÄRIKASETTI)

Sivu 46

1.Poraa kasetin etuosaan 
3 mm reikä pienellä 
poralla tai muulla 
terävällä esineellä, noin 
1,5cm päähän kasetin 
yläpäästä.

2.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

3.Työnnä neula tekemäsi aukon läpi 
ja työnnä kasetin keskustaa kohti. 

Huom. Kun neula koskee kasetissa olevaan huopaan, neula 
on niin syvällä kuin se menee.

4.Ruiskuta hitaasti jopa 40 ml mustetta tai kunnes muste 
nousee täyttöaukolle.

5.Sinetöi täyttöaukko pakkauksessa olleella kumitulpalla tai 
teipinpalalla.

6.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloon. Huuhtele 
ruisku vedellä ja kuivaa ennen varastointia.

7.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen 
ohjeen mukaan.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

LÄHIKUVA

KASETIN 
YLÄPUOLI

TEE 3 MM
TÄYTTÖAUKOT

TULOSTINPÄÄ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Xerox
8R7903, 8R7904

Musta ja värikasetit
1.Kasetin täyttöaukko  
on muovikannen alla. 
Poista kansi ennen 
täyttöä. Kantta pitää 
paikallaan 4 pientä 
muovikiinnikettä.

2.Poista kansi 
l e i k k a a m a l l a 
muov ik i inn ikkee t 
varovasti, yksitellen, 
ohutteräisellä veitsellä. 
Kiilaa kansi tämän 
jälkeen irti ruuvimeisselillä tai 
veitsellä.

Huom. Älä vahingoita kasetin takana olevia pidikkeitä.

3.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

4.Työnnä neula ruiskussa 
olevan värin mukaiseen 
aukkoon (katso kaavio) 
ja työnnä syvälle kasetin 
keskustaa kohti. Huom. 

Kasetissa oleva sieni antaa 
pienen vastuksen.

5.Ruiskuta hitaasti noin 10 ml mustetta per kammio kunnes musteen pinta 
kohoaa täyttöaukolle.

6.Huuhtele neula ja 
ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien 
täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

7.Kiinnitä kansi 
paikalleen painamalla 
sitä lujasti runkoa vasten. 
Älä paina tulostinpäätä .

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 47

MUOVISUOJUS

MUOVISUOJUS
PIDIKKEETPIDIKKEET

KANNEN 
JA 

SÄILIÖN 
RAJA

KANNEN 
JA 

SÄILIÖN 
RAJA

KASETIN 
ALAOSA

KASETIN 
ALAOSA

KÄYTTÄMÄTÖN 
TÄYTTÖAUKKO

MUSTA 
TÄYTTÖAUKKO

TULOSTINPÄÄTULOSTINPÄÄ

SYAANI

KELTAINEN

MAGENTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Sivu 48

Värikasetti
1.Kasetin täyttöaukko on kasettia 
suojaavan muovikannen alla. Poista 
kansi varovasti kiilaamalla se irti 
esimerkiksi ruuvimeisselillä. Älä 
vahingoita kasetin takana olevia
pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin mukaiseen täyttöaukkoon 
(katso kaavio) ja työnnä syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa 
oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö, tai kunnes 
muste alkaa juuri nousta sienen päälle. Huomaa, että kasetin 
sisällä oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön lopeta 
täyttö ennenkuin sieni on kokonaan värjäytynyt. Kasetti on 
täynnä, kun muste nousee neulan painaman kuopan tasalle. 
Puhdista neula vedellä ennen kuin täytät toista väriä.

5.Kiinnitä muovikansi täytön jälkeen teipillä.

Mustavärikasetti.
1.Laajenna täyttöaukkoa 
pakkauksessa olleella 
ruuvilaitteella. (Älä poista 
kantta.)

2.Ota ruiskuun noin 8 ml 
puhdistusainetta ja ruiskuta 

täyttöaukkoon. Asenna kasetti 
tulostimeen ja aja 5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula täyttöaukkoon ja työnnä 
niin syvälle kuin neula menee. Ruiskuta noin 20 ml mustetta tai 
kunnes säiliö on täysi.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

KELTAINENSYAANI

MAGENTA
PIDIKKEET

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

Xerox
8R7880, 8R7881, 

8R7882

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Xerox
8R12728, 8R7971, 
8R7972, 8R7973, 

8R7974

Sivu 49

Musta ja värikasetit
1.Alla olevassa kuvassa 
näkyy täyttöaukon 
sijainti etiketin alla. 
Huom. Etikettiä 
ei tarvitse poistaa. 
Lävistä etiketti tyhjään 
ruiskuun kiinnitetyllä 
neulalla ennen täyttöä.

2.Täytä neula musteella ja ruiskuta 
noin 4 ml (mallit 8R7971, 

72 & 73) tai 8 ml (malli 
8R12728) kasettiin kunnes 
kammio on lähes täynnä. 
Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin.

3.Sulje täyttöaukko huolellisesti 
teipillä.

4.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
eri värien täytön välissä sekä 
ennen varastointia.

Huom. Täytä tyhjät 
kasetit välittömästi.

KASETIN YLÄOSA 
JA SISUS

TÄYTTÖAUKKO 
ON ETIKETIN 
ALLA

TEE 
TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN 
IMUAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Brother
IN-710C, LC11CL, 
IN-700, LC11BK

Sivu 50

Värikasetit
1.Täyttöaukko on kasetin 
muovikannen alla. Kansi pitää 
poistaa ennen kasetin täyttöä, 
kiilaamalla se irti esimerkiksi 
ohuella ruuvimeisselillä. Varo 
vahingoittamasta pidikkeitä 
kasetin takaosassa.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan 
musteen väriseen täyttöaukkoon 
(katso kaavio) ja työnnä syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni 
antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kunnes muste alkaa nousta 
sienen yläpinnan tasolle. Huom. Kasetin sisällä oleva sieni on valkoinen. 
Välttääksesi liikatäytön lopeta tättö ennenkuin sienen pinta värjääntyy 
musteella. Kun muste nousee neulan painamaan kuoppaan, lopeta täyttö. 
Kasetti on tällöin täysi.

5.Huuhtele neula ja ruisku vedellä sekä kuivaa huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Laajenna täyttöaukkoa  
pakkauksessa olleella ruuvilaitteella 
(älä poista kantta kasetista).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8ml 
puhdistusainetta asenna kasetti 
tulostimeen ja tulosta noin 5 

testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, työnnä neula 
täyttöaukkoon ja työnnä syvälle kasettiin. 

Ruiskuta hitaasti noin 20 ml mustetta tai kunnes 
säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

MAGENTA

SYAANI

PIDIKKEET

KELTAINEN

TÄYTTÖAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Brother
LC03BC, LC03MY

Musta ja värikasetit
1.Täyttöaukko on sama 
aukko mistä tulostin ottaa 
musteen. Kuvassa näkyy 
aukon sijainti kasetissa.

2.Muste on kasetin sisällä 
olevassa herkässä muovipussissa. Älä 
työnnä neulaa syvemmälle kuin 1cm ettet vaurioita 
pussia.
 
Huom. Ota kasetti kuvan mukaiseen asentoon ettet laita väärän väristä 
mustettä täyttöaukkoihin.

3.Täytä ruisku musteella ja työnnä 
varovasti neula täyttöaukkoon. Ruiskuta 
noin 4 ml mustetta per säiliö hitaasti 
kasettiin. Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin.

4.Käännä kasetti täyttöaukko ylöspäin. 
Työnnä neula enintään 1cm syvyyteen ja ime 
pois kaikki kasettiin päässyt ilma.

5.Poista ruisku kasetista ja 
huuhtele vedellä sekä kuivaa 

eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti 
tulostimeen ja aja 
kohdistusajo tulostimen 
ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Kasettia ei ole 
tarpeellista purkaa, 

eikä se ole 
s u o s i t e l t a v a a . 

Ohessa on kuva avatusta 
kasetista esimerkin vuoksi.
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MAGENTA 
TÄYTTÖAUKKO

YLIJÄÄMÄMUSTEEN 
AUKKO

MUOVIPUSSI

MUSTA 
TÄYTTÖAUKKO

SYAANI 
TÄYTTÖAUKKO

KELTAINEN 
TÄYTTÖAUKKO

MUOVIPUSSI

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Sivu 52

Musta ja värikasetit
1.Kuori kasetin etikettiä kuvan 
mukaisesti.

2.Poraa pakkauksessa olleella ruuvilaitteella etiketin 
alla olevaan madallettuun alueeseen muovikasetin läpi 
täyttöaukko.

3.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

4.Ruiskuta noin 10 ml mustetta hitaasti kasettiin kunnes se on täysi.

5.Sulje tekemäsi täyttöaukko läpinäkyvällä teipillä.

6.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku vedellä ja 
kuivaa huolellisesti eri värien täytön välissä sekä ennen varastointia.

7.Asenna kasetti tulostimeen ja aja 1-3 puhdistusajoa tulostimen ohjeen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa 
jätä kasetti tulostimeen seisomaan 1-24 tunnin ajaksi että muste ehtii valua tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti täyttämällä kasetti uudelleen 
ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

PORAA 
TÄYTTÖAUKKO 
ETIKETIN 
ALLE

Musta ja värikasetit
1.Peitä täytettävänä 
olevan kasetin 
syöttöaukko  läpinäkyvällä teipillä kuvan mukaisesti.

2.Poista kansi  tasapäisellä ruuvimeisselillä kiilaamalla 
varovasti sitä kiinni pitävä solki irti.

3.Poista kynäveitsellä tai sormenkynnellä 
hopeiset foliot (iso ja pieni) kuvan 
mukaisesti.

4.Laajenna pakkauksen mukana tulleella 
ruuvilaitteella täyttöaukkoa  sekä 
lisätäyttöaukko kuvan mukaisesti.

5.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

6.Työnnä neula sienelliseen täyttöaukkoon 
ja työnnä syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa 
oleva sieni antaa pienen vastuksen.

7.Ruiskuta hitaasti noin 7ml mustetta ja sulje sienellinen täyttöaukko sekä 
ilma-aukko teipillä.

8.Työnnä neula lisätäyttöaukkoon enintään 6mm syvyyteen ja ruiskuta noin 
3ml mustetta. Sulje teipillä.

9.Laita suojus takaisin painamalla sitä samaan suuntaan kuin 
se irtosi.

10.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. 
Huuhtele ruisku vedellä eri värien täytön välissä sekä ennen 
varastointia.

11.Poista syöttöaukkoa peittävä teippi, asenna kasetti 
(kasetit) tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen ohjeen 
mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

KANSI

Brother
LC21C, LC21M, LC21Y, LC21Bk

KIINNITIN

TEIPPIALUEET ISO FOLIO

TÄYTESIENI 
TÄYTTÖAUKKO

LISÄTÄYTTÖAUKKO

PIENI 
FOLIO

Brother
LC01BK, LC01C, 
LC01M, LC01Y

MUSTEEN 
IMUAUKOT

ILMANOTTOAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Tämän kasetin pohjassa imuaukko ja täyttöaukko on sinetöitynä kasetin takasivulla, katso 
kuvista aukkojen sijainnit.

2.Peitä täyttöaukko kasetin pohjassa teipillä.

3.Avaa (tai poraa) imuaukko pakkauksen mukana tulleella 
ruuvilaitteella.

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
MAGENTA-värillä. Huom. Tämä 

väri on lähinnä punaista.

5.Työnnä neula täyttöaukkoon syvälle kasettiin. 
Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

6.Purista teippiä täyttöaukossa samalla kun 
ruiskutat kasettiin noin 4 ml väriä. Hieman 

mustetta voi valua imu- tai täyttöaukosta kun 
kasetti on täysi.

7.Käyttämättömän musteen voi palauttaa 
pulloon. Huuhtele ruisku ja kuivaa tulevaa käyttöä varten.

8.Asenna kasetti tulostimeen ja aja puhdistusajo postikoneiden 
ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Brother
LC02BK, LC02C, 
LC02M, LC02YMusta ja värikasetit

1.Poista kansi  kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ohuella 
tasapäisellä ruuvimeisselillä.

2.Poista folio kynnellä tai veitsellä.

3.Laajenna täyttöaukkoa kasetin yläosassa pakkauksen mukana 
tulleella ruuvilla.

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Työnnä neula täyttöaukosta 
(lähimpänä kasetin keskikohtaaoleva aukko) syvälle kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

6.Ruiskuta hitaasti noin 7 ml mustetta ja sulje täyttöaukko sekä 
ilmareikä teipinpalalla.

7.Paina suojus takaisin paikalleen saman suuntaisesti kun se irtosi.

8.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloon. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa eri värien täytön välissä sekä ennen varastointia.

9.Asenna kasetti (kasetit) tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen 
ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

TEIPPIALUEET FOLIO

ILMANOTTOAUKKOTÄYTTÖAUKKO

KIINNITIN

KANSI

Pitney Bowes 769-0

MUSTEEN 
IMUAUKOT

TÄYTTÖAUKKO

Sivu 53

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Compaq
337714-001, 
337715-001

Sivu 54

Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin punaisen 
kannen alla. Poista kansi kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ruuvimeisselillä tai 
ohutteräisellä veitsellä ennen täyttöä. 
Huom. Varo ettet vaurioita kasetin 
takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon (ks. 
kaavio) syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kasettiin, kunnes muste 
alkaa juuri nousta sienen yläpinnalle. Huom. Kasetin sisällä oleva sieni 
on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön lopeta täyttö ennenkuin sieni 
värjäytyy kokonaan. Kun muste alkaa nousta neulan painamaan 
kuoppaan, kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välissä sekä ennen 
varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Laajenna täyttöaukkoa pakkauksen 
mukana tulleella ruuvilaitteella. (älä 
poista kantta).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta (”Cartridge & Print Head 

Cleaner”). Asenna kasetti tulostimeen ja tulosta  
5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, ja työnnä neula syvälle kasettiin täyttöaukosta. 
Ruiskuta noin 20 ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

MAGENTA

KELTAINENSYAANI

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Compaq
180845-001, 
180846-001

Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin punaisen kannen 
alla. Poista kansi kiilaamalla se irti esimerkiksi 
ruuvimeisselillä tai ohutteräisellä veitsellä 
ennen täyttöä. Huom. Varo ettet vaurioita 
kasetin takaosassa olevia tunnistimia 
(”pidikkeitä”).

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon (ks. kaavio) syvälle 
kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per kammio kasettiin, kunnes 
muste alkaa juuri nousta sienen yläpinnalle. Huom. Kasetin sisällä 
oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön lopeta täyttö 
ennenkuin sieni värjäytyy kokonaan. Kun muste alkaa nousta 
neulan painamaan kuoppaan, kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välissä sekä 
ennen varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Laajenna täyttöaukkoa pakkauksen 
mukana tulleella ruuvilaitteella. (älä poista 
kantta).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta. Asenna kasetti tulostimeen 

ja tulosta  5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, ja työnnä neula 
syvälle kasettiin täyttöaukosta. Ruiskuta noin      

20 ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Sivu 55

MAGENTA

KELTAINENSYAANI

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Compaq
337709-001, 
337710-001

Sivu 56

Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin punaisen 
kannen alla. Poista kansi kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ruuvimeisselillä tai 
ohutteräisellä veitsellä ennen täyttöä. 
Huom. Varo ettet vaurioita kasetin 
takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin mukaiseen täyttöaukkoon (ks. 
kaavio) syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kasettiin, kunnes muste 
alkaa juuri nousta sienen yläpinnalle. Huom. Kasetin sisällä oleva sieni 
on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön lopeta täyttö ennenkuin sieni 
värjäytyy kokonaan. Kun muste alkaa nousta neulan painamaan 
kuoppaan, kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välissä sekä ennen 
varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Laajenna täyttöaukkoa 
pakkauksen mukana tulleella 
ruuvilaitteella. (älä poista kantta).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta. Asenna kasetti 

tulostimeen ja tulosta  5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, ja työnnä neula 
syvälle kasettiin täyttöaukosta. Ruiskuta noin 

20 ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö on täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

MAGENTA

KELTAINENSYAANI

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Compaq
180847-001, 
180848-001

Sivu 57

Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin punaisen kannen 
alla. Poista kansi kiilaamalla se irti esimerkiksi 
ruuvimeisselillä tai ohutteräisellä veitsellä 
ennen täyttöä. Huom. Varo ettet vaurioita 
kasetin takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon (ks. kaavio) syvälle 
kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa 
pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kasettiin, kunnes 
muste alkaa juuri nousta sienen yläpinnalle. Huom. Kasetin sisällä 
oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön lopeta täyttö 
ennenkuin sieni värjäytyy kokonaan. Kun muste alkaa nousta 
neulan painamaan kuoppaan, kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välissä sekä 
ennen varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipillä.

Mustavärikasetti
1.Laajenna täyttöaukkoa pakkauksen mukana 
tulleella ruuvilaitteella. (älä poista kantta).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8 ml 
puhdistusainetta. Asenna kasetti tulostimeen 
ja tulosta  5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, ja työnnä neula 
syvälle kasettiin täyttöaukosta. Ruiskuta noin 

20 ml mustetta kasettiin tai kunnes säiliö on 
täynnä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

MAGENTA

KELTAINENSYAANI

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Compaq
180844-001

Sivu 58

Värikasetit
1.Täyttöaukot ovat kasetin punaisen 
kannen alla. Poista kansi kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ruuvimeisselillä tai 
ohutteräisellä veitsellä ennen täyttöä. 
Huom. Varo ettet vaurioita kasetin 
takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin mukaiseen 
täyttöaukkoon (ks. kaavio) syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa 
oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kasettiin, 
kunnes muste alkaa juuri nousta sienen yläpinnalle. Huom. 
Kasetin sisällä oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi 
liikatäytön lopeta täyttö ennenkuin sieni värjäytyy 
kokonaan. Kun muste alkaa nousta neulan painamaan 
kuoppaan, kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välissä 
sekä ennen varastointia.

6.Kiinnitä kansi paikalleen teipillä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

MAGENTA

KELTAINENSYAANI

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Digital
LJ50X-AB, LJ50X-AK, 

LJ50X-AC

Sivu 59

Värikasetit
1.Kasetin täyttöaukot ovat irroitettavan 
kannen alla. Irroita kansi vetämällä se irti 
rungosta sormilla. Huom. Älä vaurioita 
kasetin takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan musteen 
väriseen täyttöaukkoon (katso kuvakaavio) 
syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva 
sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö kunnes muste 
nousee täyttöaukolle. Huom. Välttääksesi liikatäytön voit imeä takaisin 
vähintään 1ml mustetta täytön jälkeen. Tämä varmistaa ettei kasetti ole 
ylitäynnä ja estää vuotamisen.

5.Huuhtele ruisku ja neula vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Laita lopuksi kansi paikalleen.

Mustavärikasetti
1.Poistaaksesi kasetin kotelostaan, 
työnnä salpa varovasti sivuun ja vedä 
kasetti ulos. Huom. Kaikki kasetin 
osat ovat herkkiä vaurioille eikä niihin 
pitäisi koskea.

2.Vedä tulppa täyttöaukosta  p i e n e l l ä 

tasapääruuvimeisselillä tai vastaavalla 
(Älä poista kantta). Aina tulpaa ei ole 
ole.

3.Täytä ruisku ja neula musteella, 
työnnä 3⁄4 matkaa kasettiin. Ruiskuta 
hitaasti aina 15 ml asti mustetta kasettiin 
tai kunnes kammio on täynnä. Huom. 
Mustetta voi valua syöttöaukosta.

4.Asenna kasetti takaisin koteloonsa ja asenna tulostimeen.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

SIIRRETTÄVÄ 
YLÄOSA

TULOSTINPÄÄYKSIKKÖ

MUSTEEN 
IMUAUKKO

LUKITUSSALPA

MUSTEEN 
IMUAUKKO

LUKITUSSALPA

MAGENTA

KELTAINEN

SYAANI

PIDIKKEET

TÄYTTÖAUKKO

TULOSTINPÄÄ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Okidata
52109301, 52109302

Sivu 60

Värikasetti
1.Täyttöaukot ovat muovikannen alla. 
Poista kansi ennen täyttöä kiilaamalla 
se irti esim. Ruuvimeisselillä. Huom. 
Varo ettet vahingoita kasetin takana 
olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon ja työnnä syvälle kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö, tai kunnes muste alkaa 
nousta sienen yläpinnalle. Huom. Kasetissa oleva sieni on valkoinen. 
Välttääksesi liikatäytön lopeta täyttö ennenkuin sien värjäytyy 
kokonaan. Kun musteen pinta nousee neulan painamaan kuoppaan, 
on kasetti täynnä.

5.Puhdista ruisku vedellä sekä kuivaa huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Täytön jälkeen kannen voi kiinnittää teipillä.

Mustavärikasetti
1.Laajenna täyttöaukkoa pakkauksen 
mukana tulleella ruuvilaitteella (älä 
poista kantta).

2.Täytä ruiskulla noin 8 ml 
puhdistusainetta kasettiin. Asenna 
kasetti tulostimeen ja tulosta 5 

testisivua.

3.Täytä ruisku tämän jälkeen musteella, ja työnnä 
neula syvälle kasetin sisään täyttöaukon läpi. Ruiskuta hitaasti jopa 20 
ml mustetta tai kunnes säiliö on täysi.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi. 

SYAANI

MAGENTA

KELTAINEN

TÄYTTÖAUKKO

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Värikasetit
1 . K a s e t i n 

täyttöaukot ovat kasetin muovikannen  alla. Voit 
poistaa kannen asettamalla varovasti esimerkiksi 

ohuen ruuvimeisselin sitä varten olevaan koloon 
(katso kuva) ja kääntämällä varovasti kantta 

pitävät kiinnikkeet auki. Huom. Varo 
ettet vaurioita kasetin takaosassa olevia 
pidikkeitä.

2.Kiinnitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan musteen väriseen 
aukkoon (katso kuvakaavio) ja työnnä syvälle kasettiin. 

Huom. Kasetin sisällä oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti 4-6 ml mustetta tai kunnes sieni 
kyllästetty. Kun muste juuri ja juuri nousee neulan painamaan 
kuoppaan, lopeta täyttö. Kasetti on tällöin täysi, ja liikatäyttö 

voi aiheuttaa värien sekoittumisen.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

6.Asenna kansi takaisin paikalleen ja paina alas kunnes se napsahtaa kiinni. 
Huom. Kasetin täytön jälkeen säädä tulostimen asetuksista Paras tulostusjälki 
ja tulosta 6-7 tulostussivua jäljen parantamiseksi.

Mustavärikasetit
1.Laajenna pakkauksen ruuvilaitteella täyttöaukkoa (älä poista kantta).

2.Ruiskuta kasettiin noin 8ml puhdistusainetta. Asenna tulostimeen, ja tulosta 
5 testisivua.

3.Täytä ruisku musteella, ja työnnä neula kasetin täyttöaukkoon syvälle kasettiin. 
Ruiskuta kammioon hitaasti 12-14ml mustetta tai kunnes säiliö on täynnä. Täytön 

ja testisivujen tulostuksen jälkeen säädä tulostimen asetukset 
takaisin taloudellisille asetuksille vähentääksesi musteen käyttöä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.
Sivu 61

Musta ja värikasetit
1.Kuori etikettiä kasetin 
yläosassa taakse (katso kuva) ja poraa 3mm 
levyinen täyttöaukko. Kasetin toisessa päässä on 
sieni, poraa reikä vastakkaiseen kasetin päähän.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Ruiskuta täyttöaukkoon hitaasti noin 5ml 
mustetta kunnes säiliö on lähes täynnä. Palauta 
käyttämätön muste pulloon.

4.Sulje tekemäsi täyttöaukko pakkauksen mukana tulleella kumitulpalla. 
Varmista että tulppa on kunnolla kiinni.

Huom. Joissakin tapauksissa sieni on 
haurastunut eikä pysty imemään mustetta, 
jolloin sitä valuu syöttöaukosta ulos. Jos 
näin käy, täytä kasetti ruiskuttamalla pisara 
kerrallaan mustetta sieneen, kunnes se on 
kyllästetty. Tässä tapauksessa kasettiin ei saa yhtä 
paljoa muistetta.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti takaisin tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

Dell Personal
7Y743, 7Y745

KOLO

KELTAINEN

SYAANI

MAGENTA

TÄYTTÖAUKKO

SIENI

TÄYTTÖAUKKO

SÄILIÖ

MUSTEEN IMUAUKKO

Okidata
52110001, 52110002, 
52110003, 52110004

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Sulje kasetin syöttöaukot kasetin alaosassa 
läpinäkyvällä teipillä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi syvälle 
kasettiin, ruiskussa olevan värin mukaiseen 

täyttöaukkoon. Ruiskuta sieneen hitaasti noin 8ml 
mustetta per säiliö, kunnes kasetti on täynnä.

4.Peitä tekemäsi reiät 
etiketissä läpinäkyvällä 
teipillä.

5.Käyttämättömän musteen 
voit palauttaa pulloihin. Huuhtele 

ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

6.Jätä asettamasi läpinäkyvä teipinpala syöttöaukon päälle 
ja asenna kasetti tulostimeen, sekä aja 1-3 kohdistusajoa 
tulostimen ohjeen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa anna 
kasetin seistä koneessa 1-24h jolloin muste ehtii valua 
tulostuspäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voit vähentää 
huomattavasti täyttämälä kasetin ennenkuin se on kokonaan 
tyhjä.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen Universal™ 
Chip Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  
Laite resetoi mikropiirin uudelleenkäyttöä varten.

Foto-värikasetti
1.Sulje kasetin syöttöaukko kasetin alaosassa.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi syvälle kasettiin, ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon. Ruiskuta hitaasti noin 6ml mustetta per 
säiliö, kunnes muste kohoaa täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi aukko etiketissä tiiviisti teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin. Huuhtele 
ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti 
eri värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Jätä asettamasi läpinäkyvä teipinpala syöttöaukon päälle 
ja asenna kasetti tulostimeen, sekä aja 1-3 kohdistusajoa 
tulostimen ohjeen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa anna 

kasetin seistä koneessa 1-24h jolloin muste ehtii valua 
tulostuspäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voit vähentää huomattavasti 
täyttämälä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Epson (Foto)

S020193

Epson (Foto)

T015201, T016201

ENABLED

SMART CHIP

Sivu 62

Smart
Chip

MUSTEEN 
IMUAUKKO

SYAANI

MUSTA

MAGENTA

MAGENTA

VAALEA 
SYAANI

VAALEA 
SYAANI

SYAANI

VAALEA 
MAGENTA

VAALEA 
MAGENTA

KELTAINEN

KELTAINEN

MUSTEEN 
IMUAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Musta ja värikasetit
1.Käännä kasetti ylösalaisin, ja puhkaise 
etikettiin täyttöaukon kohdalle reikä oikean 
aukon kohdalle (katso kuva).

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Ruiskuta hitaasti noin 5 - 7 ml mustetta 
per säiliö kunnes kasetti on melkein täynnä. 
Huom. Neula uppoaa kasettiin vain noin 

1,5cm. Käyttämättömän 
musteen voi palauttaa 
pulloihin.

4.Sulje teipinpalalla täyttöaukot. 
Varmista että aukko on tiiviisti suljettu.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Noudata tulostimen ohjeita kasetin nollauksesta ja tulostimeen 
asentamisesta.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen Universal™ 
Chip Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  Laite 
resetoi mikropiirin uudelleenkäyttöä varten.

Epson (Foto)

T007, T007201

ENABLED

SMART CHIP

ENABLED

SMART CHIP

Mustavärikasetti
1.Sulje kasetin imuaukko kasetin alaosassa.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula kasettiin etiketin läpi täyttöaukon kohdalta. 
Ruiskuta sieneen hitaasti noin 6 ml mustetta tai kunnes 
muste kohoaa täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi reikä läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voit 
palauttaa pulloon. Huuhtele ruisku 

vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien 
täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen (jätä teipinpala syöttöaukon päälle), ja 
aja 1-3 puhdistusohjelmaa koneen ohjeen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa 

anna kasetin seistä tulostimessa 1-24 tuntia jolloin muste ehtii valua 
tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voit vähentää huomattavasti täyttämällä 
kasetin ennekuin se on kokonaan tyhjä.

Sivu 63

Epson (Foto)

T0331, T0332, T0333, T0334, T0335, T0336

MUSTA

MUSTEEN 
IMUAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

ÄLÄ 
KÄYTÄ 
TÄTÄ 
AUKKOA

MUSTEEN 
IMUAUKOT

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Epson (Foto)

S020110

Sivu 64

Foto-värikasetti
1.Sulje kasetin syöttöaukko kasetin alaosassa.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi syvälle kasettiin, ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon. Ruiskuta hitaasti noin 7 ml 
mustetta per säiliö, kunnes muste kohoaa täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi aukko etiketissä tiiviisti 
teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa 
pulloihin. Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 

huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Jätä asettamasi läpinäkyvä teipinpala syöttöaukon päälle 
ja asenna kasetti tulostimeen, sekä aja 1-3 kohdistusajoa 
tulostimen ohjeen mukaisesti. Tarpeen vaatiessa anna kasetin 
seistä koneessa 1-24h jolloin muste ehtii valua tulostuspäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voit vähentää huomattavasti 
täyttämälä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Musta ja värikasetit
1.Käännä kasetti ylösalaisin, ja 
puhkaise etikettiin täyttöaukon 
kohdalle reikä oikean aukon 
kohdalle (katso kuva).

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Ruiskuta hitaasti noin 5 - 7 ml 
mustetta per säiliö kunnes kasetti 
on melkein täynnä. Huom. Neula 
uppoaa kasettiin vain noin 1,5cm. 
Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin.

4.Sulje  täyttöaukot 
t e i p i n p a l a l l a . 
Varmista että aukko on tiiviisti 
suljettu.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien 
täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Noudata tulostimen ohjeita kasetin nollauksesta ja tulostimeen 
asentamisesta.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Smart chip –mikropiiri tarvitsee mikropiirin nollaimen Universal™ Chip 
Resetter laitteen, jotta tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  

Laite resetoi mikropiirin uudelleenkäyttöä varten.

ENABLED

SMART CHIP

MUSTEEN IMUAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

ÄLÄ 
KÄYTÄ 
TÄTÄ 
AUKKOA

MUSTEEN 
IMUAUKKO

SYAANI

VAALEA 
MAGENTA

KELTAINEN

MAGENTA

VAALEA 
SYAANIEpson

T0341, T0342, T0343, T0344,
T0345, T0346, T0347, T0348

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

HUOM: 
Mattamusta 

kasetti
T0348 ei tule

tulostimen 
mukana ja se 
pitää hankkia 

erikseen.  Se on 
kuvassa esitetty 

vain mallina.



Foto-värikasetti
1.Sulje kasetin alaosassa oleva 
syöttöaukko läpinäkyvällä 
teipillä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi kasettiin, 
ruiskussa olevan musteen väriseen 
aukkoon, katso kaavio. Ruiskuta sieneen 
hitaasti noin 9 ml mustetta per kammio kunnes 
muste kohoaa täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi reikä etiketissä läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

6.Jätä teippi syöttöaukkojen 
päälle, asenna kasetti tulostimeen 
ja aja 1-3 puhdistusohjelmaa 
tulostimen ohjeiden mukaisesti. 
Tarpeen vaatiessa anna kasetin 
seistä tulostimessa 1-24 tuntia 
jolloin muste ehtii valua 
tulostinpäähän.

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa 
voi vähentää huomattavasti 

täyttämällä kasetin ennenkuin se 
on kokonaan tyhjä.

 Nämä kasetit sisältävät älysirun.   Smart chip –mikropiiri tarvitsee 
mikropiirin nollaimen, Universal™ Chip Resetter laitteen, jotta 
tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  Laite resetoi mikropiirin 
uudelleenkäyttöä varten.

ENABLED

SMART CHIP

Sivu 65

VAALEA 
MAGENTA

KELTAINEN

MAGENTA

SYAANI

VAALEA 
SYAANI

MUSTEEN 
IMUAUKKO

Epson (Foto)

T009, T009201

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Epson (Photo)

T001

Sivu 66

Photo-värikasetti
1.Sulje kasetin alaosassa oleva 
syöttöaukko läpinäkyvällä teipillä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi kasettiin, 
ruiskussa olevan musteen väriseen 

aukkoon, katso kaavio. Ruiskuta sieneen hitaasti noin 8 ml 
mustetta per säiliö kunnes muste kohoaa täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi reikä etiketissä 
läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien 
täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Jätä teippi syöttöaukkojen päälle, asenna 
kasetti tulostimeen ja aja 1-3 puhdistusohjelmaa tulostimen 
ohjeiden mukaisesti. Tarpeen vaatiessa anna kasetin 
seistä tulostimessa 1-24 tuntia jolloin muste ehtii valua 
tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

VAALEA 
MAGENTA

MAGENTAVAALEA 
SYAANI

SYAANI

KELTAINEN

MUSTEEN 
IMUAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Epson (Foto)

T008, T008201

ENABLED

SMART CHIP

Sivu 67

Foto-värikasetti
1.Sulje kasetin alaosassa oleva 

syöttöaukko läpinäkyvällä 
teipillä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula etiketin läpi kasettiin, 
ruiskussa olevan musteen väriseen 

aukkoon, katso kaavio. Ruiskuta sieneen 
hitaasti noin 6 ml mustetta per säiliö kunnes 

muste kohoaa täyttöaukolle.

4.Sulje tekemäsi reikä etiketissä läpinäkyvällä teipillä.

5.Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin. Huuhtele ruisku 
vedellä ja kuivaa huolellisesti eri 
värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

6.Jätä teippi syöttöaukkojen 
päälle, asenna kasetti tulostimeen 
ja aja 1-3 puhdistusohjelmaa 
tulostimen ohjeiden mukaisesti. 
Tarpeen vaatiessa anna kasetin seistä 
tulostimessa 1-24 tuntia jolloin muste ehtii 
valua tulostinpäähän. 

Huom. Tähän tarvittavaa aikaa voi vähentää huomattavasti 
täyttämällä kasetin ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

Nämä kasetit sisältävät älysirun.   Smart chip –mikropiiri tarvitsee 
mikropiirin nollaimen, Universal™ Chip Resetter laitteen, jotta 
tulostin ei luule kasettia tyhjäksi.  Laite resetoi mikropiirin 
uudelleenkäyttöä varten.

VAALEA 
SYAANI

MAGENTA

SYAANI
VAALEA 
MAGENTA

KELTAINEN

MUSTEEN 
IMUAUKKO

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Compaq (Foto)

337711-001

Sivu 68

Foto-värikasetit
1.Kasetin täyttöaukkon on muovikannen alla. Poista kansi 
ennen täyttöä kiilaamalla se varovasti 
irti ohuella veitsellä tai vastaavalla. 
Huom. Älä vahingoita kasetin 
takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan 
musteen väriseen täyttöaukkoon 
(katso kaavio) ja työnnä syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa 
oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta kasettiin hitaasti noin 8 ml mustetta per säiliö, 
kunnes musteen pinta alkaa nousta sienen pintaan. Huom. 
Kasetissa oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön, 
lopeta täyttö ennenkuin sienen pinta värjäytyy kokonaan. 
Kun muste alkaa kuplia neulan painamassa aukossa, lopeta 
täyttö.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien 
täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Täytön jälkeen voi kannen kiinnittää teipillä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

VAALEA 
SYAANI

VAALEA 
MAGENTA

MUSTA

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Foto-värikasetit
1.Kasetin täyttöaukot  
ovat kasetin päällä pienillä 
kumitulpilla suljettuina. 
Työnnä nämä tulpat 
kasettiin esimerkiksi 
kuulakärkikynällä.

2.Liitä neula ruiskuun ja 
täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan musteen mukaiseen 
täyttöaukkoon (katso kaaviot) ja työnnä syvälle 
kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti 10 ml mustetta 
per säiliö kunnes muste kohoaa 
täyttöaukolle. Täyttöaukkoja ei 
tarvitse sulkea uudelleen.

Huom. Huuhtele ruisku vedellä 
ja kuivaa 
huolellisesti eri 
värien täytön 

välillä sekä ennen varastointia.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

Hewlett Packard
C3844A, C3845A

(Foto)

Sivu 69

Hewlett Packard 
C3845A

Hewlett Packard 
C3844A

C3845A (Moon)

C3844A (Star)

VAALEA 
SYAANI

SYAANI

MUSTA

KELTAINEN

VAALEA 
MAGENTA

MAGENTA

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon (Foto)

BC-06

Sivu 70

Foto-värikasetti
1.Poista suljintulpat täyttöaukoista 
pakkauksen mukana tulleella 
ruuvilaitteella. Voit vaihtoehtoisesti 
laajentaa ilmastointiaukkoa siten, 
että neula mahtuu siitä sisään.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan 
värin mukaiseen täyttöaukkoon (katso 
kaavio) ja työnnä kasettiin. Huom. 
Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen. Työnnä neulaa kasettiin kunnes se osuu kasetin 
vastakkaiseen kylkeen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 10 ml mustetta per kammio tai 
kunnes muste nousee täyttöaukolle. Käyttämättömän musteen 

voit palauttaa pulloihin.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien täytön välillä 

sekä ennen varastointia.

6.Jos poistit tulpat kohdassa 1, 
asenna ne uudelleen. 

7.Asenna kasetti tulostimeen ja 
suorita kohdistusajo tulostimen 
ohjene mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

SULJIN TULPAT/
TÄYTTÖAUKOT

MAGENTA

SYAANI

KELTAINEN

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



1.Sulje kasetin ilmastointilovet huolellisesti pakkauksen 
mukana tulleella teipinpalalla kuvan mukaisesti. Huom. 
Varmista että teipinpala sulkee lovet tiiviisti.

2.Käännä kasetti ympäri ja sulje imuaukko tilapäisesti 
teipillä. Varmista ilmatiiviys.

3.Leikkaa muovikuulilla suljettujen täyttöaukkojen  
päältä etiketti terävällä veitsellä. Työnnä 
aukkoja sulkevat pienet muovikuulat kasettiin 
esimerkiksi kuulakärkikynällä.

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Ruiskuta hitaasti noin 4ml mustetta per 
kammio, kunnes se on lähes täysi.

6.Sulje täyttöaukko toisella teipinpalalla, ja varmista että täyttöaukko on ilmatiiviisti 
suljettu.

7.Kun olet sulkenut täyttöaukot huolellisesti, 
poista ilmastointiaukkoja sulkevat 
teipinpalat. Huom. Älä purista kasettia 
kyljistä täyttöaukon sulkemisen jälkeen.

8.Poista imuaukkoa peittävä teippi hitaasti 
ja varovasti. Huom. Ota talouspaperia tai 
vastaavaa valmiiksi syöttöaukkoa avatessa. 
Täyttöprosessin aikana mustetta on voinut 
kertyä syöttöaukolla ja se voi valua.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti 
eri värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo 
tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos kasetin vuoto ei lopu, käännä kasetti 
kyljelleen kunnes vuoto hiipuu. Tarkista myös 
että sinetit ovat ilmatiiviit.

Sivu 71

MUSTEEN 
IMUAUKKO

MUOVIKUULA

Ilmauslovet

SIENI

TÄYTTÖAUKKO

MUSTESÄILIÖ

Canon (Foto)

BCI-3PBk, BCI-3PC, 
BCI-3PM

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Hewlett Packard 
(Foto) C1816A

Foto-värikasetti
Huom. Tämä on ainoa kasetti, jossa on 
vaaleankeltaista photoväriä (katso kaavio alla). 

Täyttäessä kasettia voi vaaleankeltaisen kammion 
täyttää tavallisella keltaisella. Tulosteen väriero on 

merkityksetön.
1.Kuori kasetin etikettiä kuvan mukaisesti paljastaaksesi 

täyttöaukot.

2.Suurenna kaikkia kuutta täyttöaukkoa pakkauksen mukana tulleella 
ruuvilaitteella.

3.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella. Työnnä 
neula ruiskussa olevan musteen mukaiseen 
aukkoon (katso kaavio) ja työnnä se kasettiin 
niin syvälle kuin menee. Huom. Kasetissa 
oleva sieni antaa vastuksen. Ruiskuta sieneen 
hitaasti noin 10 ml mustetta per säiliö, kunnes 
kammio on täynnä. Kun muste alkaa tulla 
täyttöaukosta, kasetti on täynnä.

4.Sulje laajentamasti täyttöaukot teipillä tai 
asettamalla etiketti tiiviisti paikalleen.

5.Käyttämättömän musteen voi palauttaa pulloon. 
Huuhtele ruisku vedellä sekä kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi. Sivu 72

Foto-värikasetti
1.Kasetin täyttöaukot ovat muovikannen alla. Poista kansi ennen täyttöä kiilaamalla se 
varovasti irti esimerkiksi ohuella ruuvimeisselillä. Huom. Varo ettet vahingoita kasetin 
takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin mukaiseen 
täyttöaukkoon (katso kaavio) ja työnnä syvälle 
kasettiin. Huom. Kasetissa oleva sieni antaa pienen 
vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 7 ml mustetta per säiliö tai 
kunnes muste kohoaa sienen yläpinnalle. Huom. 
Kasetissa oleva sieni on valkoinen. Välttääksesi 
liikatäytön lopeta täyttö ennenkuin sieni on 
kokonaan värjäytynyt. Kun muste kohoaa neulan 
painamaan kuoppaan, kasetti on täysi.

5.Huutele ruisku huolellisesti vedellä ja kuivaa eri 
värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kansi paikalleen teipillä.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Canon (Foto)

BCI-62

KELTAINEN

SYAANI

MAGENTA

VAALEA 
MAGENTA

VAALEA 
MAGENTA

VAALEA 
SYAANI

VAALEA SYAANI

MUSTA

PIDIKKEET

VAALEA 
KELTAINEN

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon (Foto)

BCI-8PBk, BCI-8PC, 
BCI-8PM

1.Sulje kasetin ilmastointilovet huolellisesti pakkauksen 
mukana tulleella teipinpalalla kuvan mukaisesti. 
Huom. Varmista että teipinpala sulkee lovet 
tiiviisti.

2.Käännä kasetti ympäri ja sulje 
syöttöaukko tilapäisesti teipillä. 
Varmista ilmatiiviys.

3.Leikkaa muovikuulilla suljettujen 
täyttöaukkojen päältä etiketti terävällä 
veitsellä. Työnnä aukkoja sulkevat pienet 
muovikuulat kasettiin esimerkiksi kuulakärkikynällä.

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Ruiskuta hitaasti noin 4ml mustetta per 
säiliö kunnes se on lähes täysi.

6.Sulje täyttöaukko toisella teipinpalalla, 
ja varmista että täyttöaukko on ilmatiiviisti 
suljettu.

7.Kun olet sulkenut täyttöaukot 
huolellisesti, poista ilmastointiaukkoja 

sulkevat teipinpalat. Huom. Älä purista 
kasettia kyljistä täyttöaukon sulkemisen 

jälkeen.

8.Poista syöttöaukkoa peittävä teippi hitaasti ja varovasti. Huom. Ota talouspaperia 
tai vastaavaa valmiiksi syöttöaukkoa avatessa. Täyttöprosessin aikana mustetta on 
voinut kertyä syöttöaukolle ja sitä voi valua.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien täytön välillä 
sekä ennen varastointia.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja 
aja kohdistusajo tulostimen ohjeen 
mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos kasetin vuoto ei lopu, 
käännä kasetti kyljelleen kunnes vuoto 
hiipuu. Tarkista myös että sinetit ovat ilmatiiviit.

Sivu 73

MUOVIKUULA

Ilmauslovet

MUSTEEN 
IMUAUKKO

TÄYTTÖAUKKO

SIENI

MUSTESÄILIÖ

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Canon (Foto)

BC-22e

BC-22 Foto-värikasetti
1.Poista kasetin päällä olevat 
tulpat pakkauksen mukana tulleella 
ruuvilaitteella.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä 
musteella.

3.Työnnä neula täyttöaukkoon ja työnnä 
syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva 
sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 10 ml 
mustetta per säiliö ja sulje sen 
jälkeen täyttöaukot poistamillasi 
tulpilla.

5.Käyttämättömän musteen voi 
palauttaa pulloihin. Huuhtele 
ruisku vedellä ja kuivaa 
huolellisesti eri värien täytön 
välillä sekä ennen varastointia.

6.Asenna kasetti tulostimeen 
ja aja kohdistusajo tulostimen 
ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit 
välittömästi.

Sivu 74

SYAANI MUSTA

KELTAINEN

MAGENTA

SULJIN 
TULPAT

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Sivu 75

1.Sulje kasetin ilmastointilovet huolellisesti 
pakkauksen mukana tulleella teipinpalalla kuvan 
mukaisesti. Huom. Varmista että teipinpala 
sulkee lovet tiiviisti.

2.Käännä kasetti ympäri ja sulje syöttöaukko 
tilapäisesti teipillä. Varmista ilmatiiviys.

3.Leikkaa muovikuulilla suljettujen täyttöaukkojen 
päältä etiketti terävällä veitsellä. Työnnä aukkoja 
sulkevat pienet muovikuulat kasettiin esimerkiksi 
kuulakärkikynällä.

4.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

5.Ruiskuta hitaasti noin 4 ml mustetta per säiliö kunnes se on lähes 
täysi.

6.Sulje täyttöaukko toisella teipinpalalla, ja varmista että täyttöaukko on ilmatiiviisti 
suljettu.

7.Kun olet sulkenut täyttöaukot 
huolellisesti, poista ilmastointiaukkoja 
sulkevat teipinpalat. Huom. Älä purista 
kasettia kyljistä täyttöaukon sulkemisen 
jälkeen.

8.Poista imuaukkoa peittävä teippi hitaasti 
ja varovasti. Huom. Ota talouspaperia 
tai vastaavaa valmiiksi syöttöaukkoa 
avatessa. Täyttöprosessin aikana mustetta 
on voinut kertyä syöttöaukolle ja sitä voi 
valua.

9.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa huolellisesti eri värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

10.Asenna kasetti tulostimeen ja aja kohdistusajo 
tulostimen ohjeen mukaisesti.

Huom. Täytä tyhjät kasetit välittömästi.

Huom. Jos kasetin vuoto ei lopu, käännä kasetti 
kyljelleen kunnes vuoto hiipuu. Tarkista myös 
että sinetit ovat ilmatiiviit.

Ilmauslovet

SIENI

MUSTESÄILIÖ

MUOVIKUULA

TÄYTTÖAUKKO

MUSTEEN 
IMUAUKKO

Canon (Foto)

BCI-5PC, BCI-5PM

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



Lexmark (Foto)

12A1990

Foto-värikasetti
1.Kasetin täyttöaukko on muovikannen alla.  Poista kansi ennen täyttöä 
kiilaamalla se irti esimerkiksi ohuella ruuvimeisselillä. Huom. Älä vahingoita 
kasetin takaosassa olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon (katso kaavio) ja 
työnnä syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa 
oleva sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per 
säiliö tai kunnes muste alkaa nousta sienen 
yläpinnalle. Huom. Kasetissa oleva sieni 
on valkoinen. Välttääksesi liikatäytön 
lopeta täyttö ennenkuin sieni on kokonaan 
värjäytynyt. Kun muste nousee neulan 
painamaan kuoppaan, lopeta täyttö. Kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välillä sekä ennen 
varastointia.

6.Kiinnitä täytön jälkeen kasetin muovikansi paikalleen 
teipillä. Sivu 76

Foto-värikasetti
1.Kasetin täyttöaukko on muovikannen alla.  Poista kansi ennen täyttöä kiilaamalla 
se irti esimerkiksi ohuella ruuvimeisselillä. Huom. Älä vahingoita kasetin takaosassa 
olevia pidikkeitä.

2.Liitä neula ruiskuun ja täytä musteella.

3.Työnnä neula ruiskussa olevan värin 
mukaiseen täyttöaukkoon (katso kaavio) ja 
työnnä syvälle kasettiin. Huom. Kasetissa oleva 
sieni antaa pienen vastuksen.

4.Ruiskuta hitaasti noin 8 ml mustetta per 
säiliö tai kunnes muste alkaa nousta sienen 
yläpinnalle. Huom. Kasetissa oleva sieni on 
valkoinen. Välttääksesi liikatäytön lopeta täyttö 
ennenkuin sieni on kokonaan värjäytynyt. Kun 
muste nousee neulan painamaan kuoppaan, lopeta täyttö. Kasetti on täynnä.

5.Huuhtele ruisku vedellä ja kuivaa eri värien täytön välillä sekä ennen varastointia.

6.Kiinnitä täytön jälkeen kasetin muovikansi paikalleen teipillä.

Lexmark (Foto)

1361760

VAALEA 
MAGENTA

VAALEA 
MAGENTA

VAALEA 
SYAANI

VAALEA 
SYAANI

MUSTA

MUSTA

PIDIKKEET

PIDIKKEET

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!

LUE OHJEET SIVUILTA 1 JA 2 
ENNEN TÄYTTÖÄ!



F.A.Q.’S
(Usein kysyttyjä kysymyksiä)

Sivu 77

K. Toimiiko Universal-mustetäyttöpakkaus tulostimeni kanssa?

V. Kyllä. Kaikissa mustekaseteissa on täyttöaukko. Kun tehdas valmistaa 
kasetin, se täytetään ensin musteella ja sinetöidään.  Kasettia täytettäessä 
pitää vain avata täyttöaukko. Universal-mustetäyttöpakkauksessa on 
erikoismusteseosta joka toimii kaikenlaisissa mustekaseteissa.

K. Peruuko Universal-mustetäyttöpakkauksen käyttö tulostimen takuun?

V. Ei. Tulostimen valmistajien takuuehtojen mukaan uudelleen täytettyjen 
kasettien käyttö ei vaikuta takuuseen ellei tulostimen toimimattomuus 
tai vauriot johdu suoraan täytetystä kasetista. Muste ei koske mihinkään 
tulostimen alkuperäiseen osaan poislukien kasetti sekä tulostinpää. Kasetti on 
vain säiliö, ja muste tulostetaan paperille kun paperi ajetaan tulostimen läpi. 
Universal-musteet ovat samaa mustetta kuin tulostinvalmistajien omat.

K. Ovatko värit samanlaisia kuin alkuperäiset?

V. Käytännöllisesti katsoen kyllä. Pieniä värieroja on, mutta niitä voi korjata 
ohjelmistolla, joka yleensä tulee tulostimen mukana.

K. Kuinka monta kertaa kasetin voi täyttää?

V. Tämä riippuu kasetin valmistajasta sekä mallista. Kasettien käyttöikä on 
rajoitettu, ja ne kestävät tavallisesti 3-10 täyttöä ennenkuin kasetin elektroniset 
osat tulevat tiensä päähän. Kasetissa olevat pienet vastukset ylikuumenevat 
kasetin tyhjetessä, ja tämä lyhentää kasetin käyttöikää. Kasetin käyttöikää voi 
pidentää täyttämällä sen ennenkuin se on kokonaan tyhjä.

K. Mitä voi tehdä jos kasetin suuttimet ovat tukkeutuneet?

V. Epätasainen tulostinjälki, välit jäljessä tai tyhjä tulostaminen voivat 
viitata tukkeutuneeseen suuttimeen. Jos kasetti on ollut käyttämättömänä tai 
säilöttynä pitkään, on muste voinut kuivua suuttimiin. Suuttimia voi liottaa 
auki puhdistusaineella (”Cartridge & Print Head Cleaner”) tunnin ajan tai 
vaikkapa yön yli. Tämän pitäisi auttaa.



PUHDISTUSAINE
KÄYTTÖOHJEET

Täytä ruisku 2 ml puhdistusainetta ja ruiskuta tulostinpäähän 
tiskialtaan päällä. Älä koske tulostinpäätä neulan kärjellä. 
Kuivunut muste liukenee ja huuhtoutuu pois. Kuivaa ilmassa ja 
asenna tulostimeen.

Kaada puhdistusainetta pieneen astiaan tai vastaavaan ja anna 
kasetin tulostinpään liota nesteessä. Kuivaa ilmassa, asenna 
tulostimeen ja aja kohdistusajo tulostimen ohjeen mukaisesti.

Kostuta talouspaperia puhdistusaineella. Paina tulostinpäätä 
kostutettuun kohtaan 2 minuutin ajan ja kuivaa sen jälkeen 
talouspaperilla. Älä hiero paperia tulostinpäähän ettei se 
vahingoitu.

Pidennä kasetissa olevan sienen kestävyyttä ruiskuttamalla joka 
kolmannen täytön yhteydessä 0,5-2ml (kasetin koon mukaan) 
puh-distusainetta.Ruiskuttamalla puhdistusainetta ennen 
kasettien täyttöä, liuottaa tämä vanhan musteen kasetista ja estää 
vanhan musteen kerääntymisen sieneen.

I.

II.

III.

IV.

Jos kasetti on ollut pitkään säilössä, tai käyttämättömänä, suuttimiin 
on voinut kuivua mustetta. Suuttimet ja tulostinpäät ovat erittäin 
herkkiä ja voivat vaurioitua jos niitä käsitellään muilla kuin niitä 
varten kehitetyillä puhdistusaineilla.

Liota tulostinpäitä puhdistusaineessa (”Cartridge & Print 
Head Cleaner”) huuhdellaksesi tulostinpäät ja parantaaksesti 
tulostusjälkeä.

Universal-puhdistusaine on edullinen tapa puhdistaa tulostinpäitä 
sekä valmistaa kasetti täyttöä varten. Tämä on käytännöllinen tapa 
yksivärisen tulostostimen käyttäjille jotka haluavat täyttää kasetin 
musteella väritulostusta varten. Puhdistusaine ruiskutetaan kasettiin 
samoin kuin muste ja poistetaan kasetista kunnes kaikki muste on 
huuhdeltu pois.

ON USEITA TAPOJA KÄYTTÄÄ 
PUHDISTUSAINETTA:
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