
Podrobna navodila za polnjenje 
črne in barvne kartuše
Lexmark z oznako:
10N0016  - črna
10N0026  - barvna



Potrebujemo 4 igle dolžine 80*0,6 (priporočamo 6)
Štiri brizge volumna 20ml ali več
Prazni kartuši 10N0016 in 10N0026 ☺
Primerno črnilo za Lexmark 10N0016/26 
(vse 4 barve - CMYK)
Olfa nož ali samo rezilo
Kladivo
Čistilno tekočino Alkohol Pro®
Zaščitne rokavice
…nekaj dobre volje ☺



Najprej si nadenite rokavice, da se ne umažete!
Kartušo postavimo v tak položaj kot kaže slika.
Rezilo olfa noža postavimo na spoj pokrova 
zelene barve in trupa kartuše. 
Ko nastavimo rezilo in počakamo, da se nam roke
nehajo tresti ☺ vzamemo kladivo in počasi, a kar
močno udarimo dokler se pokrov ne vda. Ko se
odlepi ga dokončno odstranimo z rokami in shranimo.

Tako zdaj imamo nekaj takega, kot kaže slika.



Najprej si nadenite rokavice, da se ne umažete!
Kartušo postavimo v tak položaj kot kaže slika.
Na vrhu kartuše poiščemo majhno odprtino.
Skozi to odprtino bomo kartušo napolnili. 
Vzamemo iglo dimenzije 0,4*40 ali 0,4*60 (obe sta naprodaj pri 
nas). V brizgo vsrkamo črnilo in namestimo iglo.
Iglo porinemo skozi luknjo na vrhu kartuše čisto do dna.
Potem POČASI vbrizgamo 10ml črnila. Nič več.
Iglo potegnemo ven, obrišemo in shranimo za ponovno 
uporabo.
Kartušo postavimo za sekundo na papir, da preverimo ali so 
šobe zamašene. Če se v papir vpije ravna črna črta, kar 
pomeni, da so vse šobe odmašene, lahko kartušo začnemo 
uporabljati. V nasprotnem primeru pa je pametno, da si 
pomagamo s čistilno tekočino. Kanemo jo par kapljic na šobe 
in pustimo nekaj časa. Potem zopet preizkusimo ali so se šobe 
odmašile. Postopek po potrebi ponovimo.



Tako. Zdaj smo nared za polnjenje. Kartušo postavite na 
mesto kjer ne bo velike škode, če vam kaka kaplja črnila uide.
Potem pripravite črnilo, brizge, Alkohol Pro® in igle. 
Napolnite brizge z barvami, eno pa z Alkohol Pro® tekočino. 
Z brizgo v kateri je Alkohol Pro® najprej v vsak prekat 
vbrizgamo ½ mililitra Alkohol Pro® tekočine. Iglo potisnite 
kar se da globoko v trdo gobo in jo zamenjajte za vsak 
prekat – lahko jo tudi dobro operete pod toplo vodo.
Alkohol Pro® tekočina podaljša življensko dobo vaše kartuše
Vsak prekat je namenjen posamezni barvi kot je prikazano
na sliki. Potem, ko ste dodali Alkohol Pro® čistilno tekočino 
lahko kartušo napolnimo z barvo.
PAZI!
Nujno morate poriniti iglo skozi srednjo luknjo, saj boste 
drugače poškodovali kartušo!
Vsake barve vbrizgajte največ 4 ml. Če pa se črnilo pojavi 
na vrhu morate takoj nehati s polnjenjem! Nivo črnila 
lahko spremljate tudi tako, da med polnjenjem večkrat 
izvlečete iglo in odčitate koliko črnila je že v kartuši. 



Ko smo kartušo napolnili s čistilno tekočino Alkohol Pro® in barvo 
jo najprej zapremo. Svetujemo vam, da uporabite sekundno lepilo.
Na robove kanete po eno kaplico in namestite pokrov. Nato se 
lotimo testiranja. Vzamemo toaletni papir ali paprinate
robčke/brisače. S šobami kartuše na spodnji strani se dotaknemo 
papirja. Videti moramo vse tri barve v enakomerni količini. Nobene 
barve ne sme biti preveč niti premalo.

Če se pojavijo težave nam pošljite mail (info@svet-crnil.com) 
ali nas pokličite na 031/204-629.

PAZI!
Da ne boste brisali šob s papirnato brisačo, saj jih lahko 
zabašete ali zmešate barve.
Ne puščajte kartuše dalj časa na papirju, saj lahko ta vpije vso 
barvo.
Preden začnete tiskati je priporočljivo, da očistite šobe (s 
programom).

BODITE POZORNI NA NIVO ČRNILA V KARTUŠI TAKO, DA JO 
STEHTATE.
ČRNA POLNA KARTUŠA MORA TEHTATI 36g
PRAZNA PA TEHTA 18g
BARVNA POLNA TEHTA 30g, PRAZNA PA 18g

VSEKAKOR JO MORATE NAPOLNITI PREDEN SE ČISTO 
IZPAZNI, SAJ JO BOSTE TAKO LAKO UPORABLJALI DLJE!
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