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Instrukcja napełniania kartridży napełnialnych 

do Epson XP530 XP630 

o symbolach kartridży T33x 

 

 

 

 

  
Pusty kartridż napełnialny 

 
 

1. Aby napełnić kartridż pozostaw go w pomarańczowym zatrzasku. W przypadku, gdy napełniasz kartridż 

ponownie, umieść kartridż w zatrzasku. Pod kartridż podłóż folię, a na nią ręcznik papierowy na 

wypadek zachlapania atramentem. 

2. Wyjmij zatyczkę z otworu wlewowego i odpowietrzającego 

3. Za pomocą strzykawki  napełnij kartridż atramentem. 

4. Dopilnuj, by gąbka w całości zabarwiła się na kolor napełnianego atramentu. Źle wypełniona 

atramentem gąbka może być przyczyną późniejszego paskowania na wydrukach.  

W komorze z atramentem powinno pozostać maksymalnie ok. ¾ objętości atramentu. Jeśli jest mniej, 

uzupełnij do ¾ objętości.  

 

5. Włóż zatyczki w otwór wlewowy i otwór odopwietrzający. Zamknięcie otworu odpowietrzającego ułatwi 

włożenie kartridża do głowicy tak, by atrament nie zachlapał elementów drukarki. 

 

Zatyczka i otwór wlewowy Zatyczka i otwór odpowietrzający 

Gąbka prawidłowo 

wypełniona 

atramentem 

Czip 
Osłona 

oworu 

podającego 

atrament 
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6. Wyjmij kartridż z pomarańczowych zatrzasków 

7. Włóż kartridż do głowicy w miejsce odpowiadające danemu kolorowi kartridża. 

8. Wyjmij zatyczkę z otworu odpowietrzającego. Pozostawienie otworu zamkniętego może skutkować 

paskowaniem na wydrukach a nawet uszkodzeniem głowicy. 

 

Kartridże wyposażone są w chipy, więc nie wymagają przekładania chipów z oryginalnych kartridży.  

 

Uwagi:  
1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20 minutach od napełniania kartridży – tak, by z atramentu w 

kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza.. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.   
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. 

Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki. 

3. Do transportu drukarki bądź samych naboi zaleca się założenie zatyczek na otwory odpowietrzające 
4. Mieszanie atramentów różnych producentów w obrębie jednego koloru / kartridża może skutkować 

zatkaniem kanału danego koloru. 
 

Pomoc i serwis: 
W przypadku problemów prosimy o kontakt z naszą firmą telefonicznie (22) 616 41 05 bądź 

mailowo: biuro@gellex.pl 
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