
Nya versionen: Byt ut 364 chippet på några sekunder utan krångel.

Dessa kompatibla patroner behöver ett chip för att skrivaren ska känna igen dem. Dessa chip är färgkodade. När patronen 
är tom kan chippet överföras till en ny bläckbehållare, vilket innebär att du endast behöver beställa chip + bläckbehållare en 
enda gång. Utbudet av kompatibla HP 364 patroner består av;

Chippade patroner
Dessa patroner är 
färdigchippade och kommer 
fungera exakt som de genuina 
HP patronerna.

Att föra över chipet

Steg 1.
Ta först bort den gula tejpen från den nya bläckbehållaren. 
Ta sedan bort gummiplattan och därefter den orange 
skyddsklämman.

Steg 2. 
Ta bort chiphållaren från den nya behållaren och släng 
(du behöver inte denna del).

Steg 3.
Ta bort chiphållaren plus chippet från den gamla tomma 
patronen.

Steg 4.
Montera denna chiphållare + chippet (från steg 3) på den 
nya bläckbehållaren. Patronen är nu redo för att användas.

Steg 5.
Sätt i patronen i skrivaren. Ett meddelande kommer att visas som säger att patronen är tom och/eller tidigare nyttjats.
Klicka på ”OK” för att forsätta. Skrivaren är nu redo att användas. Detta meddelande visas bara en gång.

Ochippade patroner
Dessa patroner är 
bläckbehållare. Du måste ta 
bort det färgkodade chippet 
från en använd 123ink.se 
chippad 364 patron och 
installera det på den nya 
bläckbehållaren. Bläcknivån 
kommer inte vara tillgänglig 
när du har bytt chip. 

Instruktioner för nya versionen av 
kompatibla patroner till HP 364 serien.
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Chipets funktion:

- Tro det eller ej, chippet mäter i själva verket inte bläcknivån!! Chipet kommer tala om för dig att patronen är tom när den ”tror” 
  att den är tom.  Den baserar det endast på antalet utskrivna sidor och antal gånger den har använts.
- Den andra funktionen som chippet har är endast för att försvåra det för tillverkare av kompatibla patroner. Chipet kan inte 
  återställas (ännu). När du har installerat chipet på en ny behållare är tyvärr inte bläcknivån tillgänglig för dig längre. Ifall du å 
  andra sidan köper de chippade kompatibla patronerna varje gång så finns det ingen anledning att byta ut chippen och 
  bläcknivån är tillgänglig för dig.

Enkla tips för att kontrollera bläcknivån;

- Till skillnad från dem urprungliga HP-patronerna är våra patroner tillverkade av transparent plast så att du enkelt kan se hur 
  mycket bläck som finns i patronen.
- Använd HP-programvaran eller skrivarmenyn för att skriva ut en utskriftskvalitetsrapport. Den färg som inte skrivs ut korrekt 
  behöver ersättas. 

Vad gör jag om jag får ett meddelande om att patronen saknas eller är defekt?

- Kontrollera att rätt chip sitter på rätt bläckbehållare. Färgkodningen gör detta enkelt.
- Kontrollera att chippet inte är smutsigt eller har fläckar från tillexempel fingrar. Ifall chippet är smutsigt så rengör den med en 
  mjuk och torr trasa.

Hur kommer det sig att våra produkter har mer bläck än originalen?

Alla HP 364 patroner är i samma storlek. Den enda skillnaden mellan icke-XL och XL patronerna är bläckvolymen inuti. 
Merparten av den inre volymen är luft och skumsvamp. Det är därför de orignala patronerna är gjorda av ogenomskinligt plast. 
Våra patroner är fulla till brädden med bläck!!

 

 

 HP Standard  HP XL 123ink.se
Svart 6 ml. 18 ml. 25,6 ml.
Fotosvart 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.
Cyan 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.
Magenta 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.
Gul 3 ml. 6 ml. 15,6 ml.


