
Alle Epson inkjetprinters en een groot deel van de Brother, Canon en Xerox inkjetprinters maken gebruik van een
vaste printkop in de printer waarin losse cartridges (inkt-tankjes) geplaatst worden. Deze cartridges zijn eigenlijk
niets anders dan een plastic tankje gevuld met inkt.
Dit in tegenstelling tot bijv. HP en Lexmark-printers, bij deze printers zit de printkop verwerkt in de cartridge, bij
het vervangen van de cartridge vervang je dus ook de printkop (HP is hier bij bepaalde printers al aan het
veranderen).

Wanneer de printer bijv. te lang stilstaat, droogt de inkt op en verstoppen de spuitkanaaltjes. Hiernaast slibben
deze kanaaltjes tijdens het gebruik langzaam dicht (vergelijk ze maar met een sloot), zolang ze niet te dicht zitten
merk je hier niets van. Echter wanneer ze te dicht gaan zitten beginnen de probleempjes die uit kunnen monden
in problemen (en irritaties kan ik uit ervaring vertellen).
Het begint meestal met het van tijd tot tijd missen van een lijntje, vaker moeten reinigen (via het hulpprogramma)
om alle kanaaltjes weer (tijdelijk) mee te laten doen etc. en eindigt vaak met een printer die keer op keer hapert
en na lange tijd waarschijnlijk onbruikbaar is geworden voor normaal gebruik.
Het via het hulpprogramma reinigen van de kanaaltjes is niets anders dan een heleboel inkt door de kanaaltjes te
"jagen" en hierdoor een beetje van de "aangekoekte" inkt wegspoelen waardoor de kanaaltjes weer (tijdelijk)
doorlopen. Zie het als veel schoon water door een slotenstelsel jagen en hopen dat de troep hierdoor wegspoelt.

Onze reinigingscartridges bevatten een reinigingsvloeistof die de aangekoekte inkt oplost, het gevolg is dat de
inkt weer zonder problemen door de kanaaltjes loopt. Het enige wat je hoeft te doen is deze reinigingscartridge
net als een gewone cartridge te instaleren, vervolgens reinig je een paar keer via het hulpprogramma (het beste
kan je dit s'avonds doen en s'ochtends herhalen) en hierna de gewone cartridge weer plaatsen. Bij totaal
ingedroogde printkoppen duurt dit uiteraard langer, soms heeft dit geen effect meer omdat de printkop (doordat ie
z'n druk niet kwijt kon) de geest heeft gegeven. In dit geval kan je de printer weggooien.

Het voordeel van de reinigingscartridges is dus een langere levensduur van je printer, minder inktverlies (want er
wordt een hele berg inkt doorgejaagd tijdens het spoelen/reinigen) door onnodig reinigen en het voorkomt een
boel irritaties.

Met een My Supplies reinigingscartridge kunt u minimaal 10 keer reinigen en je kunt hem na gebruik weer
afsluiten. De prijzen liggen rond de prijs van de gewone compatible cartridges (bij anderen stukken hoger) en zijn
dus betaalbaar.

Wij adviseren elke keer voor het plaatsen van een nieuwe cartridge (wanneer de oude dus op is) te reinigen.

Voor zover wij weten zijn wij de enige met zo'n uitgebreid assortiment reinigingscartridges.


