
1) Pro správnou funkci tiskárny je nutné, aby kazeta s inkoustem byla opatřena čipem. 
Kompatibilní kazeta, kterou jste zakoupili je bez čipu, a proto je na ni nutné připevnit čip 
z originální kazety (viz Postup při výměně čipu).

2) Jestliže budete měnit čip u několika kazet různých barev najednou, nahrazujte čipy 
postupně, aby se předešlo jejich záměně (čip z kazety se žlutým inkoustem nelze použít na 
černou atd.).

NÁVOD K POUŽITÍ
Čti nejdříve:  

Postup při výměně čipu:

1) Čip je na originální kazetě 
upevněn za dva plastové 
výstupky. Proto nejdříve oba 
výstupky odřízněte a pak 
čip opatrně vyjměte. Před 
vyjmutím si zapamatujte 
polohu čipu, aby nedošlo 
k jeho otočení při instalaci 
na kompatibilní kazetu.

 

2) Nalepte oboustrannou sa- 
molepku (součást balení) 
na čip tak, aby otvory na 
čipu zůstaly nepřelepeny 
(viz obr. 2).

3) Přilepte čip na kompatibilní 
kazetu do přesně stejné 
polohy, jako byl na originální 
kazetě (viz obr. 3). 
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4) Strhněte ochrannou sa-
molepku na vzduchovém 
otvoru (viz obr. 4), sejměte 
krytku ze spodní části 
kazety (viz obr. 5) a vložte 
kazetu do tiskárny.

Po výměně čipu není u některých druhů tiskáren funkční hlídání hladiny inkoustu (tj. nezobrazuje 
se na monitoru informace o množství inkoustu v kazetě). Jestliže tedy dojde v kazetě inkoust, 
tak tiskárna přestane psát bez upozornění. Pokud chcete zjistit, kolik inkoustu kazeta ještě 
obsahuje, musíte ji z tiskárny vyjmout a zkontrolovat skutečné množství inkoustu v kazetě. Je-li  
kazeta již prázdná, sejměte čip a uschovejte ho pro použití s novou kompatibilní kazetou. 
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Hlídání hladiny inkoustu

U některých tiskáren se může 
navíc objevit na monitoru 
chybové hlášení “Nelze 
správně zjistit zbývající hladinu 
inkoustu” (viz obr. 6). V tomto 
případě je nutno vypnout 
funkci hlídání hladiny. 
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Postupujte takto:
U tiskáren Canon řady 
PIXMA iP stiskněte na 
minimálně 10 vteřin tlačítko 
“  ” (viz obr. 7). 

U multifunkčních zařízení 
Canon řady PIXMA MP 
stiskněte na minimálně 
10 vteřin tlačítko “  Stop/
Reset” nebo “OK” (záleží na 
konkrétním typu)(viz obr. 8). 
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