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Het toestel werkt niet. Er is geen stroomvoorziening.

Controleer het snoer van de 
printer.

Controleer de werking van het 
stopcontact met een lamp.

Controleer de zekerin-

De printer werkt maar 
de computer herkent 
de printer niet.

Controleer of de USB-kabel van 
de printer goed verbonden is met 
de computer.

Probeer de printer aan te sluiten 
op een andere USB-poort. 
Misschien is de poort defect.

Probeer een andere USB-kabel 
voor uw printer. Mischien is de 
kabel defect.

Uw printer geeft aan dat er 
een probleem is met een 
inktpatroon.

Uw inktpatronen zijn leeg.

Vervang het inktpatroon door een 
nieuw en controleer goed dat uw 
inktpatroon hetzelfde 
referentienummer heeft en 
compatibel is met het model van 
uw printer. 
Het referentienummer van de 
inktpatronen staat op het toestel 
en staat vermeld in de handlei-

Het kan zijn dat alle inktpatronen 
in één keer moeten vervangen 
worden. U neemt best allemaal 
identieke inktpatronen om de 
optimale werking van de printer 
te garanderen. Naast de originele 
inktpatronen zijn er ook niet-ori-
ginele inktpatronen op de markt 
verkrijgbaar.

Opgelet, sommige merken 
aanvaarden het gebruik van 
niet-originele inktpatronen niet 
tijdens de garantieperiode. Bij 
gebruik van niet-originele 
intkpatronen vervalt de garan-
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Contacteer bij elk probleem onmiddelijk de fabrikant van uw printer. U krijgt een bekwame 
technicus aan de lijn die u zal helpen met de eerste vaststellingen en die u zal verder helpen 
met de Dienst Na Verkoop. Het telefoonnummer vindt u in de handleiding van uw toestel.

Uw printer geeft aan dat er 
een probleem is met een 
inktpatroon. 

De inktpatronen zijn nog vol 
of werden net vervangen.

Reinig de koppen van de 
inktpatronen.  Het proces kan 
gestart worden via de software 
van uw printer. Consulteer de 
handleiding van uw printer 
voor meer informatie.

(vervolg)
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