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Canon chipresetter handleiding voor originele inktpatronen CLI-521bk, CLI-
521c, CLI-521m, CLI-521y, CLI-521gy en PGI-520. 
 
De volstandaanduiding van de inktpatronen van de serie PGI-520 en CLI-521 zit in de chip. 
Wanneer de chip/computer aangeeft dat de chip leeg raakt/is. Dan kun je met deze chipresetter de 
volstandaanduiding weer op vol zetten. Hierdoor kunt u de inktpatronen weer gebruiken en print u 
ook de laatste aantal ml uit de inktpatronen. 
 
Bij de meeste huismerk inktpatronen is de chipresetter niet nodig. 
 
Hoe gaat u te werk? 
Stap 1: 
Neem de chipresetter uit het doosje. U ziet dat er een opzetstuk bij zit. Dit opzetstuk heeft u nodig 
voor het resetten van de CLI-521 serie. Bij het resetten van de PGI-520 is het opzetstuk niet nodig. 
U kunt ook de plaatjes bekijken op het papier in het doosje van de resetter. 
 
Stap 2: 
Zet het inktpatroon met de chip naar beneden op de gouden contactpunten in de chipresetter.  
 
Stap 3: 
Zorg ervoor dat het patroon met de chip goed tegen de gouden contactpunten van de chipresetter 
wordt gedrukt totdat het rode lichtje knippert. Houd het patroon vast tot het licht opnieuw rood 
knippert. Wanneer dit rode lichtje dan minimaal 3-5 seconden brand dan is de reset succesvol 
uitgevoerd en uw eer verder kunt met printen.  
 
Stap 4: 
De chip van het patroon is gereset en kan uit de chipresetter gehaald worden. 
 
Stap 5: 
Installeer de inktpatroon in uw printer en u kunt weer door met het printen waar u mee bezig was. 
U kunt nu weer de functionaliteiten gebruiken waarvoor de chip gebruikt wordt. 
 
Probeert u de chip zo min mogelijk met de vingers aan te raken. De gouden contactpuntjes zijn 
kwetsbaar voor vette vingers enzovoort. Dit kunt u met een stofdoekje even zuiver maken. 
 
Mocht u nog vragen hebben neem dan a.u.b. contact met ons op. 
 
Bij de resetter zit een handleiding met afbeeldingen. 
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www.go4inkt.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat door gebruik van deze handleiding.  
Deze handleiding kan door iedereen gebruikt en mogelijk gekopieerd worden. We vinden dit geen probleem. Iedereen heeft 
er profijt van en kan sparen op de kosten van de inktpatronen. 


