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Epson chipresetter handleiding. 
 
De chipresetter kan worden gebruikt voor zowel Originele als voor Compatible patronen. Op de 
meeste en vooral de nieuwere Epson patronen zitten chips. Op deze chips wordt het niveau van de 
inktpatronen bijgehouden. Wanneer een bepaald niveau bereikt wordt dan wordt dit op de chips 
opgeslagen en kunnen de patronen niet meer gebruikt worden. Op het scherm van uw computer 
verschijnt een melding op het moment dat het patroon bijna leeg is en dat u dit patroon dient te 
vervangen door een nieuwe.  
 
Het patroon is op dat moment echter vaak nog niet helemaal leeg. De oorzaak hiervan is dat de 
chip bepaalde marges hanteert en dat veel huismerk inktpatronen vaak een grotere inhoud hebben 
dan de originele inktpatronen. Met de chipresetter kunt u ervoor zorgen dat de inktpatroon volledig 
leeg gedrukt wordt waardoor u de inktpatronen 15-25 % langer kunt gebruiken of u kunt de extra ml 
die in de patroon zitten ook leeg printen. Dit is voor u een heel stuk voordeliger. Enige waar u even 
op dient te letten is dat het inktniveau minimaal 20 a 25 % is voordat u de chipresetter gebruikt. 
 
Hoe gaat u te werk? 
Stap 1: 
Neem een van de bijgeleverde opzetstukjes(2 aanwezig, waarvan 1, de grote, al op de chipresetter 
zit en eraf gehaald kan worden). De keuze voor het juiste opzetstukje is afhankelijk van het type 
inktpatroon. Probeert u dit even uit en bekijk ook de handleiding die bij de chipresetter toegevoegd 
is. Gebruik het kleine clipje voor de patronen T1001/2/3/4, T071/2/3/4, T0801/2/3/4/5/6. Voor alle 
andere patronen wordt het grote clipje gebruikt.  
 
Raak de chip niet aan met de vingers, deze gouden plaatjes op de chip zijn zeer gevoelig. 
 
Stap 2:  
Bevestig het juiste clipje op de chipresetter. Bekijk de handleiding die bij de chipresetter geleverd 
wordt. De patroon moet passen in het opzetstukje. Zie ook stap één voor de inktpatronen waar het 
kleine klipje voor nodig is. Zorg ervoor dat het patroon met de chip tegen de gouden contactpunten 
van de chipresetter wordt gedrukt totdat het rode lichtje knippert.  
 
Stap 3: 
De chip van het patroon is gereset op het moment dat het lichtje van rood naar een groene kleur 
verandert. Daarna kunt u de inktpatronen weer installeren en kunt u verder met printen. 
 
Bij de chipresetter zit een korte beschrijving hoe deze te gebruiken mocht u met deze handleiding 
er niet aan uitkomen. 
 
 
Mocht u nog vragen hebben neem dan a.u.b. contact met ons op. 
 
 
Mvg, 
 
 
Huub Sanders 
Het go4inkt team 
 
 
Geschikt voor: 
T007, T008, T009, T015, T016, T017, T018, T026, T027, T028, T029, T036, T037, T038, T039, T0321-T0324, T0331-
T0336, T0341-T0348, T0461, T0421-T0424, T0331-T0336,T0441-T0444, T0472-T0474, T0481-T0486, T0491-T0496, 
T0540-T0549, T0551-T0554, T0557, T0561-T0564, T0591-T0599, T05591-T05596, T0611-T0614, T057, T058, T0601-
T0604, T0631--T0634, T0801-T0806, T0711-T0714,T0781-786, T0791-796, T0881-884 
 
 
 
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. 


