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Instrukcja instalacji tuszy HP 364 wersja My Supplies 

Zaoszczędź na kosztach wydruku dzięki tuszom My Supplies serii HP 364 do drukarek HP Photosmart! 

Kompatybilne tusze My Supplies 364 oferowane w sklepie internetowym 123drukuj.pl nie zawierają 

chipa. Chip ten muszą Państwo sami odzyskać z oryginalnych tuszy HP i umieścić w odpowiednim 

miejscu na zamienniku kupionym w naszym sklepie. Poniższa instrukcja pokazuje jak dokonać tej 

czynności, która musi być dokładnie wykonana. 

 

Krok 1 

Chip na oryginalnym wkładzie HP 

przymocowany jest za pomocą taśmy 

dwustronnej. Zaaplikuj kroplę płynu do taśmy 

z klejem (dołączony do zestawu). Usuń 

nadmiar płynu miękką chusteczką a następnie 

pozostaw na jedną minutę. 

Krok 2 

Delikatnie usuń chip za pomocą niewielkiego noża lub płaskiego 

śrubokręta. Przesuń nóż pod chip w miarę możliwości tak głęboko, aby 

chip nie zgiął się zbyt mocno. Prosimy uważać! Chip jest wykonany z 

elastycznego materiału, ale jeśli zostanie wygięty zbyt mocno, może ulec 

uszkodzeniu i nie będzie się nadawał się do użytku.  

Krok 3 

Zdejmij papier z taśmy dwustronnej z kompatybilnego tuszu My Supplies. Umieść chip na kartridżu 

i wsuń go delikatnie. Porównaj ułożenie chipa  zgodnie z innym tuszem, aby upewnić się czy jest 

ustawiony prawidłowo. Pamiętaj! Każdy kolor ma swój chip i nie są one wymienne. Na przykład, chip 

żółty tylko działa tylko na tuszu żółtym. 

Krok 4 

Usuń żółtą naklejkę z tuszu My Supplies  

i dopiero wtedy usuń pomarańczowy klips.  

 

Krok 5 

Włóż nowy tusz do drukarki. Pojawi się 

komunikat, że pojemnik jest pusty lub był 

już używany. Kliknij przycisk "OK", aby 

kontynuować. Drukarka jest gotowa do 

użycia. Wiadomość będzie wyświetlana tylko raz. 
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W jaki sposób można monitorować poziom tuszu? 

W przeciwieństwie do oryginalnych wkładów, obudowa kompatybilnych tuszy My Supplies 

jest przezroczysta, co umożliwia kontrolę poziomu tuszu. W każdym momencie ich 

użytkowania można bez problemu dokładnie sprawdzić, kiedy pojemnik się kończy lub jest 

pusty. Istnieje również możliwość wydrukowania strony testowej w celu skontrolowania, 

który z kolorów jest niepoprawnie drukowany. 

 

  

Co zrobić, jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie naboju  

lub jest on uszkodzony? 

W takim przypadku występuje problem z chipem. Możliwa jest jedna z poniższych przyczyn: 

A) Chip został nieprawidłowo zainstalowany. Należy sprawdzić pozycję chipa i porównać go z 

innym wkładem.  

B) Kolor chipa nie pasuje do koloru wkładu. Należy sprawdzić, czy chip danego koloru został 

zamontowany do wkładu z tym samym kolorem. 

C) Chip został uszkodzony podczas instalacji. W tym przypadku, chip jest niestety 

bezużyteczny. 

 

Dlaczego we wkładach kompatybilnych My Supplies  

jest dużo więcej atramentu? 

Wszystkie wkłady HP 364 mają pojemniki o jednakowych gabarytach, z wyjątkiem czarnego 

364 XL (CB321EE), który jest szerszy. Jedyną różnicą między wkładami standardowymi 

a rozmiarami XL jest ilość tuszu we wkładzie. Jednak nawet wkłady o powiększonej 

pojemności nie są wypełnione w całości. Kompatybilne tysze My Supplies są tak 

skonstruowane, by ich pojemność była jeszcze większa. Są wypełnione „po brzegi”,  dzięki 

czemu można zaoszczędzić jeszcze więcej! 

 

 

  

 


