
Handleiding HP 364 huismerk cartridges  

Net als Brother, Canon en Epson heeft HP ook een systeem van losse inkttanks met een chip. De HP 364 cartridges bevatten 
een chip die van de lege originele cartridge overgezet moet worden op een 123inkt huismerk cartridge. De 123inkt huismerk 
cartridges zijn volledig gevuld waardoor nog meer bespaard kan worden!

Het overzetten van de chip

Stap 1
De chip zit met dubbelzijdig tape op de 
originele HP cartridge bevestigd. Met een 
druppeltje van de bijgeleverde vloeistof wordt 
de lijm van de tape losgeweekt zodat de chip 
makkelijker te verwijderen is. Laat dit een 
minuut inwerken en verwijder de overtollige 
vloestof met een tissue.

Stap 2
Wip de chip met een mesje los. Schuif het mesje zo ver mogelijk onder de chip zodat 
de chip niet gebogen hoeft te worden. De chip is weliswaar van flexibel materiaal 
maar als de chip te veel wordt gebogen bestaat de kans dat er een contactpuntje 
breekt en dan is de chip onbruikbaar geworden. Doe dit dus voorzichtig.

Stap 3
Verwijder het stukje papier van het dubbelzijdige tape op de nieuwe 123inkt cartridge. Plaats vervolgens de chip op de 123inkt 
huismerk cartridge en druk deze zachtjes aan. Vergelijk de positie van de chip met een andere cartridge om te controleren of 
deze goed geplaatst is. Iedere kleur heeft zijn eigen chip, verwissel deze dus niet met elkaar. Bijvoorbeeld: een cyaan chip werkt 
immers niet op een zwarte cartridge.

LET OP:

Onlangs heeft HP een wijziging in de chip doorgevoerd in sommige HP 364 cartridges. 
De vernieuwde chip is ongeveer de helft kleiner en het zwarte rondje zit aan de onder-
kant i.p.v. bovenop de chip. Hierdoor is de nieuwe versie chip lastiger te verwijderen 
en over te zetten. 

Wij adviseren om eerst te controleren of u in het bezit bent van de juiste chip zodat 
het overzetten van de chip eenvoudig gaat. Als u in het bezit bent van een nieuwe 
halve chip raden wij aan om eerst andere originele HP cartridges aan te schaffen 
waarvan u na gebruik de chip kunt overzetten. De HP 364 cartridges die wij 
aanbieden hebben allemaal de normale grote chip tenzij anders aangegeven 
bij het artikel.

Links de grote, makkelijk over te zetten, chip.  
Rechts in de rode cirkel de kleine nieuwe chip.



Stap 4
Verwijder eerst het gele stickertje en daarna 
pas de oranje clip.

Stap 5
Plaats de cartridge in de printer. Er verschijnt een melding dat de cartridge leeg is of al gebruikt is. Klik op “Ok” om door te gaan 
en de printer is klaar voor gebruik. De melding komt slechts eenmalig dus u wordt er niet steeds aan herinnerd dat u geen dure 
HP cartridges gebruikt.

De functie van de chip

- Deze chip meet niet het inktniveau! De chip zal een melding geven dat de cartridge bijna leeg is als hij “denkt” dat deze leeg is. 
 De chip is namelijk voorgeprogrammeerd op een X-aantal geprinte pagina’s en een X-aantal keer dat deze gebruikt is.
- De tweede functie van de chip is puur bedoeld om het moeilijk te maken voor fabrikanten van huismerk cartridges. De chip kan 
 helaas (nog) niet gereset worden en wordt bij het opnieuw gebruiken “uitgezet”. Er kan verder probleemloos doorgeprint 
 worden, alleen wordt het inktniveau dan niet meer getoond. In de printkop zit een sensor die controleert of de cartridges op de 
 juiste plek zijn geïnstalleerd dus zonder een chip op de cartridge kan er niet geprint worden.

Tips om inktniveau eenvoudig te controleren

- In tegenstelling tot de originele cartridges zijn de 123inkt huismerk cartridges van doorzichtig plastic zodat eenvoudig 
 het inktniveau gecontroleerd kan worden en weet u precies wanneer een cartridge (bijna) leeg is.
- Print via de HP software of via het menu van de printer een testpagina. Controleer welke kleur niet goed wordt geprint 
 en vervang deze cartridge.

Wat als er na het overzetten een foutmelding komt dat er een cartridge ontbreekt of defect is?

- De chip zit verkeerd om. Controleer de positie van de chip en vergelijk deze met een andere cartridge
- De kleur van de chip komt niet overeen met de kleur van de cartridge. Verwissel de chips één voor één om het door 
 elkaar raken van de chip te voorkomen.
- Tijdens het overzetten van de chip is deze defect geraakt.

Hoe kan het dat er in de 123inkt huismerk cartridges zo veel meer inkt zit?

De HP 364 cartridges hebben allemaal hetzelfde formaat, met uitzondering van de zwart XL. De zwarte XL cartridge is 
dikker dan de standaard versie. Het enige verschil tussen de standaard en de XL cartridges is de hoeveelheid inkt in de 
cartridge. Maar… het grootste deel van de cartridge is ‘lucht’. De originele HP cartridges bestaan voor de helft uit een 
compartiment dat puur ter opvulling is en een sponsje waar de inkt in zit. Het is daarom dat de originele HP cartridges 
van ondoorzichtig materiaal gemaakt zijn... 
Bij de 123inkt huismerk cartridges zit uiteraard geen onnodige opvulling en deze cartridges worden volledig gevuld. 
Hierdoor bevatten de 123inkt huismerk cartridges veel en veel meer inkt dan de originele HP cartridges en kan er enorm
bespaard worden.

 

 

 

 

HP Standaard  HP XL 123inkt Huismerk
zwart 6 ml. 12 ml. 25,6 ml.*
foto zwart 3 ml. 7 ml. 15,6 ml.
cyaan 3 ml. 7 ml. 15,6 ml.
magenta 3 ml. 8 ml. 15,6 ml.
geel  3 ml. 6 ml. 15,6 ml.

*XXL huismerk bevat 40,6ml. Niet geschikt voor alle printers.


