
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP 17, 23, 41 en 78 

 
Iedere cartridge van HP heeft zijn eigen serienummer. 
Sommige HP-printers onthouden de twee/drie laatste serienummers van de 
geplaatste cartridges. Wanneer een derde/vierde cartridge wordt geplaatst wordt het 
serienummer van de eerste automatisch verwijderd uit het geheugen van de
Wanneer nu de eerste cartridge weer wordt
herkennen. 
 
Omdat niet iedereen drie of vier cartridges heeft, je kan ook
gebruik maken van deze methode:
 
1. Plak met een stukje tape de bovenste 4 contacten van
de eerste rij contacten af (blauwe blokjes op de foto).
2. Stop de afgeplakte cartridge in de printer.
3. Nu verschijnt er een venster met een foutmelding.
4. Klik op OK. 
5. Er kan nu een testpagina worden afgedrukt.
6. De cartridge uit de printer halen.
7. Verwijder de tape, denk erom dat er geen lijmresten
op de contacten zijn achter gebleven (met alcohol of
spiritus verwijderen). 
8. Plak met een stukje tape nu de onderste 4 contacten
van de vierde rij af (rode blokjes op de foto).
9. Herhaal nu de stappen onder 2
10. Stop de cartridge weer in de printer.
11. De printer print weer een testpagina en herkent de
cartridge als een volle cartridge.
 
Werkt deze oplossing niet probeer dan het volgende:
 
12. Plak met een stukje tape het onderste contact van de eerste rij contacten af
(zie foto met blauwe blokje).
13. Herhaal nu de stappen onder 2
14. Plak nu met een stukje tape het onderste contact van de vierde rij contacten af
(zie foto met rode blokje). 
15. Herhaal nu de stappen onder 2
16. Stop de cartridge weer in de printer. De printer print weer een testpagina en
herkent de cartridge als een volle cartridge.
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