
Navulhandleiding voor Brother LC-223, LC-225, LC-227, LC-229 Patronen Vullen met spuit en naald. De originele 
inktpatronen kunnen, omdat ze een “inwendige inktank” hebben ook gevuld  worden na het aanbrengen van een vulopening met een spuit 
en een naald. Bovenop navulspullen heeft u dan een kleine schroevendraaier nodig en lijm. De buitenkant van de inktpatoon bestaat uit 
een voorgedeelte ( voorkap) en een achtergedeelte. Deze twee gedeeltes moet u uit elkaar halen, zodat u bij het binnengedeelte kunt 
komen om een vulopening aan te brengen. Gebruik daarvoor de kleine schroevendraaier en druk de nokjes in de openingen aan de 
voorkap in de richting van het achtergedeelte. Zie afbeelding 

   
Als beide nokjes los zijn zit de  voorkap los en kunt u hem voorzichtig van de binnenste tank en achtergedeelte aftrekken. 
Het achtergedeelte is eveneens met 2 nokjes bevestigd, Ook deze kunt u op eenzelfde wijze openen en verwijderen. Doe 
alles met  goed overleg en geduld. De achterkant kan iets vaster zitten. De nokjes van de achterkant dient u naar 
achteren te dukken of naar beneden.. Deze nokjes zijn ook iets moeilijker bereikbaar. Bij een volgende keer vullen zult u 
merken dat uit elkaar halen eenvoudig is als de 1e keer. Zijn de nokjes goed los. Trek dan de binnentank er voorzichtig uit 

   
De achterkant van de binnentank die u uit de achterste gedeelte heeft gehaald is het meest geschikt voor het  maken van 
een vulopening  is ..Op die plaats kan de naald van de spuit goed zichtbaar, diep genoeg in het binnenste van de 
binnentank gedrukt worden zonder weerstand te ondervinden. Om de opening te maken plaats een naald op de spuit en 
verhit de naald met een aansteker. Druk vervolgens de hete naald door het raamwerk op die plaats waar de vulopening 
volgens u moet komen. U zult de naald vaker moeten opwarmen om helemaal door het  raamwerk te komen. 

   
Vul vervolgens de spuit en de naald met de juiste hoeveelheid inkt (zie afbeelding). Druk nu de naald door de gemaakte 
opening en (1 a 2 cm diep) en spuit de inkt in de inktpatroon. Let er wel op dat u de fragiele zijkant , het dunne folie,  niet 
beschadigd met de scherpe naald. Als u klaar bent verwijder de naald uit de inktpatroon. 

   
Sluit vervolgens het gemaakte gaatje, de vulopening af met lijm, gebruik hiervoor huishoudlijm of een lijmpistool. Zorg 
ervoor dat het gaatje goed dicht is en dat de inkt goed is opgedroogd voordat u er toe overgaat om de inktpatroon in 
omgekeerde volgorde van uit elkaar halen weer in elkaar zet. Zorg ervoor dat de nokjes goed klikken. 

   


