Canon ink level monitor (ink tanks) - how to disable
Как се спира нивото за следене на мастилото при патрони Canon
Повечето Canon “Pixma” принтери с индивидуални патрони като : MP500, 510, 520, 530, 540,
550, 600, 620, 630, 640, 800, 810, 830, 960, 970, 980, 990, MG5150, 5250, 5350, 5460, 6150, 6250,
6360, 8150, 8250, MX700, 726, 850, 860, 926,iP4200, 4300, 4500, 4600, 4700, 4800, 4850, 4900,
4950, 5200, 5300, 6600, 6700, 7260, iX5000, 6500, 6650, PRO9000, 9500 и много други са
програмирани да спрат да принтират , преди да е свършило мастилото в тях .
На презаредените Canon CLI-8, CLI-521, CLI-526, CLI-651, PGI-5, PGI-520, PGI-525, PGI-650 и
подобни патрони не се ресетира нивото на мастило от самия софтуер на принтера
такаче принтера няма да печата даже самите патрони да са пълни с мастило.
Цялата информация се пази в чипа на всеки един от патроните. Няма връзка между
актуалното ниво на мастило и това показващо се на „Статус монитора“. И ако някой чип
покаже, че има празен патрон, то вие няма да можете да продължите да печатате докато не се
изчисти грешката .

За да започне принтера да работи отново имате следните
варианти :
-Сменете празния патрон с нов
-Изключете следенето на нивото на мастилото в патроните
Втория вариант е по-лесен !!!
(Следенето на нивото на мастилото в патроните ще се възстанови , когато сложите нов патрон)
1. Когато софтуера на принтера реши, че някой от патроните му е празен, ще се появи това
или подобно съобщение. Ако не се появи веднага след презареждане, не се притеснявайте, ще
се появи :) - просто за принтера патрона все още не е празен. Продължавате да използвате
машината докато не се появи това съобщение :

Натиснете „ОК“ за да продължите !!!

2.След това трябва да се появи следното съобщение :

Натиснете „Yes“ за да продължите !!!
3. След това ще ви се появи друго съобщение :

Натиснете „Yes“ за да продължите !!!
4. Най-накрая ще получите следното съобщение :

Натиснете бутона „Resume“ на принтера докато не се изчисти грешката
Ако вашия принтер няма „Resume“ бутон използвайте „Stop“ или „Cancel“ бутон .
Задържате бутона докато светлинната индикация „Alarm“ спре да мига или докато не изчезне
грешката . Това може да отнеме до 12 сек. . След това принтера трябва да продължи
нормалната си работа , ако това не се случи трябва да се погледне на „Status monitor“ дали не
е изписана някоя друга грешка на която трябва да се обърне внимание .

Нормално е да получите и това съобщение :

С натискане на бутона „ОК“ трябва да се изчисти и тази грешка
Забележка : Тази операция трябва да се повтори толкова пъти, колкото празни патрони ви е
показал принтера, че имате .
ВАЖНО !!!
Не може да изключите нивото на мастило в патроните преди самата машина да е алармирала
за това !!!

