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CANON PGI 550/ CLI 551/ PGI 570/ CLI 571/ PGI 580/ CLI 581
DEACTIVATE INK LEVEL MONITOR
How to disable ink level control
!!! English translation at the end !!!
КАК СЕ СПИРА НИВОТО ЗА СЛЕДЕНЕ НА МАСТИЛОТО

Когато поставите заредена или рециклирана мастилница във вашия
принтер той дава грешка, че мастилницата е празна или че не може да се
отчете правилно нивото на мастилото.

Повечето мастилено-струйни принтери са програмирани да спират да принтират,
когато мастилото им свърши. За да се запази качеството и за да си купите нова
оригинална глава.
Цялата информация за мастилото се пази във вградения чип на мастилницата.
Няма връзка между актуалното ниво на мастило в главата, и това което се
показват на самия „статус монитор“ на екрана ви. И дори мастилницата да е
напълнена (презаредена) с мастило, статусът записан в чипа е стария че е почти
празна или свършила.
Има две възможни съобщения за нивото на мастилото:
1 - Low ink level - жълто кръгче с удивителен знак за съответния цвят;
2 - Ink almost depleted / soon depleted - червено кръгче с бяло хиксче на него;
При първия статус машината продължава да работи, но скоро ще спре. Когато
изцяло свърши, се появява втория статус, и машината не иска изобщо да тръгне.
Когато сложите напълнен мастилен патрон в принтера, той чете стария статус на
чипа - тоест че патрона или е на свършване или е свършил. За да продължите
работа трябва да изключите следенето на нивото на мастилото.
При поставяне на вече напълнения патрон, машината дава съобщение че патрона
е свършил или че е фалшив. На въпроса дали сте го купили като нов, отговаряте
с НЕ.
Следва второ съобщение на което машината ви пита дали искате да изключите
следенето на нивото на мастилото и да продължите работа - отговаряте с ДА.
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Третият етап от изключване на следенето
на нивото на мастилото е да задържите
бутона STOP/ CANCEL за повече от 5
секунди, като Canon ви предупреждават че
те не носят отговорност при ползване на
заредени и неоригинални патрони. Имайте
предвид, че когато ползвате мастилници
при изключено следене на нивото на
мастилото, трябва да сте сигурни, че има
мастило в патроните. Ползването на
принтера ако няма мастило, може да нанесе
трайни щети на печатащата глава, и може
да доведе дори до изгарянето й.
И така, вече изключихте следенето на нивото на мастилото за цвета, който ви
излизаше, че е свършил - червено кръгче с бяло хиксче. Може да се наложи да
повторите процедурата, ако ви излезне това съобщение за друг от цветовете,
тоест с едно изключване, не спирате цялостно следенето на нивото на мастилото
за цялата машина, а само за цвета който е бил свършил.
Изключването на следенето
на нивото не е вечно. Ако
сложите нова мастилница с
нов чип, следенето на нивото
на мастилото за дадения цвят
ще се активира отново само.
Ако
имате
затруднения
можете да се свържете със
техниците на АРБИКАС професионален сервиз за
принтери и консумативи,
ние ще ви съдействаме.

За контакти с нас посетете: https://arbikas.com/contact
ПРИЯТНО ПРИНТИРАНЕ !

You can reach this instruction at: https://arbikas.com/default/blog/post/cli551-571-581-reset/
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ENGLISH translation:
When you put in your printer a refilled or compatible ink cartridge without a new chip,
it gives the error that the ink cartridge is empty or that the ink level cannot be read
correctly.
Most inkjet printers are programmed to stop printing when they run out of ink. That’s
to preserve the quality and to buy a new original ink cartridge.
All the information about ink level is stored in the inkjet cartridge built-in chip. There
is no connection between the actual ink level in the cartridge container and what is
displayed on the "status monitor" on your screen. And even if the ink is refilled with
ink, the status written in the chip is old, and says that it is almost empty or has run
out.
There are two possible messages on your screen for the inks:
1 - Low ink level - yellow circle with an exclamation mark for the respective color;
2 - Ink almost depleted / soon depleted - red circle with white X on it;
At the first status the machine continues to work, but will soon stop. When it is
completely finished, the second status appears, and the machine does not want to
start at all.
When you put a refilled ink cartridge with an old chip in the printer, it reads the old
status of the chip - that is, the cartridge is either running out or is already out. To
continue working, you must turn off the ink level monitoring.
When inserting the already refilled cartridge, the machine gives a message that the
cartridge has run out or that it is fake (reading the old status from the built in chip).
When asked if you bought it as new, answer NO.
A second message follows asking if you want to turn off the ink level monitor and
continue working - answer YES.
The third step in disabling ink level monitoring is to hold down the STOP / CANCEL
button (red circle with red triangle in it) for more than 5 seconds, with Canon warning
you that they are not responsible for using refilled or non-genuine cartridges.
Note that when using ink cartridges with ink level monitoring turned off, you must
make sure that there is ink in the cartridges. Using the printer without ink can cause
permanent damage to the print head, and may even cause it to burn electrically.
So, you've already turned off the ink level monitor for the color you thought was over
- a red circle with a white X. You may need to repeat the procedure if you get this
message for another color.
Turning off level monitoring is not forever. If you install a new ink cartridge with a
new chip, the ink level monitoring for that color will reactivate.
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