
 
 

Þrif á Canon prenthausum 
Bleskpautuprentarar virka í raun svipað og spreybrúsar með 

málningu. Flest okkar höfum lent í því að þornað er í 

málningabrúsanum næst þegar við þurfum á honum að halda. 

Sama gerist í bleksprautuprentaranum, fyrst virkar prentarinn 

eins og draumurinn einn en eftir 1-2 ár hætta að prentast út 

ákveðnir litir ef þess er ekki gætt að þrífa prenthausinn 

reglulega.  

Það sem er að gerast er að blek hefur þornað í prenthausnum 

og hefur Canon því látið fylgja prentaranum sérstakt forrit til 

að leysa upp þetta blek. Aðgerðina er að finna í „Printer 

Properties“.  

Í Windows stýrikerfinu er auðveldast að nálgast þessa aðgerð með því að fara í að prenta t.d. skjal úr 

Word eða Excel, þá birtist eftirfarandi:  

 

Smelltu á „Printer Properties“ og þá birtist þessi mynd: 

 

  



 
 

Smelltu svo á fipann lengst til hægri sem heitir „Maintenance“  

og þá birtist þessi aðgerðamynd: 

 

 

Veldu hnappinn efst til vinstri „Cleaning“ og þá færðu val um hvort hreinsa eigi alla liti, aðeins svarta 

eða aðeins litina, gulan, bláan og rauðan. Veldu miðað við þá liti sem eru ekki að prentast. Og smelltu 

á „Execute“.  Prentarinn byrjar núna aðgerð sem skolar út „þurrt“ blek, þegar aðgerðinni er lokið 

kemur þessi mynd: 

 

 

Smelltu á „Print Check Pattern“ og þá prentast út prufuskjal 

sem sýnir prentgæðin. Ef útprentunin er góð þá smellir þú á 

Exit, ef ekki þá smellir þú á „Cleaning“ og hefst þá 

hreinsunarferlið að nýju.  

Ef þú þarft að keyra hreinsunarferlið oftar en þrisvar sinnum 

og útprentunin lagast ekki þá mælum við með að þú komir 

með prentarann þinn í viðgerð hjá okkur. Við leggjum 

prenthausinn í prentaranum í bleyti í tvo sólarhringa, oftast 

þá losnar um stífluna sé prentarinn undir fjögurra ára aldri. 

Viðgerðin kostar 4.900. 

Ef þú átt eldri prentara en fjögurra ára þá mælum við jafnvel 

með endurnýjun. Canon fimm hylkja prentarar kosta hjá 

okkur þegar þetta er skrifað frá 13.900 krónum. Það getur 

því oft borgað sig að fjárfesta í nýju tæki í stað þess að reyna að viðhalda eldra tæki.  


