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Konserwacja cotygodniowa 

W niniejszym rozdziale zostały opisane procedury, które należy 

przeprowadzać raz na tydzień. Należy dokładnie wykonywać 

opisane czynności, aby uniknąć przedostania się płynów do 

czyszczenia do systemu tuszu. 

Harmonogram konserwacji cotygodniowej 

Procedura Patrz strona 

Czyszczenie głowicy drukującej* 

Podsumowanie: Głowicę drukującą należy 
czyścić co tydzień. Nigdy 
nie należy 
przeprowadzać 
czyszczenia głowicy 
drukującej podczas 
wyłączania. 
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Tabela 6-3 Harmonogram konserwacji cotygodniowej 

Czyszczenie głowicy 
drukującej 

W niniejszym rozdziale została opisana procedura czyszczenia 

głowicy drukującej. 

Kiedy czyścić głowicę 
drukującą 

Głowicę drukującą należy czyścić co tydzień. W niektórych 

zastosowaniach może być konieczne częstsze czyszczenie. 

Należy regularnie sprawdzać stan głowicy drukującej. Praca 

urządzenia w nietypowych warunkach może wymagać częstszego 

czyszczenia. Należy kierować się doświadczeniem w obsłudze 

urządzeń, aby określić, jak często czyścić głowicę drukującą. 

Nigdy nie należy przeprowadzać czyszczenia głowicy 

drukującej podczas wyłączania. Jeśli czyszczenie głowicy 

drukującej nie zostanie przeprowadzone podczas wyłączania, na 

końcu dyszy pozostanie niewielka ilość atramentu, która zaschnie. 

Dzięki temu powietrze nie dostanie się do dyszy i tusz nie 

wyschnie. Pozwoli to zapobiec zapychaniu się dyszy. 

Uwaga: Jeśli drukarka jest wyposażona w funkcję 
automatycznego płukania, podczas wyłączania 
drukarki system automatycznie oczyści dyszę oraz 
przewód powrotny atramentu za pomocą płynu 
uzupełniającego. W takim przypadku warstwa 
atramentu nie uformuje się na końcu dyszy, 
ponieważ zostanie on z niej wymyty. Podczas 
wyłączania drukarki w trybie serwisowym 
procedura automatycznego płukania nie zostanie 
automatycznie uruchomiona. 
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Włącznik zasilania sieciowego  
(przełączyć w górę, aby włączyć zasilanie 

sieciowe, lub w dół, aby wyłączyć 
zasilanie sieciowe) 

Procedura  OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem tej procedury upewnij się, że 
zasilanie drukarki jest wyłączone, a złącza zasilania  
i sprężonego powietrza są odłączone (wyjęte). 
Niedopełnienie tej czynności może prowadzić do 
obrażeń użytkownika. 

1. Jeśli drukarka pracuje, naciśnij przycisk OFF, aby ją 

wyłączyć. Odczekaj, aż drukarka zakończy zaprogramowaną, 

czterominutową sekwencję wyłączania.  

2. Przestaw włącznik zasilania w położenie WYŁ (O). 

Umiejscowienie włącznika zasilania przedstawia  

Rysunek 6-4 . 

 

Rysunek 6-4 Włącznik zasilania sieciowego 

3. Znajdź śrubę, która przytrzymuje osłonę głowicy drukującej 

(patrz Rysunek 6-5 ). 

4. Za pomocą śrubokrętu poluźnij śrubę, a następnie wysuń 

głowicę drukującą z osłony. 

 

Rysunek 6-5 Wyjmowanie głowicy drukującej z osłony 

Śrubokręt 

Śruba 

Pokrywa 
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5. Wzrokowo skontroluj moduł głowicy drukującej. Sprawdź, 

czy nie ma obcych cząstek i atramentu, który zazwyczaj 

gromadzi się przy otworze dyszy (umieszczonym z przodu 

dyszy), tunelu zasilającym, płycie odchylającej i przewodzie 

powrotnym atramentu. Umiejscowienie poszczególnych 

elementów przedstawia Rysunek 6-6 . 

 

Rysunek 6-6 Identyfikacja elementów głowicy drukującej 

6. Uziem głowicę drukującą. Rysunek 6-7 przedstawia dwie 

metody uziemiania. 

OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że korytko serwisowe zostało 
prawidłowo uziemione i zainstaluj w nim 
głowicę drukującą. Jeśli korytko serwisowe  
i głowica drukująca nie zostały prawidłowo 
uziemione, w przypadku stosowania 
palnego atramentu istnieje ryzyko wybuchu 
ognia w skutek wyładowania 
elektrostatycznego. 

Dysza 
Otwór 
dyszy 

Blok powrotny  
atramentu 

Tunel 
zasilający 

Płyta 
odchylająca 
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Rysunek 6-7 Metody uziemiania 

Podstawa 
głowicy 

drukującej 

Podstawa 
głowicy 

drukującej 

Korytko 
serwisowe 

Zbiornik 
metalowy 

Przypinany 
przewód 

uziemiający 

Zalecana 
metoda 

uziemiania 

Opcjonalna 
metoda 

uziemiania 
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UWAGA!: Należy zachować szczególną ostrożność podczas 
czyszczenia tunelu zasilającego. W przypadku 
czyszczenia z użyciem dużej siły nastąpić może 
poważne przesunięcie lub uszkodzenie tunelu. 

7. Upewnij się, że głowica drukująca skierowana jest w dół na 

uziemione korytko serwisowe. Spłucz zanieczyszczenia, 

używając zalecanego roztworu czyszczącego VIDEOJET lub 

płynu uzupełniającego (patrz Rysunek 6-8). 

Uwaga: Użyj niewielkiej ilości roztworu czyszczącego. Nie 
wlewaj nadmiernej ilości roztworu czyszczącego do 
bloku powrotnego atramentu. 

 

Rysunek 6-8 Czyszczenie głowicy drukującej 

8. Dokładnie osusz głowicę drukującą, używając do tego 

sprężonego powietrza o ciśnieniu ok. 20 psi (1,4 barów). 

UWAGA!: Do czyszczenia głowicy drukującej lub osłony nie 
używaj szmatek ani papierowych ręczników. 
Używaj wyłącznie sprężonego powietrza  
o ciśnieniu ok. 20 psi (1,4 barów). Nie wpuszczaj 
na siłę sprężonego powietrza do bloku 
powrotnego atramentu. 

9. Wyjmij głowicę drukującą z korytka serwisowego. 

10. Oczyść osłonę głowicy drukującej, jeśli jest zabrudzona,  

a następnie włóż głowicę drukującą z powrotem do osłony. 

11. Odpowiednio zutylizuj roztwór czyszczący znajdujący się  

w korytku serwisowym (lub w innym zbiorniku na odpady).  

UWAGA!: Nie wylewaj roztworu czyszczącego do zlewu ani do 
ścieku. Postępuj zgodnie z odpowiednimi przepisami 
dotyczącymi utylizacji płynów z drukarek. Więcej 
informacji udzieli odpowiedni urząd. 
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Uwaga: W niektórych przypadkach może być konieczne 
ponowne ostrożne czyszczenie końcówki dyszy  
i osuszenie jej przed użyciem. 

 


