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Pytanie: Których modeli dotyczy ten problem? 
Odpowiedź: Wszystkich drukarek Excel, PC70, PC80 oraz 2100. 
 
Pytanie: Czy problem ten dotyczy drukarek laserowych, atramentowych drukarek termicznych lub drukarek 

atramentowych serii 1000 produkcji Videojet? 
Odpowiedź: Nie. 
 
Pytanie:  Co należy zrobić, aby zapobiec problemom związanym z wadliwym zasilaczem? 
Odpowiedź: Wystarczy postępować zgodnie z wszelkimi standardowymi procedurami operacyjnymi i zaleceniami dotyczącymi 

bezpieczeństwa, które można znaleźć w podręczniku operatora oraz instrukcji serwisowej danego modelu drukarki. 
Chcielibyśmy podkreślić dwa aspekty powyższych procedur i zaleceń, których przestrzeganie jest istotne. 
Czynności podczas drukowania: 
• Upewnij się, że ustawienie regulacji sprężonego powietrza na głowicy drukującej jest utrzymane na 

poziomie 1,5 SCFH. Procedura ta wymaga użycia miernika przepływu powietrza. Przy wykonywaniu 
procedury wykorzystuje się miernik przepływu powietrza Videojet, numer części 356230.  

Czynności podczas czyszczenia: 
• Przed przystąpieniem do wykonywania procedury należy wyłączyć zasilanie prądem stałym. 
• Po czyszczeniu należy ponownie zamocować pokrywę głowicy drukującej i sprawdzić, czy sprężone 

powietrze jest regulowane zgodnie z procedurą. 
 
Pytanie: Czy firma Videojet może zapewnić procedury regulacji sprężonego powietrza oraz czyszczenia głowicy 

drukującej?  
Odpowiedź: Tak. Procedury te są dostępne w kilku językach. Można je pobrać pod adresem box.com za pośrednictwem 

następujących łączy:  
• https://danaher.box.com/PositiveAirAdjust 
• https://danaher.box.com/XL2000PrintheadCleaning 

 
Pytanie: Czy mogę zamówić miernik przepływu powietrza Videojet, numer części 356230?  
Odpowiedź: Tak. Jesteśmy gotowi od razu pomóc w zamówieniu części nr 356230. 
 
Pytanie: Czy wiadomo, które zasilacze są wadliwe?  
Odpowiedź: Tak. W ramach zaangażowania w kwestie jakości i bezpieczeństwa firma Videojet wymieni bezpłatnie wszystkie 

zasilacze wyprodukowane w 2011 r. lub zasilacze o konkretnych identyfikatorach. Zasilacze wyprodukowane  
w 2011 r. mogą być zainstalowane w drukarkach wyprodukowanych w okresie od stycznia 2011 r. do lutego  
2015 r. Analogicznie może to dotyczyć każdego zapasowego zasilacza o numerze seryjnym wskazującym na rok 
produkcji 2011 lub opatrzonego określonym identyfikatorem. Patrz procedura identyfikacji na dwóch ostatnich 
stronach niniejszych Pytań i odpowiedzi. 

 
Pytanie: Czy mogę już teraz wymienić wadliwe zasilacze wysokiego napięcia? 
Odpowiedź: Tak. W przypadku klientów mających doświadczenie w zakresie samodzielnej konserwacji i będących w stanie 

wymienić zasilacz bez pomocy technika serwisu Videojet możemy przygotować zamówienie zwrotu produktu w celu 
wymiany zasilacza. W przypadku klientów chcących skorzystać z pomocy przy wymianie zasilacza oferujemy 
zorganizowanie pomocy w procesie wymiany. 

 
Pytanie: Czy mogę nadal korzystać z drukarki? 
Odpowiedź: Tak. Wystarczy postępować zgodnie ze standardowymi procedurami operacyjnymi drukarki, zwracając szczególną 

uwagę na dwa aspekty, których przestrzeganie jest istotne. 
Czynności podczas drukowania: 
• Upewnij się, że ustawienie regulacji sprężonego powietrza na głowicy drukującej jest utrzymane na 

poziomie 1,5 SCFH. Procedura ta wymaga użycia miernika przepływu powietrza. Przy wykonywaniu 
procedury wykorzystuje się miernik przepływu powietrza Videojet, numer części 356230.  

https://danaher.box.com/PositiveAirAdjust
https://danaher.box.com/XL2000PrintheadCleaning
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Czynności podczas czyszczenia: 
• Przed przystąpieniem do wykonywania procedury należy wyłączyć zasilanie prądem stałym. 
• Po czyszczeniu należy ponownie zamocować pokrywę głowicy drukującej i sprawdzić, czy sprężone 

powietrze jest regulowane zgodnie z procedurą. 
 
Pytanie: Czy po zainstalowaniu nowych zasilaczy nadal trzeba przestrzegać podanych procedur? 
Odpowiedź: Tak, jak najbardziej. Procedury czyszczenia głowicy drukującej i regulacji sprężonego powietrza są standardowymi 

procedurami operacyjnymi drukarki. Należy nadal stosować się do tych zaleceń. 
 
Pytanie: Co mam zrobić, jeśli chcę nowy zasilacz? 
Odpowiedź: Nowe zasilacze można zakupić poza programem wymiany. Możemy od razu pomóc Państwu w złożeniu zamówienia 

na nowy zasilacz. 
 
Pytanie: Co należy zrobić, jeśli drukarka, części zamienne i materiały eksploatacyjne zostały zakupione  

u autoryzowanego dystrybutora firmy Videojet? 
Odpowiedź: Prosimy zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora firmy Videojet w celu wymiany wadliwych zasilaczy wysokiego 

napięcia. 
 
Pytanie: Czy jeżeli zamówię usługę serwisu w miejscu instalacji, muszę złożyć zamówienie zwrotu produktu w celu 

wymiany zasilacza? 
Odpowiedź: Nie. Serwisant firmy Videojet przyjmie zlecenie i wymieni zasilacz, jeśli zamówiona została usługa serwisu w miejscu 

instalacji. 
 
Pytanie: Przeprowadzamy samodzielną konserwację. Jeśli wymienimy zasilacz, czy powinniśmy również sprawdzić 

szczelinę płyty wysokiego napięcia głowicy drukującej? 
Odpowiedź: Zalecamy okresowe kontrole szczeliny płyty wysokiego napięcia. Wymiana zasilacza wysokiego napięcia to dobra 

okazja do takiej kontroli. Firma Videojet oferuje szczelinomierze do kontroli szczelin płyt wysokiego napięcia.  
W zależności od modelu drukarki może być konieczne użycie specjalnego szczelinomierza. Poniższa tabela zawiera 
listę numerów części szczelinomierzy pogrupowanych według modeli drukarek. 

Nr części 
szczelinomierza 

Obsługiwany model drukarki 

186611 Excel 20, Jet Stream II (starsza wersja) 
186932 Excel 100, Jet Stream II (nowa wersja) 
186976 Excel 170i, Excel 170i AF, Excel 270i, Excel 270G, Excel 273se, Excel 273se AF, Excel P,  

Excel 178i 1–3 wiersze 
186961 Excel 178i 4 wiersze 
186984 Excel UHS 
363244 Excel UHS z atramentem 16-8530 
355893 Excel High Resolution 
186915 Excel PC-70, Excel PC80 
186995 2100, 2130, 2140, 2150 
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Pytanie: Przeprowadzamy samodzielną konserwację. Chcielibyśmy sprawdzić szczelinę płyty wysokiego napięcia na 

głowicy drukującej. Jak wygląda procedura dla tej czynności? 

 
Pytanie: Czy w Internecie można znaleźć aktualizacje informacji dotyczących tej kwestii? 
Odpowiedź: Tak. Aktualizacje publikujemy pod adresem: 

Kraj Adres URL strony docelowej dla danego kraju 
Polska http://www.videojet.pl/pl/homepage/general/excel-power-supply.html  

 
Pytanie: Czy istnieje dodatkowe wsparcie techniczne online dla programu wymiany zasilaczy wysokiego napięcia? 
Odpowiedź: Tak, stworzyliśmy system zgłoszeń online dla programu wymiany zasilaczy. Poniższa tabela zawiera łącze URL do 

formularza online dla danego kraju. Należy skorzystać z odpowiedniego łącza URL, aby wysłać wniosek z prośbą  
o wymianę zasilacza lub bezpośrednie wsparcie poprzez serwis w miejscu instalacji. Pracownik działu obsługi klienta 
skontaktuje się z Państwem, aby zweryfikować i potwierdzić wniosek.  

Kraj Adres URL formularza online dla danego kraju 
Polska www.videojet.pl/pl/homepage/excel-power.html 

 
Pytanie: NIE przeprowadzamy samodzielnej konserwacji. W jaki sposób możemy uzyskać wsparcie w zakresie serwisu 

w miejscu instalacji zasilaczy? 
Odpowiedź: Mają Państwo dwie możliwości: 

• Proszę skorzystać z łącza URL do formularza online, aby złożyć wniosek o serwis w miejscu instalacji. 
Pracownik działu obsługi klienta skontaktuje się z Państwem, aby zweryfikować i potwierdzić wniosek. 

• Proszę skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta firmy Videojet pod numerem (+65) 6444 4218. 
 
 

Odpowiedź: Płyta wysokiego napięcia musi 
znajdować się w odpowiedniej 
odległości od płyty uziomowej. 
Gwarantuje to użycie właściwego 
szczelinomierza dla danego modelu 
drukarki. W szczelinomierzu znajdują 
się plastikowe schodki. Przyrząd 
powinien z łatwością wsunąć się pod 
płytę wysokiego napięcia za 
pierwszym schodkiem, natomiast za 
drugim schodkiem szczelinomierza 
powinno się wyczuwać pewien opór. 
Aby wyregulować płytę, należy 
poluzować śruby na ramieniu 
przytrzymującym płytę, poprawić 
umiejscowienie płyty i dokręcić 
śruby. 

 

Szczelinomierz 

Śruby płyty wysokiego napięcia 

http://www.videojet.pl/pl/homepage/general/excel-power-supply.html
http://www.videojet.pl/pl/homepage/excel-power.html
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Zasilacze z poniższymi identyfikatorami WYMAGAJĄ wymiany 
  Zasilacze Globtek 2011 

 

• Zasilacze Globtek 2011. Brak zielonych lub 
zielono-żółtych etykiet. (Wymagana 
wymiana zasilacza) 
 

Liczba „11” na końcu 
czytelnego dla 
użytkownika kodu 
paskowego oznacza rok 
produkcji zasilacza: 2011. 

Zasilacze Globtek z kwadratową etykietą 
„OK” 
 

• Zasilacze Globtek z kwadratową etykietą, 
na której widać napis „OK”. Brak zielonych 
lub zielono-żółtych etykiet. 
(Wymagana wymiana zasilacza) 
 

 
 

Złącze wysokiego napięcia 

Kwadratowa etykieta  
z napisem „OK” znajduje się 
na boku zasilacza ze złączem 
wysokiego napięcia. 
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Zasilacze z poniższymi identyfikatorami NIE WYMAGAJĄ wymiany 

  

Certyfikowane zasilacze Globtek 2011 
 

• Certyfikowane zasilacze Globtek 2011 są 
oznaczone zielonymi lub zielono-żółtymi 
etykietami. (Wymiana zasilacza nie jest 
wymagana) 
 

• Przykłady poniżej 
 

Inni producenci zasilaczy 
 

• Zasilacze wyprodukowane przez firmę 
Tower Electronics lub Keltron 
Corporation. 
(Wymiana zasilacza nie jest wymagana) 
 

• Przykłady poniżej 
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