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Τεχνική ΣύνοψηΣύστηµα ξηρής εµφάνισης Horizon  
Οδηγίες Καθαρισµού

®

Το Κιτ Καθαρισµού του συστήµατος ξηρής εµφάνισης Horizon περιέχει δύο 
ειδών πανάκια εµποτισµένα µε αλκοόλη για τον καθαρισµό συγκεκριµένων 
εσωτερικών εξαρτηµάτων του συστήµατος ξηρής εµφάνισης Horizon. 
Στην τεχνική σύνοψη περιγράφονται οι διαδικασίες που πρέπει να εκτελείτε 
όταν χρησιµοποιείτε τα πανάκια καθαρισµού.
Θα πρέπει να εκτελείτε τις διαδικασίες καθαρισµού ως µέρος της τακτικής 
συντήρησης ή όταν παρατηρείται εµφανής αλλοίωση στην ποιότητα εικόνας ή 
στην απόδοση εκτύπωσης. Για το Συνιστώµενο πρόγραµµα συντήρησης και 
τους Πίνακες αντιµετώπισης προβληµάτων, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χρήστη 
του συστήµατος ξηρής εµφάνισης Horizon ή στο Εγχειρίδιο Χρήσης Horizon.
Ορισµένοι χρήστες του Horizon µπορεί να προτιµούν την κασέτα καθαρισµού 
Horizon από το πανάκι καθαρισµού του PLATEN ROLLER (Kυλίνδρου 
πλάκας) για τον καθαρισµό των λαστιχένιων συγκρατητήρων. Μπορείτε να 
παραγγείλετε την κασέτα καθαρισµού Horizon, αριθµός προϊόντος SP-00279, 
κατόπιν επικοινωνίας µε τον αντιπρόσωπο της Codonics.

Καθαρισµός Θερµικής Κεφαλής Εκτύπωσης και 
Κυλίνδρου Πλάκας

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Μενού) του συστήµατος ξηρής εµφάνισης.

Εµφανίζεται το Main Menu (Βασικό Μενού).
2. Κάντε κλικ στην επιλογή µενού Open Top Cover (Άνοιγµα του επάνω 

καλύµµατος).
Η λειτουργία του συστήµατος ξηρής εµφάνισης διακόπτεται για να 
κρυώσουν τα εσωτερικά της εξαρτήµατα και µετά από ένα λεπτό περίπου 
το επάνω κάλυµµα ανοίγει σταδιακά.

3. Ανοίξτε το επάνω κάλυµµα µέχρι το τέλος της διαδροµής του.

Αν χρησιµοποιείται έγχρωµη ταινία, προχωρήστε στο βήµα 4. ∆ιαφορετικά, 
προχωρήστε στο βήµα 7.

4. Αφαιρέστε την έγχρωµη ταινία, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

5. Από το µενού Open Top Cover (Άνοιγµα του επάνω καλύµµατος) 
κάντε κλικ στην επιλογή µενού Move Ribbon Carriage (Μετακίνηση 
διάταξης µεταφοράς ταινίας).

6. Πατήστε το πλήκτρο  για να µετακινήσετε τη διάταξη µεταφοράς 
ταινίας προς τα κάτω και έξω από τη συσκευή.

7. Εντοπίστε τον περιστροφικό άξονα εκτύπωσης και τη διάταξη 
συγκράτησης που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα.

8. Χρησιµοποιώντας το πανάκι καθαρισµού της PRINT HEAD (Κεφαλής 
εκτύπωσης) που παρέχεται στο κιτ καθαρισµού του συστήµατος ξηρής 
εµφάνισης, σκουπίστε προσεκτικά τον περιστροφικό άξονα εκτύπωσης σε 
όλο το µήκος του και προς τις δύο κατευθύνσεις, ασκώντας µέτρια πίεση. 
Το πανάκι καθαρισµού ενδέχεται να αποχρωµατιστεί. Επαναλάβετε την 
κίνηση καθαρισµού και προς τις δύο κατευθύνσεις, έως ότου ο 
περιστροφικός άξονας εκτύπωσης καθαρίσει πλήρως.

9. Καθαρίστε τυχόν σκόνη ή άλλες µολυσµατικές ουσίες από τη διάταξη 
συγκράτησης.

10. Από το πλαϊνό µέρος του συστήµατος ξηρής εµφάνισης εντοπίστε τον 
πορτοκαλί ή λευκό κύλινδρο της πλάκας και τη ράβδο καθοδήγησης 
τροφοδοσίας που βρίσκονται στο εσωτερικό της, όπως φαίνεται στην 
παρακάτω εικόνα.

11. Αν εµφανιστεί το µενού Move Ribbon Carriage (Μετακίνηση διάταξης 

µεταφοράς ταινίας), πατήστε το πλήκτρο  για να επιστρέψετε στο µενού 
Open Top Cover (Άνοιγµα του επάνω καλύµµατος).

MENU

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν το κάλυµµα του συστήµατος ξηρής 
εµφάνισης είναι ανοιχτό, επιτρέπεται να αγγίζετε µόνο τα εσωτερικά 
εξαρτήµατα που έχουν πράσινο χρώµα (εκτός των λαστιχένιων 
συγκρατητήρων). Αφαιρέστε δαχτυλίδια, γραβάτες, κοσµήµατα και 
άλλα αντικείµενα που ενδεχοµένως φοράτε και δέστε τα µαλλιά σας 
ώστε να αποφευχθεί η πτώση ή ενσφήνωσή τους στη συσκευή.

Σηµείωση: Χρειάζεται µεγάλη προσοχή για την προστασία της ταινίας 
από σκόνη και ακαθαρσίες όταν αυτή δεν είναι προσαρτηµένη στη 
συσκευή. Μην αφήνετε την ταινία σε τραπέζι, καθώς το στατικό φορτίο 
θα προσελκύσει σκόνη από την επιφάνεια του τραπεζιού.

Ελατηριωτοί 
άξονες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να αποφύγετε την πρόκληση ζηµίας στην θερµική 
κεφαλή εκτύπωσης:
• Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά το πανάκι καθαρισµού της PRINT 
HEAD (Κεφαλής εκτύπωσης) κατά τον καθαρισµό.
• Μην αγγίζετε τη γυάλινη επιφάνεια της θερµικής κεφαλής 
εκτύπωσης µε τα δάκτυλα. Συνιστάται να φοράτε γάντια.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Η θερµική κεφαλή εκτύπωσης µπορεί να 
υπερθερµανθεί.

∆ιάταξη
συγκράτησης

Ράβδος καθοδήγησης 
τροφοδοσίας

Κύλινδρος πλάκας 
(πορτοκαλί ή λευκός)

Σκουπίστε προσεκτικά τον περιστροφικό 
άξονα εκτύπωσης σε όλο το µήκος του 
µέχρι να καθαρίσει καλά.

Περιστροφικός άξονας
εκτύπωσης
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12. Από το µενού Open Top Cover (Άνοιγµα του επάνω καλύµµατος) 
κάντε κλικ στην επιλογή µενού Rotate Platen (Περιστροφή πλάκας).
Εµφανίζεται το µενού Rotate Platen (Περιστροφή πλάκας).

13. Χρησιµοποιώντας το πανάκι καθαρισµού του PLATEN ROLLER 
(Kυλίνδρου πλάκας) που παρέχεται µαζί µε το κιτ καθαρισµού του 
συστήµατος ξηρής εµφάνισης, καθαρίστε µόνο προς µία κατεύθυνση σε 
όλο το µήκος του κυλίνδρου πλάκας από άκρη σε άκρη, έως ότου 
εξαφανιστούν όλες οι ορατές µολυσµατικές ουσίες.

Πατήστε το πλήκτρο  ή  για σταδιακή περιστροφή του κυλίνδρου 
πλάκας, ώστε να µπορείτε να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνειά της.

14. Καθαρίστε τυχόν σκόνη ή άλλες µολυσµατικές ουσίες από τη ράβδο 
καθοδήγησης τροφοδοσίας, χρησιµοποιώντας το πανάκι καθαρισµού του 
PLATEN ROLLER (Kυλίνδρου πλάκας) ή της PRINT HEAD (Κεφαλής 
εκτύπωσης) που παρέχεται µαζί µε το κιτ καθαρισµού του συστήµατος 
ξηρής εµφάνισης.

15. Περιµένετε µέχρι να στεγνώσει η θερµική κεφαλή εκτύπωσης και ο 
κύλινδρος πλάκας.

Εάν θέλετε να φορτώσετε ξανά την έγχρωµη ταινία, προχωρήστε στο βήµα 
16. ∆ιαφορετικά, προχωρήστε στο βήµα 18.

16. Από το µενού Open Top Cover (Άνοιγµα του επάνω καλύµµατος) 
κάντε κλικ στην επιλογή µενού Move Ribbon Carriage (Μετακίνηση 

διάταξης µεταφοράς ταινίας). Πατήστε το πλήκτρο  για να 
µετακινήσετε τη διάταξη µεταφοράς ταινίας προς τα πάνω, ώστε να 
µπορείτε να τοποθετήσετε ξανά την έγχρωµη ταινία.

17. Τοποθετήστε ξανά την έγχρωµη ταινία, όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα.

18. Κλείστε το επάνω κάλυµµα.

Καθαρισµός των λαστιχένιων συγκρατητήρων

1. Πατήστε το πλήκτρο  (Παύση) του συστήµατος ξηρής εµφάνισης 
και περιµένετε έως ότου η συσκευή τεθεί σε κατάσταση παύσης.

2. Αφαιρέστε τους δίσκους λήψης, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

3. Τοποθετήστε τους δίσκους λήψης σε µια επίπεδη επιφάνεια, όπως φαίνεται 
στην παρακάτω εικόνα.

4. Αφαιρέστε τυχόν κασέτες από τις εγκοπές παροχής.
5. Εντοπίστε τους λαστιχένιους συγκρατητήρες.

Υπάρχουν τρεις επιλογείς, ένας για κάθε εγκοπή παροχής. Ο επιλογέας που 
βρίσκεται στην επάνω θέση φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

6. Καθαρίστε κάθε λαστιχένιο συγκρατητήρα µε το πανάκι καθαρισµού του 
PLATEN ROLLER (Kυλίνδρου πλάκας) που παρέχεται µαζί µε το κιτ 
καθαρισµού του συστήµατος ξηρής εµφάνισης. Το πανάκι καθαρισµού 
ενδέχεται να αποχρωµατιστεί.

7. Περιµένετε έως ότου οι λαστιχένιοι συγκρατητήρες στεγνώσουν τελείως.
8. Επανατοποθετήστε τους δίσκους λήψης και τυχόν κασέτες που έχουν 

αφαιρεθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Χρησιµοποιείτε αποκλειστικά το πανάκι καθαρισµού 
του PLATEN ROLLER (Kυλίνδρου πλάκας) κατά τον καθαρισµό του. 
Εάν χρησιµοποιήσετε το πανάκι καθαρισµού της PRINT HEAD 
(Κεφαλής εκτύπωσης), ενδέχεται να προκληθεί ζηµία στον κύλινδρο 
πλάκας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η θερµική κεφαλή εκτύπωσης πρέπει να είναι τελείως 
στεγνή πριν από τη χρήση του συστήµατος ξηρής εµφάνισης.
Εάν η κεφαλή θερµανθεί ενώ είναι ακόµα υγρή, θα προκληθεί ζηµία.

Ελατηριωτοί 
Άξονες

Μαύρο (Παροχή)

Γκρι (Τάνυση)

PAUSE (

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν αφαιρέσετε τους δίσκους λήψης, 
επιτρέπεται να αγγίζετε µόνο τα εσωτερικά εξαρτήµατα που έχουν 
πράσινο χρώµα (εκτός των λαστιχένιων συγκρατητήρων). 
Αφαιρέστε δαχτυλίδια, γραβάτες, κοσµήµατα και άλλα αντικείµενα 
που ενδεχοµένως φοράτε και δέστε τα µαλλιά σας ώστε να 
αποφευχθεί η πτώση ή ενσφήνωσή τους στη συσκευή.
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Λαστιχένιοι συγκρατητήρες

Επιλογέας

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αγγίζετε τους λαστιχένιους συγκρατητήρες µε τα 
δάκτυλα. Οι λιπαρές ουσίες των δακτύλων σας δεν αφαιρούνται εύκολα 
και µπορεί να προκαλέσουν ζηµία στους συγκρατητήρες. Χρησιµοποιείτε 
µόνο το πανάκι καθαρισµού του PLATEN ROLLER (Kυλίνδρου 
πλάκας), καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζηµία εάν χρησιµοποιήσετε 
το πανάκι καθαρισµού της PRINT HEAD (Κεφαλής εκτύπωσης).


