Resumo técnico

®

Horizon Imager
Instruções de limpeza
O Kit de Limpeza da Horizon Imager contém dois tipos de toalhetes
à base de álcool para a limpeza de determinados componentes
internos da Horizon Multi-media Dry Imager. Este resumo técnico
explica os procedimentos que devem ser seguidos na utilização
desses toalhetes.

6.

Prima a tecla T para mover o carro da fita para baixo e para
fora do caminho.

7. Localize a guia protectora e a mira de impressão, mostrados
na figura seguinte.

Efectue esses procedimentos de limpeza como parte da manutenção
regular ou quando houver uma degradação perceptível na
qualidade da imagem ou no desempenho da impressão. Consulte o
Manual do utilizador do gerador de imagens Horizon ou o Manual de
inicialização do Horizon para ver as tabelas do programa de
manutenção recomendado e de resolução de problemas.

CUIDADO: Para evitar danos à cabeça de impressão térmica:
• Utilize somente o toalhete PRINT HEAD (Cabeça de
impressão) durante a limpeza.
• Não toque na superfície de vidro da cabeça de impressão
térmica com os dedos; é recomendável utilizar luvas.

Alguns utilizadores do Horizon podem preferir utilizar a cassete de
limpeza Horizon para limpar as borrachas do alimentador, em vez
de utilizar o material de limpeza do rolo de impressão. Pode
encomendar a cassete de limpeza Horizon, referência SP-00279,
com o representante Codonics.

AVISO: A cabeça de impressão térmica pode estar quente.
Limpe com cuidado a mira de
impressão até ficar
completamente limpa.
Guia protectora

Limpar a cabeça de impressão térmica e o
rolo
1.

Prima a tecla

MENU

.

O Main Menu (Menu principal) é apresentado.
2.

Após um minuto para arrefecimento dos componentes internos,
a tampa superior abre-se parcialmente.
3.

Abra completamente a tampa.
AVISO: Quando a tampa do gerador de imagens estiver
aberta, toque somente nos componentes internos de cor
verde (excepto as borrachas do alimentador). Remova anéis,
gravatas, jóias e outros itens, e prenda o cabelo para trás
para que não caia no interior do equipamento ou fique
preso no aparelho.
Se uma fita colorida estiver instalada, avance para a etapa 4.
Caso contrário, vá para a etapa 7.

4.

Mira de impressão

Seleccione a opção de menu Open Top Cover (Abrir tampa
superior).

Remova a fita colorida como mostra a figura seguinte.

8.

Com o toalhete PRINT HEAD (Cabeça de impressão) fornecido
com o kit de limpeza, limpe cuidadosamente para frente e para
trás toda a extensão da linha da mira de impressão com pressão
moderada. O toalhete pode ficar descolorido. Repita o
movimento para frente e para trás até que a mira de impressão
esteja completamente limpa.

9.

Remova toda a sujidade ou os contaminantes da guia protectora.

10. Olhando para dentro pela lateral do gerador de imagens,
localize o rolo laranja ou a barra-guia de alimentação branca,
mostrada na figura seguinte.
Barra guia doadora

Rolo de impressão
(cor de laranja ou branco)

Observação: Tome cuidado para proteger a fita do pó e da
sujidade quando não estiver carregada no gerador de
imagens. Evite apoiar a fita sobre a mesa; a energia estática
atrai o pó da superfície da mesa.
Cilindros
carregados com
molas

11. Se o menu Move Ribbon Carriage (Mover carro da fita) for
apresentado, prima a tecla W para voltar para o menu Open
Top Cover (Abrir tampa superior).
5.

No menu Open Top Cover (Abrir a tampa superior), seleccione a
opção de menu Move Ribbon Carriage (Mover carro da fita).

12. No menu Open Top Cover (Abrir a tampa superior), seleccione
a opção de menu Rotate Platen (Rodar rolo de impressão).
O menu Rotate Platen (Rodar rolo de impressão) é apresentado.
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13. Utilizando o material de limpeza do PLATEN ROLLER (Rolo de
impressão) fornecido com o conjunto de limpeza do gerador de
imagens, esfregue o rolo apenas num sentido e ao longo de todo
o seu comprimento, de ponta a ponta, até que todos os
contaminantes visíveis tenham sido removidos.

Tabuleiros de
recepção

Prima as teclas S ou T para rodar pouco a pouco o rolo de
maneira que possa limpar toda a sua superfície.
8"x

CUIDADO: Utilize apenas o material de limpeza do
PLATEN ROLLER (Rolo de impressão) quando limpar o rolo.
Podem ocorrer danos ao rolamento do rolo se utilizar o
toalhete PRINT HEAD (Cabeça de impressão).
14. Limpe todo o pó, ou outros contaminantes, da barra-guia de
alimentação, utilizando o material de limpeza do rolo ou da
cabeça de impressão fornecido com o conjunto de limpeza do
gerador de imagens.

10"

AS

ize

14"x

3.

17"

Coloque os tabuleiros de recepção sobre uma superfície plana,
como mostra a figura seguinte.

15. Aguarde a secagem completa da cabeça e do rolo de impressão
térmica.
Correcto

CUIDADO: A cabeça de impressão térmica deve estar
completamente seca antes de o gerador de imagens poder ser
utilizado. O reaquecimento da cabeça enquanto ainda está
húmida causará danos.
Caso precise recarregar a fita colorida, vá para a etapa 16.
Caso contrário, vá para a etapa 18.
16. No menu Open Top Cover (Abrir a tampa superior), seleccione
a opção de menu Move Ribbon Carriage (Mover carro da fita).

Incorrecto

4.

Remova todos as cassetes de papel das ranhuras de alimentação.

5.

Localize as borrachas de transporte.
Há três conjuntos, um para cada ranhura de alimentação.
O conjunto mais acima é mostrado na figura seguinte.

Prima a tecla S para mover o carro da fita para cima, para que
possa recarregar a fita colorida.

Borrachas de transporte

17. Recarregue a fita colorida como mostra a figura seguinte.
Cilindros carregados
com molas
Preto (alimentação)

Cinza (recepção)
Conjunto de transporte

18. Feche a tampa superior.

6.

Limpar as borrachas de transporte
1.

Prima a tecla

PAUSE

(Pausa) e espere até que o mostrador entre

CUIDADO: Não toque nas borrachas do alimentador com os
dedos; a gordura da pele é difícil de remover e pode acabar
por danificá-las. Utilize somente o toalhete PLATEN
ROLLER (Rolo de impressão), podem ocorrer danos ao
rolamento do rolo se utilizar o toalhete PRINT HEAD
(Cabeça de impressão).

no estado de pausa.
2.

Remova os tabuleiros de recepção, como mostra a figura
seguinte.
AVISO: Quando a tampa do gerador de imagens estiver
aberta, toque somente nos componentes internos de cor
verde (excepto as borrachas do alimentador). Remova anéis,
gravatas, jóias e outros itens, e prenda o cabelo para trás
para que não caia no interior do equipamento e fique preso
no aparelho.

Utilizando o material de limpeza do PLATEN ROLLER (Rolo de
impressão) fornecido com o conjunto de limpeza do gerador de
imagens, limpe à volta de cada borracha. O toalhete pode ficar
descolorido.

7.

Aguarde a secagem completa das borrachas de transporte.

8.

Recoloque os tabuleiros de recepção e quaisquer cassetes de
papel que tenham sido removidos.
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