Technische
instructies

Horizon Imager
Reinigingsinstructies
®

Het reinigingspakket voor de Horizon Imager bevat twee soorten
alcoholdoekjes waarmee u bepaalde interne onderdelen van de Horizon
Multi-media Dry Imager kunt reinigen. In deze technische instructies
wordt uitgelegd hoe u de reinigingsdoekjes gebruikt.

6.
7.

U dient deze reinigingsprocedures uit te voeren als onderdeel van het
normale onderhoud of wanneer de beeldkwaliteit of afdrukprestaties
merkbaar afnemen. Zie de gebruikershandleiding bij de Horizon Imager of
beginnershandleiding van Horizon voor het aanbevolen onderhoudsschema
en tabellen voor het oplossen van problemen.

Druk op de knop T om de lintgeleider omlaag te verplaatsen,
zodat deze niet in de weg zit.
Zoek de printrand en het neusstuk, zoals is aangegeven in de
volgende afbeelding.

LET OP: voorkom als volgt dat de thermische printkop
beschadigt:
• Gebruik alleen het reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD
(printkop) tijdens het reinigen.
• Raak het glazen oppervlak van de printkop niet aan met uw
vingers; u wordt geadviseerd handschoenen te dragen.

Sommige gebruikers maken voor het reinigen van de doorvoerwielen
wellicht liever gebruik van de reinigingscassette van Horizon dan het
reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol). U kunt de
Horizon reinigingscassette, onderdeelnummer SP-00279, bestellen bij uw
Codonics-vertegenwoordiger.

WAARSCHUWING: de thermische printkop kan heet zijn.
Veeg voorzichtig langs
de printrand totdat deze
schoon is.

De thermische printkop en drukrol
reinigen
1.
2.

3.

Druk op de knop

MENU

op de imager.

Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend.
Selecteer de menuoptie Open Top Cover (Bovenklep openen).
De imager wordt gepauzeerd en nadat gedurende een minuut de
interne onderdelen zijn afgekoeld, wordt de bovenklep gedeeltelijk
geopend.
Open de bovenklep volledig.
WAARSCHUWING: raak alleen de groengekleurde interne
onderdelen aan (met uitzondering van de doorvoerwielen)
wanneer de klep van de imager is geopend. Doe ringen,
stropdassen, sieraden en andere items af en doe uw haar in
een staart, zodat niets in de imager valt of verstrikt raakt.

4.

Neusstuk

Ga naar stap 4 als er een kleurenlint is geplaatst. Ga anders naar
stap 7.
Verwijder het kleurenlint, zoals is aangegeven in de volgende
afbeelding.
Opmerking: bescherm het lint tegen stof en vuil zolang dit niet
in de imager is geplaatst. Leg het lint niet op een tafel; door
statische lading wordt stof van het tafeloppervlak
aangetrokken.

Printrand

8.

Veeg voorzichtig heen en weer langs de volledige afdruklijn met het
reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD (printkop), dat is
meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager. Druk hierbij
niet te hard met het doekje op de printkop. Mogelijk verkleurt het
reinigingsdoekje. Herhaal de heen- en weergaande beweging totdat
de printrand volledig schoon is.
9. Verwijder stof of ander vuil van het neusstuk.
10. Kijk vanaf de zijkant van de imager en zoek de oranje of witte
drukrol en de aanvoerrol, zoals is aangegeven in de volgende figuur.
Aanvoerrol

Drukrol (oranje of wit)

Spoelen met
veer

11. Als het menu Move Ribbon Carriage (Lintgeleider verplaatsen)

5.

Selecteer in het menu Open Top Cover (Bovenklep openen) de
menuoptie Move Ribbon Carriage (Lintgeleider verplaatsen).

wordt geopend, drukt u op de knop W om terug te keren naar het
menu Open Top Cover (Bovenklep openen).
12. Selecteer in het menu Open Top Cover (Bovenklep openen) de
menuoptie Rotate Platen (Drukrol draaien).
Het menu Rotate Platen (Drukrol draaien) wordt geopend.

®

13. Wrijf het reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol), dat
is meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager, steeds in één
richting langs de gehele lengte van de drukrol totdat al het zichtbare
vuil volledig is verwijderd.

Opvanglade

Druk op de knop S of T om de drukrol te draaien, zodat u het
volledige oppervlak kunt reinigen.
LET OP: Gebruik alleen het reinigingsdoekje voor de PLATEN
ROLLER (drukrol) om deze te reinigen. U kunt de drukrol
beschadigen als u het reinigingsdoekje voor de PRINT HEAD
(printkop) gebruikt.
14. Verwijder stof of ander vuil van de aanvoerrol met het
reinigingsdoekje voor de PLATEN ROLLER (drukrol) of printkop
dat is meegeleverd in het reinigingspakket voor de imager.
15. Wacht totdat de thermische PRINT HEAD (printkop) en de PLATEN
ROLLER (drukrol) volledig zijn gedroogd.

8"x

ize

14"x

3.

17"

Leg de opvanglade op een plat oppervlak, zoals is aangegeven in de
volgende afbeelding.

LET OP: de thermische printkop moet volledig droog zijn voordat
u probeert de imager te gebruiken. Als de kop heet wordt terwijl
deze nog nat is, treden beschadigingen op.

Juist

Ga naar stap 16 als u het kleurenlint opnieuw moet plaatsen.
Ga anders naar stap 18.
16. Selecteer in het menu Open Top Cover (Bovenklep openen) de
menuoptie Move Ribbon Carriage (Lintgeleider verplaatsen). Druk
op de knop S om de lintgeleider weer omhoog te verplaatsen,
zodat u het kleurenlint opnieuw kunt aanbrengen.
17. Plaats het kleurenlint opnieuw, zoals is aangegeven in de volgende
afbeelding.
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4.

Verwijder eventuele cassettes uit de toevoersleuven.

5.

Zoek de doorvoerwielen.
Er zijn drie doorvoerwielen, een voor elke toevoersleuf.
Het bovenste doorvoerwiel is weergegeven in de volgende
afbeelding.

Spoelen
met veer

Doorvoerwielen
Zwart (toevoer)

Grijs (opname)

18. Sluit de bovenklep.

De doorvoerwielen reinigen
PAUSE

1.

Druk op de knop

2.

imager is gepauzeerd.
Verwijder de opvanglade, zoals is aangegeven in de volgende
afbeelding.

(Pauze) op de imager en wacht totdat de

Doorvoer

6.

Wrijf rond elk doorvoerwiel met het reinigingsdoekje voor de
PLATEN ROLLER (drukrol) dat is meegeleverd in het
reinigingspakket voor de imager. Mogelijk verkleurt het
reinigingsdoekje.
LET OP: Raak de doorvoerwielen niet met uw vingers aan;
lichaamsolie van de vingers; lichaamsolie van de vingers is
moeilijk te verwijderen en kan uiteindelijk de wielen
beschadigen. Gebruik alleen het reinigingsdoekje voor de
PLATEN ROLLER (drukrol), want met het reinigingsdoekje
voor de PRINT HEAD (printkop) kunt u de rol beschadigen.

WAARSCHUWING: raak alleen de groengekleurde interne
onderdelen aan (met uitzondering van de doorvoerwielen)
wanneer de klep van de imager is geopend. Doe ringen,
stropdassen, sieraden en andere items af en doe uw haar in
een staart, zodat niets in de imager valt of verstrikt raakt.

7.

Wacht totdat de doorvoerwielen volledig droog zijn.

8.

Plaats de opvanglade en eventuele verwijderde mediacassettes
terug.
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