Wywoływarka Horizon
Instrukcja czyszczenia
Zestaw do czyszczenia wywoływarki Horizon zawiera dwa rodzaje
ściereczek nasączonych alkoholem, przeznaczone do czyszczenia różnych
elementów suchej wywoływarki wielonośnikowej Horizon. W niniejszej
instrukcji technicznej opisano procedurę stosowania ściereczek do
czyszczenia.

®

Instrukcja techniczna

6.

Nacisnąć przycisk T , aby odsunąć karetkę taśmy tak, by nie
przeszkadzała.

7.

Zlokalizować listwę drukującą i oprawę przedstawione na poniższym
rysunku.

Opisywaną procedurę czyszczenia należy wykonywać w ramach regularnej
konserwacji i zawsze, gdy wystąpi zauważalne pogorszenia jakości obrazu
lub wydajności wywoływania. Zalecany harmonogram konserwacji oraz
tabele rozwiązywania problemów można znaleźć w Podręczniku
użytkownika wywoływarki Horizon lub w podręczniku Podstawy obsługi
wywoływarki Horizon.

PRZESTROGA: Aby uniknąć uszkodzenia termicznej głowicy
drukującej:
• Do czyszczenia używać wyłącznie ściereczki czyszczącej
oznaczonej PRINT HEAD (GŁOWICA DRUKUJĄCA).
• Nie dotykać szklanej powierzchni termicznej głowicy drukującej
palcami; zalecane jest nakładanie rękawiczek.

Niektórzy użytkownicy wywoływarki Horizon mogą, zamiast używać
ściereczki czyszczącej do PLATEN ROLLER (WAŁKA), czyścić rolki
chwytające za pomocą kasety do czyszczenia wywoływarki Horizon.
Kasetę czyszczącą wywoływarki Hirozon, nr katalogowy SP-00279, można
zamówić u przedstawiciela firmy Codonics.

OSTRZEŻENIE: Termiczna głowica drukująca może być gorąca
Ostrożnie wytrzeć listwę
drukującą w kierunku
wzdłużnym.
Oprawa

Czyszczenie termicznej głowicy drukującej i
wałka
1.

Nacisnąć przycisk

MENU

na wywoływarce.

Zostanie wyświetlone menu główne.
2.

Wybrać opcję Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną).
Listwa drukująca

Praca wywoływarki zostanie wstrzymana i po odczekaniu
maksymalnie minuty w celu ostudzenia wewnętrznych elementów
górna pokrywa odskoczy, częściowo się otwierając.
3.

Całkowicie otworzyć górną pokrywę.
OSTRZEŻENIE: Gdy pokrywa wywoływarki jest otwarta,
można dotykać tylko części wewnętrznych oznaczonych
kolorem zielonym (za wyjątkiem rolek chwytających). Należy
zdjąć pierścionki, krawat, biżuterię i inne podobne elementy
ubioru oraz związać włosy z tyłu, tak aby nie wpadły do
wywoływarki ani nie zostały w niej uwięzione.
Jeśli włożona jest taśma kolorowa, przejść do kroku 4. W przeciwnym
razie przejść do kroku 7.

4.

Wyjąć kolorową taśmę w sposób przedstawiony na poniższym
rysunku.

8.

Za pomocą ściereczki czyszczącej PRINT HEAD (GŁOWICA
DRUKUJĄCA) dostarczonej z zestawem do czyszczenia
wywoływarki ostrożnie wytrzeć listwę drukującą na całej długości,
wykonując ruch tam i z powrotem z umiarkowanym naciskiem.
Ściereczka czyszcząca może się odbarwić. Wycierać tam i z powrotem,
dopóki listwa drukująca nie będzie całkowicie czysta.

9.

Usunąć pył lub inne zanieczyszczenia z oprawy.

10. Patrząc z boku wywoływarki, zlokalizować pomarańczowy lub biały
wałek i prowadnicę podawania, przedstawione na poniższym rysunku.
Prowadnica
podawania

Wałek (pomarańczowy
lub biały)

Uwaga: Gdy taśma znajduje się poza wywoływarką, należy chronić
ją przed kurzem i zabrudzeniami. Należy unikać odkładania taśmy
na stół — ładunki elektrostatyczne przyciągną kurz z blatu stołu.
Piasty
sprężynowe

11. Jeśli wyświetlone jest menu Move Ribbon Carriage (Przesuń
karetkę taśmy), nacisnąć przycisk W , aby powrócić do menu Open
Top Cover (Otwórz pokrywę górną).
5.

Z menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną) wybrać opcję
menu Move Ribbon Carriage (Przesuń karetkę taśmy).

12. Z menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną) wybrać opcję
menu Rotate Platen (Obróć wałek).
Wyświetlone zostanie menu Rotate Platen (Obróć wałek).
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13. Ściereczką czyszczącą do PLATEN ROLLER (WAŁKA) dostarczoną
z zestawem do czyszczenia wywoływarki wycierać tylko w jednym
kierunku wzdłuż całego wałka, od jednego końca do drugiego, aż do
usunięcia wszystkich widocznych zanieczyszczeń.

Tace
odbiorcze

Naciskać przyciski S lub T w celu stopniowego obracania wałka,
co pozwoli na wyczyszczenie całej jego powierzchni.
PRZESTROGA: Do czyszczenia PLATEN ROLLER (WAŁKA)
używać wyłącznie ściereczki czyszczącej do wałka. Użycie
ściereczki czyszczącej PRINT HEAD (GŁOWICA
DRUKUJĄCA) może spowodować uszkodzenie wałka.
14. Usunąć pył lub inne zanieczyszczenia z prowadnicy podawania za
pomocą ściereczek czyszczących do PLATEN ROLLER (WAŁKA)
lub PRINT HEAD (GŁOWICY DRUKUJĄCEJ) dostarczonych z
zestawem do czyszczenia wywoływarki.
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Umieścić tace odbiorcze na płaskiej powierzchni w sposób
przedstawiony na poniższym rysunku.

15. Pozostawić termiczną głowicę drukującą i wałek do całkowitego
wyschnięcia.
PRZESTROGA: Przed próbą uruchomienia wywoływarki
termiczna głowica drukująca musi być całkowicie wyschnięta.
Dopuszczenie do nagrzania wilgotnej głowicy spowoduje jej
uszkodzenie.

Prawidłowo

Nieprawidłowo

W razie potrzeby ponownego włożenia taśmy kolorowej przejść do
kroku 16. W przeciwnym razie przejść do kroku 18.
16. Z menu Open Top Cover (Otwórz pokrywę górną) wybrać opcję
menu Move Ribbon Carriage (Przesuń karetkę taśmy). Nacisnąć
przycisk S , aby przesunąć karetkę taśmy do góry, dzięki czemu
możliwe będzie ponowne włożenie taśmy kolorowej.

4.

Wyjąć kasety ze szczelin podawania.

5.

Zlokalizować rolki chwytające.
W urządzeniu znajdują się trzy chwytaki, po jednym dla każdej
szczeliny podawania. Najwyższy chwytak przedstawiony został na
poniższym rysunku.

17. Ponownie włożyć kolorową taśmę w sposób przedstawiony na
poniższym rysunku.

Rolki chwytające

Piasty
sprężynowe
Czarny (podawanie)

Szary (odbieranie)

Chwytak

18. Zamknąć pokrywę górną.

Czyszczenie rolek chwytających
1.

Nacisnąć przycisk

PAUSE

6.

i odczekać, aż wywoływarka przejdzie

w stan wstrzymania.
2.

PRZESTROGA: Nie dotykać rolki czyszczącej palcami; tłuszcz z
palców; tłuszcz z palców jest bardzo trudny do usunięcia i może
spowodować uszkodzenie rolek. Używać wyłącznie ściereczki
czyszczącej oznaczonej PLATEN ROLLER (WAŁEK); użycie
ściereczki czyszczącej PRINT HEAD (GŁOWICA
DRUKUJĄCA) może spowodować uszkodzenie.

Wyjąć tace odbiorcze w sposób przedstawiony na poniższym rysunku.
OSTRZEŻENIE: Po wyjęciu tacy odbiorczych można dotykać
tylko części wewnętrznych oznaczonych kolorem zielonym
(za wyjątkiem rolek chwytających). Należy zdjąć pierścionki,
krawat, biżuterię i inne podobne elementy ubioru oraz związać
włosy z tyłu, tak aby nie wpadły do wywoływarki ani nie
zostały w niej uwięzione.

Za pomocą ściereczki czyszczącej do PLATEN ROLLER (WAŁKA)
dostarczonej z zestawem do czyszczenia wywoływarki wytrzeć każdą
rolkę chwytającą na całym obwodzie. Ściereczka czyszcząca może się
odbarwić.

7.

Pozostawić rolki do całkowitego wyschnięcia.

8.

Ponownie włożyć tace odbiorcze i wyjęte kasety.
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