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Technické 
informaceHorizon  tiskárna

Pokyny pro čištění
®

Čisticí souprava pro tiskárnu Horizon obsahuje dva druhy lihových 
utěrek k čištění určitých vnitřních komponentů multi-mediální 
suché tiskárny Horizon. Tyto technické informace popisují postup 
pro použití čisticích utěrek.
Tyto čisticí postupy byste měli provádět jako součást pravidelné 
údržby nebo když se znatelně sníží kvalita obrazu nebo výkon 
tiskárny. Doporučený plán údržby a tabulka odstraňování závad viz 
Uživatelská příručka tiskárny Horizon nebo Úvodní příručka 
tiskárny Horizon.

Někteří uživatelé tiskárny Horizon k čištění podávacích válečků 
raději používají čisticí kazetu Horizon než čisticí utěrku na 
PLATEN ROLLER (VÁLEC). Čisticí kazetu Horizon 
(díl č. SP-00279) lze objednat u zástupce Codonics.

Čištění tepelné tiskové hlavy a válce

1. Stiskněte tlačítko  na tiskárně.

Zobrazí se Main Menu (hlavní nabídka).
2. Vyberte položku nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt).

Tiskárna se zastaví a po minutě, kdy vnitřní komponenty 
vychladnou, se horní kryt pootevře.

3. Otevřete horní kryt úplně.

Je-li nasazena barevná páska, přikročte ke kroku 4. Jinak 
přejděte ke kroku 7.

4. Odstraňte barevnou pásku, jak je zobrazeno na následujícím 
obrázku.

5. Z nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt) vyberte položku 
Move Ribbon Carriage (Posunout kazetu s páskou).

6. Stiskněte  k posunu kazety s páskou dolů a ven z uložení.

7. Najděte tiskovou hlavu a špičku, jak je zobrazeno na 
následujícím obrázku.

8. Čisticí utěrkou PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU), která je 
obsažena v čisticí soupravě tiskárny, opatrně utírejte tam a zpět 
po celé délce tiskové hlavy mírným tlakem. Čisticí utěrka 
může ztratit barvu. Opakujte pohyb tam a zpět, až bude tisková 
hlava úplně čistá.

9. Odstraňte všechen prach nebo jiné nečistoty ze špičky.
10. Pohledem dovnitř ze strany tiskárny najděte oranžový nebo 

bilý válec a vodicí lištu donoru, zobrazené na následujícím 
obrázku.

11. Je-li zobrazena nabídka Move Ribbon Carriage (Posunout 

kazetu s páskou), stiskněte  pro návrat do nabídky Open 
Top Cover (Otevřít horní kryt).

12. Z nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt) vyberte položku 
Rotate Platen (Otočit válec).
Zobrazí se nabídka Rotate Platen (Otočit válec).

MENU

UPOZORNĚNÍ: Když je kryt tiskárny otevřený, dotýkejte 
se pouze těch vnitřních komponentů, které jsou obarveny 
zeleně (kromě podávacích válečků). Odstraňte prsteny, 
vázanky, bižuterii a další předměty a sepněte si vlasy 
dozadu, aby se nedostaly nebo nezachytily do tiskárny.

Poznámka: Pokud páska není nasazena v tiskárně, měla by 
se chránit před prachem a nečistotami. Pásku nenechávejte 
ležet na stole – statickým výbojem se na ni může nalepit 
prach ze stolu.

Pružně uložené 
hřídele

POZOR: Aby nedošlo k poškození tepelné tiskové hlavy:
• Při čištění používejte pouze čisticí utěrku na PRINT 
HEAD (TISKOVOU HLAVU).
• Pohledem dovnitř ze strany tiskárny najděte oranžový 
nebo bílý válec a vodicí lištu donoru, zobrazené na 
následujícím obrázku.

UPOZORNĚNÍ: Válec (oranžový nebo bílý).

Špička

Tisková hlava

Opatrně utírejte 
tiskovou hlavu,
až je čistá.

Vodicí lišta 
donoru

Válec (oranžový 
nebo bilý)
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13. Pomocí čisticí utěrky na PLATEN ROLLER (VÁLEC), 
obsažené v čisticí soupravě tiskárny, třete utěrkou pouze po 
celé délce válce od jednoho konce k druhému, až budou 
všechny viditelné nečistoty odstraněny. Netřete zpět a dopředu.

Pro krokové otáčení válcem stiskněte klávesu  nebo , 
abyste mohli vyèistit celý jeho povrch.

14. Odstraňte všechen prach a jiné nečistoty z vodicí lišty donoru 
pomocí čisticí utěrky na PLATEN ROLLER (VÁLEC) nebo na 
RRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU), obsažené v čisticí 
soupravě tiskárny.

15. Počkejte, až tepelná tisková hlava a válec úplně uschnou.

Jestliže potřebujete znovu založit barevnou pásku, jděte ke 
kroku 16. Jinak přejděte ke kroku 18.

16. Z nabídky Open Top Cover (Otevřít horní kryt) vyberte položku 
Move Ribbon Carriage (Posunout kazetu s páskou). Stiskněte 

 pro posun kazety s páskou nahoru, abyste mohli založit 
barevnou pásku.

17. Založte barevnou pásku, jak je zobrazeno na následujícím 
obrázku.

18. Zavřete horní kryt.

Čištění podávacích válečků

1. Stiskněte tlačítko  na tiskárně a počkejte, až se tiskárna 
přepne do stavu pozastavení.

2. Odstraňte přijímací zásobníky, jak je zobrazeno na následující 
obrázku.

3. Položte přijímací zásobníky na rovnou plochu, jak je 
zobrazeno na následujícím obrázku.

4. Odstraňte ze vstupních štěrbin všechny kazety.

5. Najděte podávací válečky.

Jsou tam tři podavače, jeden pro každou vstupní štěrbinu. 
Horní podavač je zobrazen na následujícím obrázku.

6. Pomocí čisticí utěrky na PLATEN ROLLER (VÁLEC), 
obsažené v čisticí soupravě tiskárny utřete každý podávací 
váleček. Čisticí utěrka může ztratit barvu.

7. Počkejte, až podávací válečky úplně uschnou.

8. Vrat’te na místo přijímací zásobníky a všechny kazety s médii, 
které byly vyjmuty.

POZOR: Při čištění válce používejte pouze čisticí utěrku na 
PLATEN ROLLER (VÁLEC). Při použití čisticí utěrky na 
PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU) může dojít k 
poškození válce.

POZOR: Před použitím tiskárny musí být tepelná tisková 
hlava úplně suchá. Nechte hlavu opět zahřát, pokud je ještě 
mokrá, způsobí poškození.

Pruže uložené
hřídele

Černá (přísun)

Šedá (navíjení)

PAUSE

UPOZORNĚNÍ: Když jsou přijímací zásobníky 
odstraněny, dotýkejte se pouze těch vnitřních 
komponentů, které jsou obarveny zeleně (kromě 
podávacích válečků). Odstraňte prsteny, vázanky, 
bižuterii a další předměty a sepněte si vlasy dozadu, 
aby se nedostaly nebo nezachytily do tiskárny.
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POZOR: Podávacích válečků se nedotýkejte prsty; 
mastnosta z prstů se obtížně odstraňuje a mohla by nakonec 
válečky poškodit. Používejte pouze čisticí utěrku na 
PLATEN ROLLER (VÁLEC), použitím čisticí utěrky na 
PRINT HEAD (TISKOVOU HLAVU) může dojít k 
poškození.


