POLIMER TX
Empfohlene Wartung

Zalecenia dotyczące konserwacji

 Es wird empfohlen, Luftbefeuchter zu
installieren, um eine hohe Feuchtigkeit
im Raum zu gewährleisten!

 W celu zapewnienia wysokiej
wilgotności powietrza w pomieszczeniu
zaleca się zainstalowanie nawilżaczy
powietrza!

 Mindestens 10 m² pro Tag bedrucken.
 Bitte beachten, dass es sich im Weiteren
hier nur um Empfehlungen handelt. Die
individuellen Anleitungen zur Druckmaschine sind zwingend zu beachten!

 Należy drukować co najmniej 10 m²
dziennie.
 Prosimy pamiętać, że poniższe
wskazówki są jedynie rekomendacjami.
Należy przestrzegać zaleceń z instrukcji
obsługi konkretnej drukarki!

Tägliche Wartungsarbeiten

Codzienna konserwacja

 Düsentest! Falls erforderlich, zusätzlich
Druckkopf reinigen.

 Test dyszy! W razie potrzeby wyczyść
także głowicę drukującą.

 Wischer, Kopf und Abdecksystem
mindestens zwei Mal täglich reinigen.

 Wycieraczkę, głowicę i układ
zabezpieczający głowicę należy czyścić co
najmniej dwa razy dziennie.

Wartung beim Start

Konserwacja przy uruchamianiu drukarki

 Beim Hochfahren des Druckers
durchzuführen!

 Przeprowadzaj podczas każdego
uruchamiania drukarki.

 Weiße Patronen sofern vorhanden
schütteln. Patrone schwenken, um die
Tinte durchzumischen.

 Jeśli używane są kartridże z białym
tuszem, potrząśnij je i kilka razy przechyl
w celu przemieszania tuszu.

Wartung bei Arbeitsende

Konserwacja po zakończeniu pracy

 Täglich nach Beendigung des
Druckprozesses durchzuführen.

 Przeprowadzaj codziennie po
zakończeniu drukowania.

 Abdeckstationen reinigen. Nach dem
Reinigen das Abdecksystem mit
Farbenpunkt Cleaner füllen.

 Wyczyść układ zabezpieczający głowicę.
Po wyczyszczeniu wlej środek czyszczący
Farbenpunkt do układu
zabezpieczającego głowicę.

 Geöffnete Tintenpatronen immer zu
mindestens 50% mit Tinte befüllt lassen.
 Patronenventil immer schließen.

 Otwarte kartridże powinny zawsze
zawierać co najmniej 50% tuszu.
 Zawsze zamykaj zawór kartridża.

Wartung bei längerer Einsatzpause

Konserwacja przed dłuższą przerwą
w użytkowaniu

 Einmal wöchentlich am Ende des Tages
durchzuführen, vorzugsweise vor
Wochenenden oder längerer Inaktivität.

 Przeprowadzaj raz na tydzień, pod
koniec dnia, najlepiej przed weekendem
albo przed okresem dłuższego przestoju.

POLIMER TX
 Vorgehensweise wie unter „Wartung bei
Arbeitsende“ beschrieben. Zusätzlich
Wischer und Druckköpfe reinigen.
 Falls der Drucker für länger als eine
Woche nicht eingesetzt wird, mit
Farbenpunkt Cleaner befüllen.

 Wykonaj wszystkie czynności opisane
w punkcie „Konserwacja po zakończeniu
pracy”. Dodatkowo wyczyść wycieraczkę
i głowice drukujące.
 Jeśli drukarka nie będzie używana przez
okres dłuższy niż jeden tydzień, wlej
środek czyszczący Farbenpunkt.

Monatliche Wartung

Konserwacja comiesięczna

 Mindestens einmal pro Monat
durchzuführen.

 Przeprowadzaj co najmniej raz na
miesiąc.

 Bewegungsfläche und Welle des Schlittens
reinigen.

 Wyczyść obszar przemieszczania się
wózka i jego wał.

Halbjährliche Wartung

Konserwacja półroczna

 Alle 6 Monate durchzuführen.

 Przeprowadzaj co 6 miesięcy.

 Patronen reinigen.

 Wyczyść kartridże.

