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z dwóch etapów:
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Upewnij si , e drukarka jest uruchomiona a strumie
wył czony. Nast pnie polewaj rynienk odsysaj c
rozcie czalnikiem przez około 20 sekund.

&

Wył cz drukark a nastepnie wyjmij wtyczk z gniazda
sieciowego.

'

Zamknij zawór rynienki odsysaj cej I załó gumk
zabezpieczaj c na działo(a).
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cz wielo yłow ł czówk do interfejsu przemysłowego.

Podł cz urz dzenie do płukania za pomoc dodatkowej ł czówki. W jej rodkowej cz ci
ł czówki pomi dzy interfejsem przemysłowym a urz dzeniem do płukania znajduje si
dodatkowe gniazdo do wpi cia do płyty głównej.

 czówka wielo yłowa

 czówka do urz dzenia do

płukania

U  dzenie do płukania
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Rozepnij szybkozł czki układu hydraulicznego i podł cz przewody ci nieniowe z
urz dzenia do płukania zgodnie ze schematem na nast pnej stronie.



'9 Podł cz rurk wej ciow (szybkozł czka) urz dzenia do płukania do układu
hydraulicznego drukarki a rurk wyj ciow do pustego kanistra na zu yty rozcie czalnik
(pojemno ok. 5litrów)
(9 Spu atrament ze zbiornika głównego, obwodu lepko ciomierza oraz filtra głównego
(nie demontuj starego filtra)
)9 Wlej troch rozcie czalnika do zbiornika z atramentem.
19 Wlej dwa litry rozcie czalnika do zbiornika z rozcie czalnikiem.
29 Zanurz rurk zasysaj c rozcie czalnik urz dzenia płucz cego w zbiorniku z
rozcie czalnikiem.
/9 Rozmontuj, wymyj i złó ponownie filtr głowicy.
09 Wł cz drukark .
39 Wybierz i zatwierd
Produkcja/Obsługa/Płukanie drukarki aby uruchomi
automatyczn procedur płukanie. Drukarka pokazuje na wy wietlaczu pasek oraz
post pu płukania:

kilkakrotnie zanim proces płukania
zako czy si automatycznie. Zaczekaj a drukarka sama si wył czy po zako czeniu
cyklu płukania.

O    

&49 Odł cz drukark z gniazda sieciowego. Przywró poprzednie poł czenia układu
hydraulicznego. Odł cz urz dzenie do płukania. Przywró poprzednie poł czenia płyty
głównej i interfejsu przemysłowego.

9040_calosc
102/211

34)4I 34)4
" ,

!

21I 34)4

!

T!

Obwód
atramentowy

ma
Ci nienie

Odsysanie

1

Odsysanie
2

5 litrowy

pojemnik

Urz dzenie do
płukania

Filtr
głowicy

Zbiornik
rozcie czalnika
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dzenia do płukania
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Gumka zabezpieczaj ca

Głowica 1

Głowica 2
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