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 Printerspray/Printkopreinigingsmiddel
 Reinigingsdoekjes
 Reinigingswattenstokjes
 Etiket- & kleefstofverwijderingsmiddel
 Stofverwijderingsspray
 Reinigingsinstructies
 Lapblad

Resten op de thermische printkop kunnen de printkwaliteit 
verminderen en de levensduur van de printkop verkorten. De 
sato reinigingsset zorgt ervoor dat u uw printer in topconditie 
houdt.  
Met deze set kunt u stof en vuil veilig verwijderen waardoor uw 
SATO printer een langere levensduur heeft.

REINIGINGSSET
VOOR SATOPRINTERS
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REINIGINGSSET STANDAARD VOLLEDIG 

Productcode Y54199224591 Y98188010014

Printerspray/
Printkopreinigingsmiddel
Productcode: Y54199224592

Deze printerspray dient te worden gebruikt in combinatie met de SATO-reinigingstissue om lintresten te 
verwijderen van uw printkoppen en platenrollers. Sproei deze vloeistof nooit direct op printercomponenten, 
maar gebruik het in combinatie met de reinigingstissues of reinigingswattenstokjes.

 
200 ml

 
200 ml

Etiket- & 
kleefstofverwijderingsmiddel
Productcode: Y54199224593

Etiket- en kleefstofverwijderingsmiddel zal helpen kleverige etiketresten te verwijderen van metalen of 
kunststofdelen van uw SATO-printer. Sproei deze vloeistof rechtstreeks op het restant en laat het even 
inwerken, het restant moet nu gemakkelijk kunnen worden verwijderd.

 
200 ml

 
200 ml

Stofverwijderingsspray
Productcode: Y98133300002

Intensief printen creëert stof dat voornamelijk van de etiketrol komt. Zonder regelmatig reinigen zal dit stof 
zich ophopen in de printer, hetgeen van invloed zou kunnen zijn op de printkwaliteit op etiketten, evenals 
een sensorfout veroorzaken. Het stofverwijderingsmiddel is de perfecte oplossing om uw printer stofvrij te 
houden om de hoogst mogelijke printkwaliteit te handhaven.

 
200 ml

Reinigingsinstructies Deze reinigingsinstructies leggen uit hoe u uw printer moet onderhouden en de levensduur kunt verlengen.   
Reinigingswattenstokjes
Productcode: Y54199210541

Deze wattenstokjes worden gebruikt voor het reinigen van printkoppen en zijn handig bij opstellingen 
waarin u niet met uw vingers bij de printkop en de sensor en de rand van het mes kunt komen. Het dient in 
combinatie met de printerspray te worden gebruikt.

  
(25 stks)

  
(25 stks)

Reinigingsdoekjes 
Productcode: Y98133260001

De doekjes zijn doordrenkt met een reinigingsvloeistof, voor gebruik op printkoppen, platenrollers, sensor en 
alle metalen en kunststofdelen van uw SATO-printer. Zij zijn uitsluitend ontworpen voor eenmalig gebruik.

  
(25 stks)

Lapblad
Productcode: Q00029000

Intensief printen zal kleine microkrassen veroorzaken op het oppervlak van de printkop. Deze 
krassen verminderen het contactoppervlak tussen de printkop-dotlijn en het materiaal waardoor een 
printkwaliteitsvermindering wordt veroorzaakt. Dit product is ontworpen voor het handhaven van een glad 
oppervlak van de thermische kop. Deze film helpt bij het verwijderen van krassen en handhaven van een glad 
oppervlak voor het handhaven van de printkwaliteit.  
N.B.: Wees voorzichtig bij het gebruik – Dit product dient alleen te worden gebruikt wanneer het algemene 
reinigen van de printkop nog steeds resulteert in een ongelijkmatige printkwaliteit.

 

Reinigingstissues
Productcode: Y54199210537

De reinigingstissues zijn ontworpen voor gebruik op elektronische producten en dienen te worden gebruikt 
in combinatie met printerspray en etiket- en kleefstofverwijderingsmiddel.

 
16x16 cm  (25 stks)

 
16x16 cm  (25 stks)
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TECHNISCHE INFORMATIE EN REINIGINGSPROCEDURE

REINIGINGSSET

1.  Schakel de printer uit en verwijder  
het snoer.

2.  Open de kap van de printer en 
controleer de etiketbaan en de 
etiketgeleiders op mogelijke 
restanten. Gebruik indien nodig de 
stofverwijderaar om al het stof te 
verwijderen van de binnenkant van 
de printer.

Reinigingsfrequentie 
Routine-onderhoud zal de levensduur van uw printkop maximaliseren, de reinigingsfrequentie zal variëren, afhankelijk van de gebruikte materialen en het printvolume.  
Reiniging wordt aanbevolen bij het inzetten van een nieuw lint of een rol etiketten. Een lapblad dient alleen te worden gebruikt wanneer geen gelijkmatige print wordt 
verkregen door middel van een normale reinigingsprocedure. Regelmatig reinigen zal slechts 3 – 4 minuten in beslag nemen en zal de levensduur van uw printkop 
maximaliseren. 

Opmerking
• Printkoppen die uitvallen doordat ze niet voldoende zijn gereinigd vallen niet onder de garantie.
•   Neem contact op met uw dichtstbijzijnde kantoor van SATO als u de reinigingsset in één van de volgende talen wilt hebben:  Engels • Nederlands • Frans • Duits • Italiaans • Pools • Spaans.

Reinig de printkop
met tissues

Reinig de platenroller  
met tissues

Reinig de sensor  
met wattenstokjes

Reinig het mes  
met wattenstokjes

Reinig de dispenserroller  
met tissues

5. Open de printkop.

6.  Gebruik reinigingswattenstokjes 
en printerspray of tissues met 
printerspray om restanten van de 
printkop te verwijderen. Controleer 
om zeker te stellen dat de dotlijn 
volledig is gereinigd.

3.  Spray een kleine hoeveelheid 
etiketverwijderingsmiddel direct op 
alle materiaalresten en wacht even.

4. Verwijder etiketrestant.

7.  Wanneer afdrukken zwakkere 
printgebieden hebben geproduceerd, 
gebruik dan het lapblad om het 
oppervlak van de dotlijn glad te maken. 
(Gebruik dit alleen wanneer alle andere 
reinigingsprocedures niet de perfecte 
printkwaliteit hebben bereikt.)

8.  Om zeker te stellen dat alle stofdeeltjes 
en restanten zijn verwijderd, veegt u de 
dotlijn af met de reinigingsdoekjes en 
de reinigingstissue.

De standaard reinigingsset en volledige 
reinigingsset bevatten ook een transparante/

blauwe zak met SATO-logo


