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  Spray do drukarek/środek do czyszczenia głowicy drukującej
 Chusteczki do czyszczenia
 Szmatka do czyszczenia
 Pędzle do czyszczenia
 Środek do usuwania etykiet i kleju
 Odpylacz powietrza w sprayu
 Instrukcje czyszczenia
 Arkusz zakrywający

Odpowiednią wydajność druku można uzyskać tylko wówczas, gdy głowica  
drukująca ma stały kontakt z materiałami drukującymi. Pozostałości na 
termicznej głowicy drukującej obniżają jakość druku i skracają czas 
przydatności głowicy. Bardzo ważne dla wydajności drukarki SATO jest 
utrzymywanie głowicy termicznej w stanie wolnym od osadów. W tym celu 
opracowano zestaw  
do czyszczenia SATO, który pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości druku i 
maksymalizacji użytkowania drukarki SATO.

ZESTAW DO 
CZYSZCZENIA
DRUKAREK SATO
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INFORMACJE TECHNICZNE I PROCEDURA CZYSZCZENIA

ZESTAW DO CZYSZCZENIA

1.  Wyłącz drukarkę i odłącz kabel 
zasilający.

2.  Otwórz pokrywę drukarki i sprawdź 
prowadnice etykiet czy nie ma na 
nich osadów i pozostałości. W razie 
potrzeby usuń pył z wnętrza drukarki 
za pomocą odpylacza powietrza.

Częstotliwość czyszczenia 
Rutynowe prace konserwacyjne wydłużają okres przydatności głowicy drukującej; częstotliwość czyszczenia jest zależna od używanych materiałów i drukowanych 
ilości. Czyszczenie jest zalecane po zainstalowaniu nowej wstęgi lub rolki etykiet. Arkusz zakrywający stosować wyłącznie wtedy, gdy nie można uzyskać równomiernej 
jakości  
druku na drodze normalnej procedury czyszczenia. Regularne czyszczenie trwa zaledwie 3–4 minuty i znacznie wydłuża okres używalności głowicy drukującej. 

Uwaga
• Głowice drukujące, które ulegają awarii w wyniku zaniedbania czyszczenia, nie są objęte gwarancją.
•   Skontaktować się z najbliższą filią SATO, aby uzyskać zestaw do czyszczenia z instrukcjami w jednym z następujących języków:  angielski • holenderski • francuski • niemiecki • włoski • polski • hiszpański.

Wyczyść głowicę drukującą
przy użyciu szmatki

Wyczyść rolkę dociskową  
przy użyciu szmatki

Wyczyść czujnik  
przy użyciu pędzla

Wyczyść nóż 
przy użyciu pędzla

Wyczyść zasobnik  
przy użyciu szmatki

5. Otwórz głowicę drukującą.

6.  Usuń ewentualne pozostałości 
za pomocą pędzli do czyszczenia 
i sprayu do drukarek lub szmatek 
i sprayu do drukarek. Sprawdź, czy 
kropkowana linia jest całkowicie 
czysta.

3.  Rozpyl niewielką ilość środka do 
usuwania etykiet bezpośrednio 
na pozostałościach materiału 
i odczekaj kilka chwil.

4. Usuń pozostałość etykiety.

7.  Jeżeli na wydrukach występują 
obszary o słabszej jakości, 
należy wygładzić powierzchnię 
kropkowanej linii za pomocą arkusza 
zakrywającego. (Wykonywać tylko 
wówczas, gdy wszystkie pozostałe 
metody czyszczenia nie przyniosły 
oczekiwanej jakości druku).

8.  Aby mieć pewność, że wszystkie 
cząstki i osady zostały usunięte, 
przetrzyj kropkowaną linię za pomocą 
ściereczek i szmatki do czyszczenia.

ZESTAW DO CZYSZCZENIA STANDARDOWY PEŁNY 

Kod produktu Y54199224591 Y98188010014
Spray do drukarek/środek do 
czyszczenia głowicy drukującej
Kod produktu: Y54199224592

Środka do czyszczenia drukarek w sprayu należy używać w połączeniu ze szmatką do czyszczenia SATO, 
aby usunąć pozostałości wstęgo z głowic drukujących i rolek dociskających. Nigdy nie rozpylać tej cieczy 
bezpośrednio na elementy drukarki, lecz używać jej w połączeniu ze szmatkami lub pędzlami do czyszczenia.

 
200 ml

 
200 ml

Środek do usuwania  
etykiet i kleju
Kod produktu: Y54199224593

Środek do usuwania etykiet i papieru pomaga w usuwaniu przyklejonych pozostałości etykiet z metalowych 
lub plastikowych elementów drukarki SATO. Rozpylić tę ciecz bezpośrednio na osad i pozostawić ją na kilka 
chwil, aby ułatwić usuwanie pozostałości.

 
200 ml

 
200 ml

Odpylacz powietrza w sprayu
Kod produktu: Y98133300002

Długotrwałe i częste drukowanie powoduje wydzielanie pyłu pochodzącego z rolki etykiet. Bez zachowania 
regularnego czyszczenia ten pył gromadzi się wewnątrz drukarki i wpływa na jakoś druku na etykietach oraz 
wywołuje błędy czujnika. Odpylacz powietrza jest doskonałym rozwiązaniem pozwalającym na utrzymanie 
drukarki w stanie wolnym od pyłu w celu zachowania możliwie najwyższej jakości druku.

 
200 ml

Instrukcje czyszczenia Instrukcje czyszczenia zawierają informacje pozwalające na utrzymanie odpowiedniego stanu drukarki 
i wydłużenie okresu jej przydatności.

  

Pędzle do czyszczenia
Kod produktu: Y54199210541

Te pędzle służą do czyszczenia głowic drukujących i są pomocne w przypadku konfiguracji, w których 
dostęp do głowicy drukującej, czujnika i krawędzi noża przy użyciu rąk jest niemożliwy. Należy ich używać 
w połączeniu ze sprayem do drukarek.

  
(25 szt.)

  
(25 szt.)

Ściereczki do czyszczenia 
Kod produktu: Y98133260001

Ściereczki są nasączone płynem czyszczącym i można ich używać na głowicach czyszczących,  
rolkach dociskowych, czujnikach oraz wszystkich metalowych i plastikowych częściach drukarki SATO.  
Są one przeznaczone do jednokrotnego użytku.

  
(25 szt.)

Arkusz zakrywający
Kod produktu: Q00029000

Długotrwałe i częste drukowanie powoduje powstawanie mikrozarysowań na powierzchni głowicy 
drukującej. Te zarysowania zmniejszają jakość obszary kontaktu między przerywaną linią głowicy drukującej 
a materiałem, tym samym zmniejszając jakość druku. Ten produkt służy do utrzymania gładkiej powierzchni 
głowicy termicznej. Folia pomaga w usunięciu zarysować i zachowaniu gładkiej powierzchni w celu 
utrzymania jakości druku.  
Uwaga: Używać z dużą ostrożnością — ten produkt stosować tylko wówczas, gdy ogólne czyszczenie  
głowicy drukującej nie przynosi pożądanej jakości druku.

 

Szmatki do czyszczenia
Kod produktu: Y54199210537

Chusteczki do czyszczenia służą do użytku z produktami elektronicznymi i należy ich używać w połączeniu ze 
sprayem do drukarek oraz środkiem do usuwania etykiety i kleju.

 
16 x 16 cm (25 szt.)

 
16 x 16 cm (25 szt.)

Standardowy zestaw do czyszczenia i pełny zestaw do czyszczenia 
zawiera ponadto przezroczystą/niebieską kosmetyczkę z logo SATO


