Instrukcja obsługi
kaset wielokrotnego napełniania o poj. 280ml
do ploterów
Canon Prograf iPF 5x0/6xx/7xx
Canon Prograf iPF 5x00/6x00

Otwór
wlewowy

Kaseta jest gotowa do użycia po napełnieniu jej atramentem bez ingerencji w
konstrukcję kasety. Należy regularnie optycznie sprawdzać poziom
atramentów w kasetach. Wskazania na wyświetlaczu mogą różnić się z
faktyczną ilością atramentu w kasecie.
W przypadku kasety z czipem jest ona wyposażona w chip jednorazowy, który należy
wymienić po zliczeniu 130ml. Instrukcja wymiany chipa znajduje się na naboju.

Pierwsze napełnienie kasety atramentem:
1. Przed włożeniem do drukarki kasetę należy napełnić atramentem odpowiedniego
koloru do wysokości min 3/5 (optymalne napełnienie to pełna kaseta). Atrament
wlewamy przy pomocy lejka lub dużej strzykawki przez otwór w górnej części
kasety (patrz zdjęcia). Otwór ten zabezpieczony jest zatyczką, którą należy
dokładnie docisnąć po wlaniu atramentu.
Zabrania się wkładania pustych kaset do maszyny – grozi to zapowietrzeniem
układu podającego atrament lub uszkodzeniem glowicy drukującej.

2. Po napełnieniu kasety i dokładnym zamknięciu otworu wlewowego korkiem
wkładamy kasetę do drukarki tak samo jak kasetę jednorazową.

Dolewanie atramentu:
Zaleca się dolewać atrament po zakończeniu drukowania, aby przed kolejną
sesją mikroskopijne bąbelki powietrza powstałe podczas dolewania mogły się w
naturalny sposób z atramentu ulotnić.
Nie należy dopuszczać do całkowitego zużycia atramentu w naboju. Bezpieczny
poziom to min 1/3.
Włożenie do plotera kasety pustej bądź z minimalną ilością atramentu
będzie skutkować zapowietrzeniem układu podającego atrament, czego
efektem będzie paskowanie koloru na wydrukach. W skrajnych
przypadkach może doprowadzic do uszkodzenia głowicy drukującej.
W przypadku, gdy w maszynie wyłączono zliczanie atramentu zaleca się
uzupełnienie kartridży w atrament w momencie, gdy przestają być widoczne
poziomy atramentu nad obudową drukarki.
W przypadku, gdy w kartridżu wymieniany jest czip – zalecamy uzupełnić
atrament każdorazowo po skończeniu wymiany czipa na nowy.
Najlepiej kasetę napełnić w całości, by zawierała jak najmniej powietrza.
Minimum, które powinno znaleźć się w kasecie po napełnieniu to 2/3 objętości
kasety.
By uzupełnić atrament powtórz czynności z działu „Pierwsze napełnienie kasety
atramentem”

Uwagi:
1.
2.
3.
4.
5.

Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20-60 minutach od napełnienia kartridży – tak, by z
atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza. Optymalne jest napełnianie
kartridży po skończonej pracy.
Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak
atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla
drukarki i może doprowadzić do zapowietrzenia drukarki.
Atrament zamienny należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu.
Ze względu na różne składy chemiczne produktów, odradzamy mieszanie atramentów
różnych producentów.
Wskazania chipa są orientacyjne i można na nich polegać jedynie podczas
pierwszego napełnienia naboi do pełna. Każde kolejne napełnienie może
spowodować rozbieżność między wskazaniami chipa a ilością atramentu. Jedynym
wiarygodnym sposobem monitorowania ilości atramentu w nabojach jest kontrola
optyczna.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów proszę kontaktować się z naszym biurem
sprzedaży: 22 616 41 05 lub z naszym serwisem: Daniel Pietura, 660554872.

