
Prezado cliente,

Visando manter a qualidade de impressão nas impressoras Infiniti seguem orientações para deixar a impressora 
Infiniti inoperante nas férias.

Caso a impressora não for ficar inoperante, não executar este procedimento

1. No caso da impressora possuir o sistema de solvente, fazer um “flushing” com solvente em todas as 
cabeças de impressão, tendo a atenção que não fique resíduos de tinta nas cabeças, caso contrário 
repita este procedimento até que toda a tinta seja retirada das cabeças. Atenção para efetuar a limpeza 
por canal/cor, ou seja, limpar apenas as cabeças CYAN, depois as cabeças MAGENTA, depois as YELLOW 
e por último as BLACK, podendo-se alterar a ordem de limpeza, desde que se respeite a limpeza cor-a-
cor;

2. Cortar um pedaço de NonWoven do mesmo tamanho da parte inferior do carro de impressão;
3. Colocar um filme de PVC sobre a bandeja de forma a cobrir toda a parte inferior da cabeça, note que o 

filme não deve estar esticado sobre a bandeja;
4. A cada 2 (dois) dias efetuar os procedimentos de 1 a 3 novamente.
5. Caso a impressora não fique inoperante por mais de 2 semanas, desconsiderar as informações de 7 a 9
6. No caso da impressora possuir o sistema de solvente, fazer um “flushing” com solvente conforme 

descrito no item 1
7. Lavar as mangueiras, sub-tanques ( reservatórios intermediários de tinta, localizados atrás das 

cabeças ) e reservatórios de tinta com solvente, evitando assim que a tinta resseque nas mangueiras, 
bombas e tanques plásticos.

8. Existem duas formas para se guardar as cabeças
8.1 - Remover as cabeças de impressão individualmente e mergulhá-las em um recipiente com solvente 
que deverá obrigatoriamente cobrir todas as cabeças e posteriormente fechar o recipiente com a tampa 
e/ou envolver o recipiente com filme de pvc para evitar a contaminação por sujeira.

8.2 – Remover a base das cabeças de impressão e colocar em um recipiente forrado com clean-wiper e 
solvente de forma que o solvente cubra a base das cabeças de impressão, aproximadamente 1 dedo e 
envolver o recipiente com filme de pvc para evitar a contaminação por sujeira, neste caso não é perdido 
o alinhamento da impressora, sendo necessário somente o ajuste de altura no ato da instalação.

8. Recomenda-se a troca do solvente quinzenalmente para evitar contaminação e/ou evaporação do 
mesmo.

Procedimento para ligar a impressora após ter ficado inoperante

Anualmente recomendamos lavar as mangueiras, sub-tanques ( reservatórios intermediários de tinta, 
localizados atrás das cabeças ) e reservatórios de tinta com solvente, removendo qualquer impureza que possa 
ter se alojando nas mangueiras, reservatórios ou sub-tanques, caso já tenha efetuada a limpeza no item 7 não 
precisa efetuar novamente.

A troca dos filtros de tinta/solvente e filtros de tinta de cabeça de impressão para os modelos com cabeças 
Spectra, deverá ser feito a cada 6 (seis) meses e todos os filtros juntos.

Caso tenha sido removida a tinta do equipamento, certificar-se que não existe mais solvente nos tanques, sub-
tanques e mangueiras e despejar tinta nos tanques.

Ligar a impressora e acompanhar o bombeamento das tintas.

Caso tenha sido removida as cabeças, deverá ser instaladas novamente e efetuado um novo alinhamento e 
regulagem de tensão das cabeças

Para informações adicionais de limpeza e/ou alinhamento da impressora consultar as informações contidas no 
menu Área Técnica no site www.akad.com.br

Se deseja efetuar o download do guia básico de usuário ou manual da impressora, clique aqui
Se deseja efetuar o download do procedimento para alinhamento da impressora ou regulagem de tensão, clique 
aqui

Caso necessário, consulte o Suporte Técnico ou solicite uma visita da AKAD através do telefone (11) 3829-7700

http://www.akad.com.br/
http://www.akad.com.br/manutencao-suporte/duvidas-frequentes/infiniti-duvidas-frequentes-faq/?cat=336
http://www.akad.com.br/manutencao-suporte/duvidas-frequentes/infiniti-duvidas-frequentes-faq/?cat=336
http://www.akad.com.br/manutencao-suporte/manuais-drives-e-firmwares/manuais-para-impressoras-plotters-de-recorte-e-scanners/?cat=333

