
Infiniti

Recomendações para limpeza e cuidados na Cabeça de 
Impressão

1. Recomendações Gerais

- Sempre manter solvente, isopo*****, Wiper***, NonWoven** e tinta em estoque.
- ATENÇÃO: Utilizar sempre isopo ***** para limpeza das cabeças de impressão, sendo que nos modelos 
FINA320SW, FINA250Q, FINA320Q, FINA320PQ, sempre deve ser utilizaco Wiper *** no lugar de isopo *****.
- Antes que qualquer impressão seja feita, sempre verificar o “ JAM TEST ” das cabeças de impressão
- Deixar a impressora sempre em modo “ ON LINE ”
- Se a impressora ficar sem imprimir por mais de meia hora, recomendamos deixar apagada a luz UV, a impressora INFINITI 
UV tem voltagem de 110V e a energia da lâmpada UV tem voltagem de 220V ( somente para os equipamentos que possuem 
lâmpada UV. )

2. Cuidados diários

Ao Iniciar o dia:

- Remover a bandeja removível de proteção de cabeças, caso sua impressora INFINITI possua uma, caso contrário, abaixar 
a alavanca para permitir que as cabeças de impressão se movimentem;
- Ligar a impressora INIFINITI;
- Posicionar as cabeças na posição de limpeza;
- Remover o filme de PVC e os NonWoven ** que se encontram nas cabeças. Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, 
Fina320PQ, sempre utilizar Wiper*** no lugar de NonWoven **;
- Limpar as cabeças com o Isopo *****(cotonete especial) embebido em solvente limpo e novo. Nos modelos Fina320SW, 
Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ, sempre utilizar Wiper*** no lugar de Isopo **;
- Posicionar os registros de forma a fluir tinta para as cabeças e pressionar o botão INK até que todo o solvente contido nas 
cabeças sejam eliminados, para as impressoras que possuem os registros de “ solvente / tinta ”;
- Limpar as cabeças com o Isopo *****. Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ, sempre utilizar 
Wiper*** no lugar de Isopo **;
- Aguardar aproximadamente 30 segundos após a limpeza;
- Fazer um “ JAM TEST ” para verificar o estado das cabeças, antes de começar a imprimir.

Ao terminar o dia:

- Deixar o carro das cabeças na estação de limpeza;
- Posicionar os registros de forma a fluir solvente para as cabeças e pressionar o botão FLUSH até que toda a tinta contida 
nas cabeças sejam eliminadas, para as impressoras que possuem os registros de “ solvente / tinta ”;
- 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;
- Limpar as cabeças com o Isopo *****(cotonete especial) embebido em solvente, caso a impressora não possua o registro 
acima. Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ, sempre utilizar Wiper*** no lugar de Isopo **;
- Cortar um pedaço do NonWoven** do mesmo tamanho da parte inferior do carro de impressão;
- 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
- Colocar o pedaço de NonWoven** umedecidos em solvente sobre o filme e no local demarcado na bandeja ( não utilizar o 
NonWoven** seco); Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ, sempre utilizar Wiper*** no lugar de 
NonWoven**;
- Desligar a impressora;
- Encaixar a bandeja de proteção e observar se mesma ficou encaixada corretamente protegendo todas as cabeças, caso sua 
impressora INFINITI possua, caso contrário movimentar a alavanca para que o protetor encaixe nas cabeças, sempre 
observando se as cabeças estão alinhadas com o protetor;
- Verificar se as cabeças estão devidamente protegidas para evitar possível entrada de ar e entupimento das mesmas.

Obs. Trocar o Isopo *****, quando apresentar desgaste, evitando danos nas cabeças de impressão.

Obs. Trocar o NonWoven** e Wiper ***, diariamente, evitando danos nas cabeças de impressão.

Durante a impressão ( caso ocorra falhas na impressão ):



- Pressionar e segurar a tecla ON-LINE;
- Assim que as cabeças estacionarem do lado direito, pressionar “seta para esquerda” para que o carro mova até a posição 
de limpeza, caso a sua impressora não seja do modelo FINA;
- Caso sua impressora possua o painel traseiro pressionar o botão da esquerda até aparecer F3 no mostrador e em seguida 
pressionar o botão da direita para purgar tinta nas cabeças, caso contrario pressionar o botão CLEANER/INK/PURGE por 3 
segundos ou até constatar que gotejou tinta por todas as cabeças;
- Limpar as cabeças com Isopo ***** (cotonete) embebido com solvente. Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, 
Fina320PQ sempre utilizar Wiper *** no lugar de Isopo *****;
- Aguardar aproximadamente 30 segundos após a limpeza.
- Pressionar “seta para direita” para que o carro volte para a direita, caso sua impressora INFINITI não seja do modelo FINA;
- Pressionar e segurar a tecla ENTER para que a impressora volte a imprimir, caso a sua impressora INFINITI seja do modelo 
FINA, selecione a opção CONTINUOUS no painel da impressora.

3. Cuidados para deixar a impressora INFINITI inoperante por 
período acima de 15 minutos ou até 2 horas

- Colocar um pedaço de NonWoven** do mesmo tamanho da parte inferior do carro de impressão e embebê-lo em solvente. 
Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ sempre utilizar Wiper*** no lugar de NonWoven**
- Colocar um pedaço de filme de PVC, de tal medida que cubra toda a base do carro das cabeças, sobre a bandeja ou 
protetor, vedando as cabeças. Este filme PVC deve ser colocado de forma não esticada na bandeja das cabeças de 
impressão.
- Desligar o equipamento

4. Cuidados para deixar a impressora INFINITI inoperante por 
período acima de 2 horas ou até 2 dias

- 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;
- Colocar um pedaço de NonWoven** do mesmo tamanho da parte inferior do carro de impressão e embebê-lo em solvente. 
Nos modelos Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ sempre utilizar Wiper*** no lugar de NonWoven**;
- Colocar um pedaço de filme de PVC, de tal medida que cubra toda a base do carro das cabeças, sobre a bandeja ou 
protetor, vendando as cabeças, este filme PVC deve ser colocado de forma não esticada na bandeja das cabeças de 
impressão;
- Desligar o equipamento.

5. Cuidados para deixar a impressora INFINITI inoperante por 
período superior a 2 dias e até 2 semanas

- Repetir o procedimento acima a cada dois dias, desde que não ultrapasse duas semanas.

6. Cuidados para deixar a impressora INFINITI inoperante por 
período superior a 2 semanas

- No caso da impressora possuir o sistema de solvente, fazer um “flushing” *** com solvente conforme descrito no item 3 
acima.
- Lavar as mangueiras, subtanques ( reservatórios intermediários de tinta, localizados atrás das cabeças ) e reservatórios de 
tinta com solvente, evitando assim que a tinta resseque no mangueiramento.
- Remover as cabeças de impressão e mergulhá-las em um recipiente com solvente, o solvente deverá obrigatoriamente 
cobrir todas as cabeças.
- Recomenda-se a troca do solvente quinzenalmente para evitar contaminação e/ou evaporação do mesmo.

“JAM TEST”: Teste executado no painel da impressora para verificação do jatos das cabeças de impressão.
* Banding: Problema de impressão causado pelo entupimento dos injetores de tintas das cabeças de impressão.



** NonWoven: Material de limpeza especifico para as cabeças de impressão, recomendado pela AKAD.
*** Wiper ou Wipers: Material de limpeza especifico para o modelo Fina320SW, Fina250Q, Fina320Q, Fina320PQ utilizado 
na limpeza das cabeças de impressão, recomendado pela AKAD.
**** Flushing: Passar solvente pela tubulação e na cabeça de tal forma que toda a tinta que esteja dentro da cabeça seja 
retirada e a mesma fique somente com solvente no seu interior.
***** Isopo: Cotonete Especial


