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Opcjonalna dolna rolka podająca media ułatwia
stosowanie cięższych materiałów.

■ Urządzenie rozpoznaje 15 rodzajów materiału. Nowe presety mediów mogą być wprowadzane bezpośred-
nio na panelu sterowania lub za pomocą Mutoh Status Monitor (MSM).

■ W interfejsie użytkownika nie ma możliwości kopiowania zapisanych profi li kolorystycznych i udostępniania 
ich na wielu urządzeniach, co zaoszczędziłoby czas. Obecnie należy to wykonać za pomocą funkcji “kopiuj 
– wklej” w Eksploratorze plików. Urządzenie można doposażyć w dwie zmotoryzowane nawijarki (20 kg lub 
30 kg), umożliwiające łatwe i staranne nawinięcie długich prac lub wielu prac na wałek, co ułatwia drukowa-
nie bez nadzoru i transport rolek. Montaż materiału na nawijarce jest prosty i może być wykonany już po 
rozpoczęciu druku w celu zmniejszenia odpadu. Na nawijarkę można nawijać materiał zadrukowaną stroną 
do wewnątrz bądź na zewnątrz.

■ Wbudowany system trzech grzałek z podgrzewaniem wstępnym, na płycie i końcowym zapewnia równo-
mierne i szybkie suszenie wydruków gotowych do laminacji. Ustawienia grzałek można precyzyjnie dosto-
sować do każdego zapisanego profi lu mediów.

■ Po włączeniu funkcji zarządzania długością rolki (Media Tracker) operator może ustawić urządzenie w taki 
sposób, aby alarmowało w przypadku braku wystarczającej ilości materiału do zakończenia wydruku, elimi-
nując w ten sposób ryzyko utraty części wydruku.

■ Automatyczny trymer jest łatwy w obsłudze. Operator wciska przycisk funkcji cięcia przez dwie sekundy aby 
uruchomić funkcję. 
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■ Diody LED informują o ustawieniach, w tym o wysokości głowicy, trybie druku, trybie  czyszczenia, bez ko-
nieczności sprawdzania w menu.

■ Na panelu sterowania znajduje się przycisk Error, podświetlony przycisk oznacza konieczność działania ze 
strony użytkownika, z kolei migający przycisk oznacza niski poziom atramentu dla jednego lub kilku kolo-
rów.

■ Opracowany przez Mutoh autorski VerteLith RIP jest dostarczany bezpłatnie z urządzeniem i może być za-
instalowany na platformach Windows. Na razie nie jest dostępne wsparcie dla systemów Apple i Linux. RIP 
jest intuicyjny w obsłudze, dobrze rozplanowany i oferuje dobry poziom funkcjonalności.

VerteLith RIP 

■ Ustawienia widoku ekranu umożliwiają operatorowi przeglądanie maksymalnie czterech urządzeń 
podłączonych do RIP. Operator może podejrzeć status urządzenia, poziom atramentu, zadania w różnych 
stadiach realizacji oraz typ załadowanego materiału.

■ Wybierając urządzenie z pulpitu nawigacyjnego, użytkownik może podejrzeć zadania w kolejce. W oknie 
kolejki zadań operator może wybierać spośród 19 ikon sterujących, takich jak dodawanie nowych zadań, 
cofanie do plotera tnącego, kopiowanie, edycja, powtarzanie, zagnieżdżanie, usuwanie, ripowanie i 
podgląd, import/eksport oraz przemieszczanie zadań w kolejce.

■ Po wybraniu jednego zadania lub wielu zadań jednocześnie, po prawej stronie otwiera się okno 
podsumowania zawierające kluczowe kryteria zadań. Dostępna jest również funkcja szacowania zużycia 
atramentu, która zapewnia podział zużycia atramentu w ml dla pojedynczego lub wielu zadań.

■ Po wybraniu opcji edycji określonego zadania lub wielu zadań wyświetlany jest interfejs 15 przycisków 
edycji. Po prawej stronie ekranu znajduje się duży podgląd zadania, a po lewej stronie przyciski sterujące. 
Nie ma możliwości zmiany rozmiaru okna podglądu, aby udostępnić więcej miejsca na wyświetlanie 
elementów sterowania na mniejszych ekranach. Funkcje edycji zadania uwzględniają profi l drukarki, 
layout, zarządzanie kolorem, kontrolę zużycia atramentu, zarządzanie kolorami spotowymi, znaczniki, 
oczka, kafelkowanie, przycinanie, step and repeat, notatki, podsumowanie.

■ Funkcja tworzenia profi li nie jest dostępna w standardowej wersji oprogramowania.
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■ Wszystkie przyciski nawigacji są bardzo intuicyjne w obsłudze i naszym zdaniem początkujący użytkownik 
bez trudu poradzi sobie z ich obsługą.

■ Zarządzanie kolorami spotowymi nie jest tak łatwe do skonfi gurowania. Oprogramowanie jest dostarczane 
wraz z wstępnie zaprogramowanymi bibliotekami kolorów spotowych PANTONE, których nie można 
edytować. Aby utworzyć zamienniki kolorów spotowych, użytkownik musi najpierw utworzyć własną 
bibliotekę kolorów spotowych. Operator nie ma możliwości skopiowania kolorów PANTONE z bibliotek 
domyślnych do biblioteki własnej i musi ręcznie defi niować każdy kolor. Operator może następnie 
wprowadzić wartości L*a*b*, powiązać kolor spotowy z oznaczeniem (biały, czysty, cięcie po obrysie, 
cięcie na wylot) lub wartością CMYK. Podczas programowania wartości CMYK drukuje się próbki, w których 
użytkownik może wybrać zmiany dla każdego z czterech kolorów w 9 krokach. Wydruki próbek są logicznie 
ułożone, dzięki czemu nawigacja do najbliższego koloru spotowego jest prosta.

■ Ploter dostarczany jest wraz z oprogramowaniem Mutoh Status Monitor, które umożliwia zdalny podgląd 
statusu urządzenia i integrację z RIPem Vertelith. MSM jest bardzo intuicyjny i udostępnia zdalnemu 
użytkownikowi szeroki zakres funkcji.

■ Na karcie statusu drukarki operator może podejrzeć wszystkie najważniejsze informacje o urządzeniu, w 
tym bieżący status, ustawienia grzałek i rzeczywiste temperatury oraz poziomy atramentu. Również tutaj 
można anulować, wstrzymać lub wyciąć zadania oraz zainicjować kontrolę dysz.

■ Funkcja kontroli drukarki umożliwia operatorowi uruchamianie procedur czyszczenia, drukowanie stron 
testowych, inicjowanie zadań konserwacyjnych lub przełączanie urządzenia w tryb Longstore.

■ Ustawienia mediów i ustawienia zaawansowane umożliwiają operatorowi skonfi gurowanie 
zaawansowanych ustawień urządzenia oraz tworzenie i edycję 15 profi li mediów.

■ Funkcja historii zadań oferuje rozbudowane funkcje rozliczania kosztów z możliwością programowania 
kosztów atramentu, mediów i innych, śledzenia ich w odniesieniu do poszczególnych zadań oraz 
przeglądania kosztów urządzenia w określonym czasie. Funkcja ta jest bardzo łatwa w użyciu i zapewnia  
dobre zrozumienie rentowności urządzenia.
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■ Mutoh zaleca przeprowadzanie cotygodniowej konserwacji głowicy drukującej, stacji serwisowej i 
wycieraczki w celu usunięcia zaschniętego atramentu.

■ Urządzenie korzysta z opracowanej przez Mutoh technologii Nozzle Area Select, która pozwala   
operatorowi na kontynuowanie druku nawet w sytuacji zablokowanych dysz, których nie da się odzyskać. 
W oczekiwaniu na serwis urządzenia, funkcja Nozzle Area Select dezaktywuje nieprawidłowo działający 
obszar głowicy drukującej, umożliwiając dalszy druk, aczkolwiek z obniżeniem wydajności adekwatnym do 
zakresu utraconej powierzchni głowicy

Technologia Nozzle Area Select

■ Dostęp do głowicy drukującej jest łatwy, znajduje się po lewej stronie urządzenia. Po wybraniu w menu 
funkcji konserwacji, głowica drukująca przesuwa się na lewą stronę, gdzie w dedykowanym obszarze ope-
rator może łatwo ją wytrzeć za pomocą patyczka nasączonego płynem czyszczącym.

Łatwy dostęp do obszaru czyszczenia
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