
VJ-628D 
Skrócona instrukcja obsługi 

• Nieuprawnione kopiowanie lub powielanie całości lub części treści niniejszej instrukcji jest zabronione.

• W przypadku niejasności, błędów lub stwierdzenia innych niezadowalających treści w instrukcji, prosimy 
o kontakt z dostawcą, od którego zakupiono produkt.

• Należy pamiętać, że dostawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie lub wypadki wynikające z obsługi lub
eksploatacji drukarki niezgodnie z niniejszą instrukcją oraz procedurami w niej opisanymi.

• Nazwy firm i produktów występujące w niniejszej instrukcji są zarejestrowanymi znakami towarowymi 
odpowiednich firm



Dla użytkowników w Europie 

Oznaczenie CE jest obowiązkowym oznaczeniem europejskim dla niektórych grup produktów, 
wskazującym na zgodność z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa, 
określonymi w dyrektywach europejskich. 

Poprzez umieszczenie oznakowania CE producent, jego upoważniony przedstawiciel lub osoba 
wprowadzająca produkt na rynek lub do użytkowania zapewnia, że produkt spełnia wszystkie 
zasadnicze wymagania wszystkich obowiązujących dyrektyw UE oraz że zastosowano odpowiednie 
procedury oceny zgodności. 

Dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych 

Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy A, zgodnie 
z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały opracowane w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami, gdy urządzenie jest używane w środowisku komercyjnym. 

To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane 
i nie będzie używane zgodnie z instrukcją obsługi, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. 
Użytkowanie tego urządzenia w obszarze mieszkalnym może powodować szkodliwe zakłócenia, w którym to przypadku 
użytkownik będzie zobowiązany do usunięcia zakłóceń na własny koszt. 

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji

• Dostawca zapewnia naprawę urządzenia lub wymianę jego części tylko w przypadku stwierdzenia usterki 
w systemie lub w materiałach a także defektów w wykonaniu urządzenia. Jednakże, jeżeli przyczyna awarii jest
niepewna, decyzja o działaniach naprawczych zostanie każdorazowo podjęta po wzajemnej konsultacji dostawcy
z kupującym.

• Gwarancją nie są objęte żadne bezpośrednie lub pośrednie straty, ani odszkodowania za straty spowodowane przez
produkt, który był niewłaściwie użytkowany, konserwowany lub serwisowany.



Pokrętło do mocowania 
mediów 
Obracać przy montażu i 
demontażu nośników. 

Ramię dociskowe mediów 
Przytrzymuje nośnik na 
płycie. Łączy się z 
pokrętłem mocowania 
mediów. 

Przednia pokrywa 
Otworzyć podczas montażu 
nośników lub podczas 
konserwacji. 

Wózek 
Głowica drukująca i 
obcinarka są wbudowane. 

Przewód cieczy odpadowej 
Zużyty tusz jest 
odprowadzany z rurki. 

Przełącznik wyboru 
napięcia Platen 

Na nim drukowane są 
media. Wewnątrz znajduje 
się wentylator adsorpcyjny 
i grzałka. 

Przewodniki po papierze 
Po zamocowaniu na obu 
krawędziach nośnika można 
do pewnego stopnia 
kontrolować jego krzywiznę. 

Panel operacyjny 
* Panel operacyjny

Złącze zasilania 

Gniazda kartridży 
Zainstaluj wkład z 
atramentem lub wkład 
czyszczący. 

Złącze sieciowe Odbiorniki 
scrollerów 

Główny korpus drukarki 

Podłącz  kabel Ethernet.  Zamontuj 
nośnik rolkowy 

Panel operacyjny 

Przycisk zasilania 
Świeci na niebiesko, gdy 
zasilanie jest włączone. 

Dane LED 
Zielone miganie oznacza 
odbiór i analizę stanu danych 
drukowania. 

Dioda LED błędu 
Czerwone światło lub 
miganie wskazuje na błędy 
lub ostrzeżenia. 

Przycisk funkcyjny 
Używane do różnych funkcji w różnych sytuacjach. 

Drukowanie: 
(Krótkie naciśnięcie) Wstrzymanie/wznowienie 
drukowania 
(Długie naciśnięcie) Anulowanie drukowania 
(usuwanie danych) 

Czekamy na druk: 
(Długie naciśnięcie) Wycinanie mediów 

Po połączeniu z MSM i oczekiwaniu na 
potwierdzenie: (krótkie naciśnięcie) 
Potwierdź 

Podczas rozgrzewki: 
(krótkie naciśnięcie) Wymuszenie rozpoczęcia 
drukowania 

Podczas przesyłania/ przewijania nośnika: 
(krótkie naciśnięcie/długie naciśnięcie) 
Zatrzymaj przewijanie/odwijanie 

Nazwa każdej części 

STS VJ-628D 

Podczas błędu: 
(Krótkie naciśnięcie) Wyłączenie brzęczyka 



Rejestracja urządzenia

Podczas pierwszego uruchomienia programu MSM pojawi się następujący ekran: 

1. Kliknij start w celu rozpoczęcia rejestracji
urządzenia w MUTOH VALUEJET CLUB



2. Kliknij przycisk Zapisz

3. Jeśli nie zarejestrowałeś urządzenia wcześniej, możesz zrobić to teraz klikając przycisk „Add”



4. Kliknij przycisk „Add”

5. Kliknij przycisk
„Search Printer”



6. Wprowadź nazwę drukarki, wybierz drukarkę,
a następnie kliknij przycisk „Enter”

7. Kliknij „YES”, aby się zarejestrować 

8. Kliknij przycisk „OK”,
aby zakończyć rejestrację



9. Kliknij przycisk „End”,
aby zakończyć konfigurację

MSM zostanie teraz otwarte. 



W tej drukarce można stosować nośniki rolkowe. 

Rozmiar użytkowy 

Maksymalna
szerokość
mediów

630mm 

Maksymalna
grubość
mediów

Dolne ustawienie głowicy 

Górne ustawienie głowicy    1.3mm 

Średnica zewnętrzna
rolki 

150mm 

 Średnica gilzy 2 lub 3 cale 

9 kg lub mniej 

Środki ostrożności przy obchodzeniu się z filmem 

• Należy stosować zalecaną folię.  Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać informacje na temat zalecanej folii.

• Należy uważać na rozszerzanie i kurczenie się mediów pod wpływem temperatury i wilgotności.
Po otwarciu nieotwartego nośnika należy pozostawić go na około 30 minut w celu przystosowania do warunków
otoczenia.

• Nie należy używać nośników z fałdami, zadrapaniami, rozdarciami, zakrzywieniami, zwinięciami i splotami.

• Nie należy pozostawiać nośnika w rolce w tym produkcie przez dłuższy czas. Nośnik może się zwinąć i stać się
nieodpowiedni do drukowania. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, należy wyjąć nośnik rolkowy i przechowywać
go w oryginalnym opakowaniu.

Warunki dotyczące mediów użytkowych 

0.3mm 

Waga 



Proszę używać tego produktu okresowo 

Zaleca  się  drukowanie co najmniej raz  w  tygodniu.  Jeśli  drukarka nie  będzie  używana  przez  dłuższy  czas, dysze
głowicy drukującej mogą się zatkać  powodując jej uszkodzenie.

Przeprowadzanie okresowej konserwacji 

Drukarka wymaga codziennej konserwacji. 

• Sprawdź stan dysz przed rozpoczęciem drukowania i po zakończeniu pracy.
W przypadku stwierdzenia zatkania dyszy należy przeprowadzić czyszczenie głowicy.

• Raz w tygodniu należy wyczyścić wycieraczkę.

• Jeśli drukarka nie jest używana  przez dłuższy czas (tydzień lub dłużej), raz w tygodniu należy przeprowadzić
czyszczenie głowicy.

• Raz w miesiącu należy czyść ploter na zewnątrz oraz wewnątrz.

• Okresowo opróżniaj zużyty tusz ze zbiornika na zlewki.

Niektóre części muszą być okresowo wymieniane 

W tym ploterze są pewne części, które należy wymienić po długotrwałym użytkowaniu. 

• Części wymieniane przez użytkownika: gąbka spluwaczki, nóż odcinający

• Części wymagające wymiany przez personel serwisowy: Różne silniki, głowica drukująca

Środki ostrożności podczas pracy z ploterem. 



Naciśnij! 

Naciśnij! 

Wyłączanie zasilania 

Włączanie zasilania 
[1] Zamknąć przednią pokrywę.

[2] Naciśnij przycisk zasilania tego produktu, aby włączyć zasilanie. 
• Niebieskie światło staje się włączone.

• Ten produkt rozpoczyna operacje inicjalizacji.

[1] Upewnij się, że drukowanie zostało zakończone.

[2] Naciśnij przycisk zasilania plotera, aby wyłączyć zasilanie. 
• Niebieskie światło staje się wyłączone.

• Ploter rozpoczyna operację wyłączania zasilania.

[3]  Przekręć pokrętło mocowania nośnika, aby zwolnić blokadę. 

Uwaga 

Gdy produkt nie jest używany, należy zwolnić blokadę pokrętła mocowania 
nośnika, niezależnie od tego, że zasilanie jest WYŁĄCZONE. 

Włączanie/wyłączanie zasilania 



Konfiguracja mediów 
[1] 

Wyjąć z przewijarki adapter 3 cale i zatyczkę mediów (ruchomą). 

Uwaga 

W przypadku korzystania z nośnika rolkowego o średnicy rury papierowej 3 cale, 
należy pozostawić adapter 3 cale włączony. 

[2] Zamocować nośnik rolkowy na przewijarce. 

Uwaga 

• Zamocować nośnik w kierunku walcowania, aby był taki sam jak na rysunku.

• Wsunąć nośnik rolkowy tak, aby nie pozostawić wolnego miejsca na 
ograniczniku nośnika (zamocowanym na stałe). 

[3] Wsunąć zatyczkę nośnika (ruchomą) tak, aby nie było miejsca na 
nośnik rolkowy. 

[4]  Zamocować przewijak na odbiornikach przewijaka. 

Uwaga 

Zamocuj zatyczkę (ruchomą), aby była skierowana w prawo, gdy produkt jest 
oglądany od tyłu. 

[5]  Przekręć pokrętło mocowania nośnika, aby zwolnić blokadę. 

Druk 
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[6]  Pozwól, aby nośnik w rolce przeszedł przez szczelinę podawania 
papieru. 

[7]  • Otwórz przednią pokrywę.

• Wyciągnij rolkę nośnika z przedniej strony urządzenia.

Uwaga 

Jeśli nośnik poluzuje się, przewinąć przewijak, aby skorygować poluzowanie. 

[8]  Obróć pokrętło mocowania nośnika, aby je zablokować. 

[9]  Ustaw prowadnice papieru na nośniku. 

• Zsunąć z obu stron płyty i ustawić.

[10]  Zamknąć przednią pokrywę. 



Uwaga 

Przed rozpoczęciem codziennej pracy należy sprawdzić dyszę. W przypadku zatkania dyszy należy przeprowadzić czyszczenie. 

1. Etapy sprawdzania dysz

[1] Wyświetl ekran Printing Preferences (Preferencje drukowania) w oprogramowaniu drukarki.

[2] Kliknij przycisk [Nozzle Check] w zakładce [Utility] w oknie 
[Utility].
• Otworzy się okno "MUTOHVJ-628".

To samo można zrobić z panelem zdalnego sterowania MSM. 

[3] Kliknij przycisk [OK]. 
• Drukowany jest test dysz

[4] Sprawdź test dysz. 

brak zatkanych dysz  Dysza zatkana 

Kontrola i czyszczenie dysz 



Uwaga 

2. Czyszczenie dysz

[1] [Kliknij przycisk [Cleaning] w zakładce [Utility] w oknie [Utility]. 
• Zostanie otwarte okno [Czyszczenie głowicy].

To samo można zrobić z panelu zdalnego sterowania MSM.

[2] Wybierz opcję [Normal] i kliknij przycisk [Start]. 
• Rozpoczyna się czyszczenie.

[3] Ponownie wydrukuj test dysz.

• Jeśli dysza nadal jest zatkana, powtórz czyszczenie w trybie [Normal].



Poniżej wyjaśniona jest metoda drukowania ze sterownika drukarki. 

[1] Otwórz opcje drukowania z oprogramowania aplikacji, aby zacząć drukowanie.

[2] Otwórz ekran ustawień drukowania drukarki VJ-628 z poziomu aplikacji.

[3] Ustaw parametry druku. 
• Ustaw [Rozmiar papieru], [Orientację] i [Jakość druku].

[4] Kliknij przycisk [OK]. 

[5] Ploter wydrukuje pracę.

[6] Odetnij media.

Drukowanie 



Uwaga 

Anulowanie drukowania 

Uwaga 

Podczas drukowania naciśnij krótko przycisk obsługi na panelu 
operacyjnym. 

• Drukowanie zostaje wstrzymane.

• Ponownie naciśnij przycisk obsługi, aby ponownie uruchomić
drukowanie.

• W tej operacji dane drukowania wysłane do produktu nie są usuwane.

• Podczas anulowania drukowania i usuwania danych należy zapoznać się  
z poniższymi informacjami. 

Anulowanie drukowania z poziomu panelu operacyjnego 

Podczas drukowania naciśnij i przytrzymaj przycisk obsługi na panelu 
operacyjnym przez 2 sekundy lub dłużej. 

• Drukowanie zostaje przerwane (nie można go wznowić).

• Dane drukowania wysłane do produktu są usuwane.

Anulowanie drukowania z poziomu sterownika drukarki/MSM 

[1] Wyświetl ekran Preferencje drukowania sterownika drukarki podczas drukowania.

[2] Kliknij przycisk [Anuluj drukowanie] na karcie [Narzędzie] w zakładce 
[Utility]. 
• Panel zdalnego sterowania MSM

starty.

• Zostanie otwarte okno [Potwierdzenie].

• MSM może być uruchomiony bezpośrednio

[3] Kliknij przycisk [Tak]. 
• Drukowanie zostanie anulowane.

Wstrzymywanie/ wznawianie drukowania 

Naciśnij

Naciś
nij! 



Naciśnij

Uwaga 

Cięcie z panelu operacyjnego 
[1] 

[2] Naciśnij i przytrzymaj przycisk obsługi na panelu operacyjnym przez 
2 sekundy lub dłużej. 

• Wbudowana w produkt obcinarka tnie nośnik.

Cięcie w sterowniku drukarki/MSM 

[1] Drukowanie kontrolne zostało zakończone.

[2] Wyświetl ekran Printing Preferences (Preferencje drukowania) w sterowniku drukarki.

[3] Kliknij przycisk [Media Cut] na karcie [Utility] w obszarze [Utility]. 
• Panel zdalnego sterowania MSM

starty.

• Zostanie otwarte okno [Potwierdzenie].

• MSM można uruchomić bezpośrednio.

[4] Kliknij przycisk [Tak]. 
• Wbudowana w produkt obcinarka tnie nośnik.

Środki do cięcia 

Drukowanie kontrolne zostało zakończone



Rowek na media 

W przypadku nośników, których nie można przyciąć za pomocą wbudowanego w produkt obcinaka, należy wykonać kolejne 
kroki. 

[1] Drukowanie kontrolne zostało zakończone.

[2] Podaj nośnik do pozycji, w której można przyciąć wyniki drukowania. 

[3] Otwórz przednią pokrywę i wytnij nośnik za pomocą dostępnej obcinarki.
• Cięcie wzdłuż rowka do cięcia mediów.

[4] Zamknij przednią pokrywę.

Cięcie ręczne 



Czyszczenie, Konserwacja, Wymiana części eksploatacyjnych.  
Wymagania ogólne. 

 
Niezależnie od informacji i zaleceń zawartych w powyższej instrukcji należy czyścić dane części (jeśli urządzenie je posiada) nie 
rzadziej, niż w podanej poniżej częstotliwości. 
 
Ponadto należy codziennie przeprowadzać kontrolę zabrudzenia poszczególnych części i przeprowadzać ich czyszczenie jeśli ulegną 
zabrudzeniu. 
 
Czyszczenie należy wykonywać specjalnymi płynami 
 
Niezależnie od zaleceń powyższej instrukcji dotyczących częstotliwości czyszczenia lub wymiany poszczególnych elementów 
urządzenia, należy pamiętać, że druk na różnych podłożach oraz w różnych warunkach pracy może powodować potrzebę częstszego 
przeprowadzania czyszczenia, konserwacji lub wymiany części eksploatacyjnych. Należy zwracać szczególną uwagę na ogólny stan 
panujący w pomieszczeniu (temperatura i wilgotność) oraz jakość materiałów używanych w pracy z urządzeniem. 
 

Nazwa części Częstotliwość czyszczenia Uwagi 

Głowica  Codziennie, po każdym dniu pracy bez dotykania  lustra głowicy 
podczas czyszczenia, specjalnym 
narzędziem 

Wycieraczka Codziennie, po każdym dniu pracy specjalnym narzędziem 

Uszczelka gumowa i kołnierz (ramka) wokół 
głowicy 

Codziennie, po każdym dniu pracy specjalnym narzędziem 

Materiał, wkład absorpcyjny (gąbka, ciasteczko)  - 
w stacji serwisowej (spluwaczce, płuczce)  

Codziennie, po każdym dniu pracy  

Opróżnić zbiornik na zużyty atrament  Raz w tygodniu lub częściej - opróżnić gdy jest 
pełny 

Nóż odcinający (odcinacz)-  Raz w tygodniu sprawdzić stan techniczny 

Rolki dociskowe  Raz w tygodniu czyszczenie środkiem bez 
silikonu 

Rurki odprowadzające atrament  Raz w tygodniu wizualnie i manualnie czy nie są 
zatkane 

Urządzenie wewnątrz wraz z obudową Raz w tygodniu  

Encoder  Raz w miesiącu TYLKO ALKOHOL IZOPROPYLOWY 
LUB IPA, NA WYŁĄCZONYM 
PLOTERZE. 

Czujniki optyczne  Raz w miesiącu NA SUCHO LUB ZA POMOCĄ IPA. 
NA WYŁĄCZONYM PLOTERZE. 

Lampa UV Raz w miesiącu specjalnym narzędziem 

Pas transmisyjny  Raz w miesiącu specjalnym płynem 

 
Niektóre części wymagają okresowej wymiany.  
Niezależnie od informacji i zaleceń zawartych w powyższej instrukcji należy wymieniać części eksploatacyjne (jeśli urządzenie je 
posiada) nie rzadziej niż w podanej poniżej częstotliwości. 
Uwaga. Wymianę niektórych części winien przeprowadzić autoryzowany serwis (sprawdź kartę gwarancyjną lub instrukcję obsługi). 
 

Nazwa części Częstotliwość wymiany Wymienia 

Materiał, wkład absorpcyjny (gąbka) ciasteczko w 
stacji serwisowej (spluwaczce) 

Co miesiąc Użytkownik 

Wycieraczka Co 3 miesiące Użytkownik lub Autoryzowany serwis 
gdy wycieraczka jest niewymienna. 

Filtry (dampery) Co 6 miesięcy - wcześniej w 
razie potrzeby 

Autoryzowany serwis 

Stacja serwisowa Co 6 miesięcy – wcześniej w 
razie potrzeby 

Autoryzowany serwis 

Nóż odcinający (odcinacz) Co 1 rok lub po stępieniu Użytkownik 

Pompy Co 1 rok lub po zużyciu Autoryzowany serwis 

Lampa UV Co 1 do 2 lat lub po 
zakończeniu czasu pracy 

Autoryzowany serwis 

Głowica Co 1 do 2 lat lub po 
zakończeniu czasu pracy 

Autoryzowany serwis 

 
Każde urządzenie winno wykonywać nie mniej niż 10m2 wydruków dziennie. Jeśli urządzenie nie jest komercyjnie używane, należy 
zalać głowicę, stację serwisową, rurki oraz filtry płynem czyszczącym. 
Przeglądy urządzenia należy wykonywać w autoryzowanym serwisie nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 


