
Kompleksowa konserwacja Summa S One 
 
Aby zapewnić optymalną jakość pracy plotera tnącego, należy poświęcić mu trochę uwagi i 
przeprowadzić jego konserwację, czyszczenia i wymiany zużytych części. 
 
Wymagane narzędzia 
 
Miękka ściereczka 
Waciki bawełniane 
Alkohol izopropylowy 
Klucz płaski 13 mm 
Sprężone powietrze 
 
Ustawienie plotera  

 Umieść ploter na płaskiej, stabilnej i równej powierzchni. 

 Nie umieszczaj plotera w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

 Nie umieszczaj plotera w pobliżu grzejnika, klimatyzatora, nawilżacza lub dmuchawy 
powietrza. 

 Upewnij się, że dostęp do urządzenia jest możliwy od przodu i od tyłu: 

 

 
  



Zasilanie 
 
Zasilacz wykrywa napięcie sieciowe i automatycznie przełącza się między 110 V a 230V. Gniazdka 
ścienne, do których podłączany jest ploter, muszą być z uziemieniem. Przewody uziemiające, 
obsługujące gniazdo ścienne, muszą być prawidłowo podłączone do uziemienia. 

 
USB  
 
Kabel USB nie może dotykać rolki podtrzymującej nośnik. Nie dopuścić do kontaktu nośnika z kablem 
USB. Zapobiega to wyładowaniom elektrostatycznym na kablu USB, powodującym problemy z 
komunikacją. Poprowadź kabel USB i kabel zasilający w podstawce. 

 
Sieć  
 
Użyj ekranowanego kabla sieciowego CAT6. Kabel sieciowy nie może dotykać rolki podtrzymującej 
nośnik. Zapobiega to wyładowaniom elektrostatycznym na kablu sieciowym, powodującym problemy 
z komunikacją. Poprowadzić kabel sieciowy i kabel zasilający w podstawce. Interfejs sieciowy jest 
wyposażony w interfejs AUTO MDI/MDIX: można użyć kabla krzyżowego lub prostego. 
 
Regularna konserwacja 

  Podnoszenie rolek dociskowych 

Gdy urządzenie nie jest używane, należy podnieść rolki dociskowe, aby zapobiec ich wgnieceniu. 

 



 Dolny bęben napędowy 

Wyczyść dolny bęben napędowy, jeśli zebrał się na nim brud lub klej, aby zapewnić prawidłowy napęd. 
Wyjmij nośnik z urządzenia. Wyłącz urządzenie. Użyj folii winylowej, usuń podkład, połóż lepką stronę 
na bębnie napędowym, umieść rolkę dociskową nad winylem, opuść rolkę dociskową, a następnie 
pociągnij za winyl. Jeśli zabrudzenia nie odchodzą, użyj nylonowej szczoteczki  i alkoholu 
izopropylowego do wyczyszczenia bębna napędowego. Do usunięcia zanieczyszczeń z łożysk użyj 
sprężonego powietrza.   

 Rolki dociskowe  

Wyczyść rolki dociskowe. Wyjmij nośnik z urządzenia. Wyłącz urządzenie. Użyj folii winylowej, usuń 
podkład, połóż folię lepką stroną do góry na bębnie napędowym, umieść rolkę dociskową nad winylem, 
opuść rolki dociskowe, a następnie pociągnij za winyl. Jeśli brud nie zejdzie, użyj szmatki i odrobiny 
alkoholu izopropylowego, aby wyczyść rolki dociskowe.  

 Uchwyt noża 

W uchwycie noża może zbierać się klej i zanieczyszczenia, które mogą powodować tarcie nośnika, 
obniżając jakość cięcia. Usuń zanieczyszczenia. W razie potrzeby użyj miękkiej szmatki zanurzonej w 
alkoholu izopropylowym. 

 Czujnik OPOS 

Jeśli na optyce czujnika OPOS zebrał się kurz, będzie on blokował światło używane do znajdowania 
znaków rejestracyjnych (paserów). Oczyść układ optyczny czujnika OPOS. Użyj sprężonego powietrza, 
aby usunąć kurz z czujnika. Usuń części winylowe za pomocą pęsety.  

 

 
 
  



 Prowadzenie  

Karetka głowicy tnącej porusza się w lewo i w prawo po szynie prowadzącej Y. Na szynie Y zbierają się 
zanieczyszczenia, które mogą przywierać do kółek karetki. Należy regularnie czyścić prowadnicę Y. 

 

 Czujnik  

Czujnik jest zamontowany na karetce (wózku) głowicy tnącej i służy do wykrywania położenia rolek 
dociskowych. Czujnik ten może gromadzić kurz. Z tego powodu czujnik może nie być w stanie wykryć 
położenia rolki dociskowej. Oczyść czujnik za pomocą sprężonego powietrza. Czujnik jest dostępny od 
tyłu maszyny. 

 
  



 Nóż do cięcia 

Nóż używany do cięcia winylu jest materiałem eksploatacyjnym i należy go wymieniać. W zależności 
od ustawień noża, oraz od tego, czy używany jest FlexCut, nóż może się stępić. Wymień nóż aby uzyskać 
optymalną jakość cięcia. Utrzymuj noże w czystości, bez oleju i smaru.  

 

 Pisaki 

Ploter tnący może być używany do wykonywania rysunków na papierze.  Uniwersalny uchwyt na pisaki 
może być używany ze standardowymi pisakami o średnicy od 6,5 6,5 mm do 10 mm (czarny) lub 9,5 
mm do 11 mm (miedziany).  

 

  



  Czujnik nośnika 

Czujnik nośnika służy do sprawdzania, czy nośnik jest założony na ploter. Jeśli zebrało się w nim zbyt 
dużo zanieczyszczeń, wykrycie nośnika może okazać się niemożliwe. Usuń kurz za pomocą sprężonego 
powietrza, lub użyj bawełnianego wacika.  

 

 Wentylator podciśnieniowy 

Wentylator znajdujący się w dolnej części urządzenia i służy do wytwarzania podciśnienia, które 
utrzymuje nośnik płasko. Usunąć kurz z wentylatora za pomocą sprężonego powietrza. Podciśnienie 
jest wytwarzane przez otwory w płycie podstawy. Oczyścić otwory za pomocą patyczka kosmetycznego 
i alkoholu izopropylowego.  

 

  



Wymiana części                                                                         

Zużycie części może mieć wpływ na jakość cięcia. Części te należy wymienić.  

 Listwa tnąca 

Jeśli listwa tnąca jest zużyta, w miejscu cięcia przez nóż powstaje rowek. Powoduje to, że nośnik nie 
jest dobrze podtrzymywany. Podczas cięcia nośnik może się obniżyć. Usuń zużytą listwę tnącą 
delikatnie pociągając za pasek z lewej lub prawej strony. Usuń wszelkie pozostałości kleju. Przyciąć 
nowy pasek tnący na odpowiednią długość. Usuń częściowo osłonę, przyłóż listwę tnącą z lewej strony 
(przesuń głowicę tnącą na prawą stronę), a następnie kontynuuj do środka maszyny, usuwając 
jednocześnie pasek ochronny. Przesuń głowicę tnącą w lewo. Kontynuuj nakładanie taśmy tnącej. 

 

 Rolki dociskowe 

W przypadku konieczności wymiany rolek dociskowych, należy jednocześnie wymienić najbardziej 
zewnętrzne rolki. Unieść rolki dociskowe. Umieść nośnik pod rolkami dociskowymi, aby chronić płytę 
bazową. Zdejmij zaczep z wałka trzymającego rolkę dociskową. Zsuń wałek z bloku wałka 
dociskowego. Wyjmij zużyty wałek dociskowy. Umieść nową rolkę w bloku rolki wałka. Wsuń wałek w 
blok wałka zębatego. Zabezpieczyć zatrzaskiem. 

 

 Prowadnice nośników 

Prowadnice nośników na stałej rolce nośnika służą do zapobiegania przesuwaniu się nośnika w lewo i 
w prawo podczas wyciągania go z rolki. Jeśli gumowy pierścień jest zużyty, prowadnice nośników mogą 
się przesuwać pod wpływem siły nacisku nośnika. 

  



 Uchwyty rdzenia 

Uchwyty rdzenia (gilzy) spoczywają na rolkach podtrzymujących nośnik i pasują do prowadnic rolek. 
Użycie uchwytów rdzenia zapobiega poluzowaniu się nośnika i zwiększa wydajność śledzenia pracy 
plotera. Zaleca się korzystanie z uchwytów na gilzy podczas cięcia. 

 

 Hamulec 

Hamulec wytwarza pewne napięcie na nośniku, gdy jest on wyciągany z rolki, aby zmusić nośnik do 
liniowego ustawienia się i stabilnego prowadzenia w urządzeniu. Zapobiega on również rozwijaniu się 
rolki gdy nośnik jest przesuwany do przodu i do tyłu podczas cięcia. Może być konieczna wymiana 
sprężyny, aby zwiększyć naprężenie. 

  Pasy 

Paski napędzają wózek głowicy tnącej, przesuwając głowicę nad nośnikiem (oś Y), lub napędzają bęben 
napędowy, przesuwając nośnik do przodu i do tyłu (oś X). Gdy pasek jest zużyty, w projekcie może 
pojawić się przesunięcie. Aby sprawdzić, czy taśma nie jest zużyta, ustaw maszynę na maksymalną 
prędkość cięcia, a następnie rozpocznij test DIN. Przesunięcie w teście DIN oznacza, że taśma jest 
zużyta. Aby wymienić taśmę długą, należy zdjąć głowicę tnącą z wózka, aby uzyskać dostęp do śrub 
mocujących. 

 



Problemy ze śledzeniem 

Problemy ze śledzeniem można rozpoznać po śladach, jakie rolki dociskowe zostawiają na tylnej stronie 
nośnika po wykonaniu zadania cięcia. Zobacz poniższy rysunek przedstawiający dobry i zły ślad.   

 

W przypadku problemów ze śledzeniem należy sprawdzić kolejne elementy: 

  Ponieważ użyto nośników na rolce, należy włączyć funkcję "Autoload": kliknąć [Menu] - 
[Konfiguracja] - [Autoload], wybrać opcję "ON" i potwierdzić.[Konfiguracja] - [Autoload], 
wybrać "ON" i potwierdzić. 

  Koła i rolki  na bębnie napędowym muszą być wolne od brudu i innych pozostałości. 

 Tylna rolka podtrzymująca nośnik, znajdująca się z tyłu urządzenia, musi być ustawiona 
równolegle do przedniej rolki podtrzymującej nośnik. 

  Przednia rolka nośnika (rolka hamująca) musi lekko hamować. Jeśli więc szybko obrócisz 
rolkę, powinna ona zatrzymać się po jednej lub dwóch sekundach. Tylna rolka nośnika musi 
obracać się jeszcze przez chwilę. Sprawdź, czy sprężyna hamulca jest w dobrym stanie. 

 Użyj uchwytów rdzenia i prowadnic uchwytu rdzenia na rolce podtrzymującej nośnik, aby 
zapewnić 
prawidłowe i proste ładowanie nośnika. Uchwyty na gilzy muszą pasować do prowadnic 
nośników 
zarówno z lewej, jak i z prawej strony.   

 



Wentylator podciśnieniowy może nie działać. 

 Otwory próżniowe w płycie bazowej mogą być zatkane. 

   Upewnij się, że nośnik został zaaklimatyzowany. 

   Jeśli używana jest drukarka atramentowa, przed włożeniem do plotera nośnik powinien 
wyschnąć i ostygnąć. 

   Rolki dociskowe mogą być zużyte. Z tego powodu zmienia się twardość powierzchni wałka 
dociskowego. Może też dojść do poluzowania czarnej części z metalowego rdzenia. Wymienić 
dwie skrajne rolki dociskowe (395-401). 

   Jeden z bloków skrajnych rolek zębatych może być uszkodzony. 

Kopia zapasowa oprogramowania wewnętrznego 

Dobrym rozwiązaniem może być utworzenie kopii zapasowej urządzenia, ponieważ zawiera ona 
wszystkie parametry plotera (z wyjątkiem konfiguracji sieci i USB). Kopia ta może przydać się w 
przyszłości, gdy wystąpi problem z konfiguracją lub sprzętem. 

 

 


