
Zalecenia firmy Mutoh dotyczące dłuższego postoju
plotera Mutoh VJ1938TX

1) Przygotowanie plotera do postoju należy zacząć od wyczyszczenia rurek, tak aby rurki były czyste i nie było w nich pozo-
stałości atramentu.
2) W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zachowania się atramentu (w szczególności atramentu którego nie znamy) 
wykonujemy płukanie płynem dedykowanym do atramentu wodnego, Mutoh zaleca płyn MY-80846 2L
3) Po czyszczeniu ploter jest zalewany płynem tzw. CR02. Jest to płyn, na którym plotery opuszczają fabrykę Mutoh Japonia.
Ułatwia to kolejne obciążenie tuszem i zapewnia stabilność maszyny przez wiele miesięcy. Kod towarowy płynu: RJ-
80CR02-1000 CR02 1L

Procedura czyszczenia:

1) W trybie użytkownika wybierz „Longstore” w menu głównym.
2) Ploter poprosi o wyjęcie wkładów, opróżni tor atramentu i poprosi o kasetę czyszczącą.
3) Należy wstawić kolejno:
- płyn dedykowany do atramentu wodnego MY-80846 2l
- płyn RJ80CR02-1000 CR02 1l
Należy postępować zgodnie z procedurą na wyświetlaczu.
4) Po wykonaniu procedury długiego przechowywania (Longstore) ponownie uruchom ploter.
- Ploter zapyta „Start ink charge -> e”
Naciśnij Enter, drukarka zapyta „ Wash Retry –> No „.
Wybierz „Yes” i przeprowadź płukanie za pomocą:
- płynu dedykowanego do atramentu wodnego MY-80846 2L
- lub płynem RJ80CR02-1000 CR02 1L

Uwaga! Zawsze kończ cykl płukania za pomocą płynu CR02.

W przypadku, gdy zrobiłeś „Longstore” z atramentu, wykonaj drugi raz procedurę „Longstore” z użyciem płynu CR02.



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. 


