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ולוודא לבצע את הטיפול פעם ביום  , יש לקרוא בעיון את המדריך
).מומלץ לפני תחילת העבודה(

מטרת חוברת ההדרכה לעזור למשתמש ולהזכיר לו את סדר 
, מדריך זה אינו מספיק בשביל להכשיר בן אדם, הפעולות

.לתפעל ולטפל במכונה
.המדריך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות אך פונה לשני המינים* 
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סוגי וזמני טיפולים
,יש להקפיד על טיפולים נכונים,על מנת לקבל את המקסימום האפשרי מהמדפסת

.ובזמנים הנכונים
טיפול רגיל

אלה הפעולות שיש לבצע באופן יומי
זמן הטיפולסוג הטיפולהסבר מפורט

לפני הפעלה  
יומית

ניקוי ראשי הדפסה

ניקוי ראשי הדפסה

ניקוי המכונה

החלפת קלטות דיו

בזמן ואחרי  
שימוש יומי

הדפסה לא 
תקינה

ריקון מיכל עודפים

פעם בחודש

ניקוי ראשים

LED-UV-ניקוי ה

החלפת חלקים מתכלים
בדרך כלל מתקבלת הודעה כאשר הגיע הזמן להחליף את החלקים המתכלים

כאשר החיתוך לא תקין

כאשר מופיעה הודעת  
החלפת חלק

החלפת חלקים מתכלים
מגב•
פילט•

סכין חיתוך צורני•
סכין הפרדת חומר•

החלפת מגב

החלפת פילט

החלפת סכין חיתוך צורני

החלפת סכין הפרדת חומר

זמן הטיפולסוג הטיפולהסבר מפורט

פעולות וטיפולים אוטומטיים
:לכן, אוטומטי בעצמה כדי לשמור על הראשים ואיכות ההדפסהניקוי המכונה מבצעת 

.יש להשאיר את המפסק הראשי במצב עובד כל הזמן•
.אין להשאיר את מכסי המכונה פתוחים לזמן ארוך•
.לאחר סיום עבודה יש לוודא שהמכונה במסך הראשי ולא במצב של תפריט•

כאשר מיכל 
העודפים מלא

7עמוד 

9עמוד 

4עמוד 

6עמוד 

5עמוד 

7עמוד 

9עמוד 

16עמוד 
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ניקוי המכונה

ניקוי מסלול המדיה
כל סוג לכלוך  , נקייה מדיו ושאריות מדיה, ) מיטת המכונה ( יש לוודא לפני כל עבודה שמשטח המדיה 

.עלול לגרום לנזק או להדפסה לא תקינה

!אזהרה      
שימוש בכל  , אין להשתמש בחומרי ניקוי למעט החומר המתאים שיש לרכוש דרך הספק בלבד          

.חומר אשר לא נרכש דרך הספק עלול לגרום לנזק בלתי הפיך

!שים לב      
לכן יש לכבות את  , במכונה מותקנים רכיבים אשר מייצרים חום גבוה ועלולים לגרום לכוויה          

.דקות להתקררות הרכיבים לפני ביצוע כל סוג של תהליך ניקוי 15המכונה והמתין לפחות 

חשוב מאוד
.המכונה מאוד מדוייקת ולכן לכלוך או אבק עלול להשפי על רמת הדיוק•
.או כל משתמש אחר/ אין לשמן או לגרז את המכונה על דעת עצמו של העובד ו •

גלגל מדיה

גליל משונן

מיטת הדפסה

גלגלי המדיה יושבים על מדית ההדפסה ומניעים אותה קדימה 
לכן לכלוך על הגלגלים עלול לשבשב את תנועת המדיה , אחורה

.ולגרום לחוסר דיוק ואף פגיעה באיכות ההדפסה והחיתוך
גלגלי המדיה לוחצים את החומר מול הגליל המשונן ובכך  

לכלוך או דבק שנשאר  , מצליחים להזיז את המדיה קדימה אחורה
.מהמדיה על הגליל המשונן יכול לגרום לזיוף בהדפסה או בחיתוך

יש לוודא שמיטת ההדפסה תמיד תהיה נקייה לצורך קבלת 
.התוצאות הכי טובות שאפשר
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ריקון מיכל העודפים

חשוב מאוד

חשוב מאוד

את הנוזל  , אין להשתמש בנוזל העודפים לכל צורך שקשור למדפסת
.יש לפנות ולא להחזיר לשימוש כלשהו

הודעת ריקון מיכל עודפים
ההודעה הבאה מופיעה מדי פעם במטרה להזכיר למשתמש לרוקן  

.אין להתעלם מהודעה זו, את מיכל העודפים

המיכל יתמלא עוד ועוד עד , אם ממשיכים להתעלם מהודעה זו
:שההדפסה תעצור ותופיע ההודעה הבאה

,  "BOTTLE DRAIN EMPTY OVER LIMIT"אין אפשרות לבטל את הודעת 
ולכן אי אפשר להמשיך בהדפסה  , עד שלא מרוקנים את מיכל העודפים

.עד שהמיכל לא ריק

:ריקון המיכל מתבצע בצורה הבאה
רוקן את הנוזל  , )כמו שמתואר בתמונה ( הסר את המיכל בזווית 

.והחזר את המיכל למקום
אין להשתמש במכונה

.ללא מיכל עודפים מותקן
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מחסנית דיו/ החלפת קלטת 

חשוב מאוד
יש  , מחסנית דיו של צבע מסויים במקום צבע אחר/ אין להתקין קלטת 

מחסנית דיו של כל צבע בתא  / להקפיד על להניח את הקלטת 
הכנסת קלטת דיו למיקום לא נכון עלולה להזיק  , המתאים לו

.למדפסת ולפגוע בהדפסה

מחסנית ריקה/ הודעה על קלטת 
מופיע על המסך מספרים עם  , קלטת צבע נגמרת/ כאשר מחסנית 

המחסנית הריקה מהבהב/ סימנים כאשר מספר הקלטת 

סימנים
היבהוב מחסנית ריקה/ קלטת 

מחסנית שעדיין מכילה צבע/ קלטת 
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בדיקת מצב הראשים וביצוע ניקוי דיגיטלי

חשוב מאוד
למקרה חירום יש  , אין להכניס ידיים למכונה בזמן שהמכונה מדפיסה

או לפתוח את המכסה הקדמי לעצירת  " PAUSE"ללחוץ על לחתן ה 
.ההדפסה

"PRINT TEST"בדיקת מצב הראשים 
במקרה ומבחינים בבעיה בזמן ההדפסה או שההדפסה לא נראית  

.יש לבצע בדיקת ראשים ולוודא שמצב הראשים תקין, מספיק טובה
):לאחר טעינת מדיה" (PRINT TEST"לביצוע בדיקת מצב ראשים 

".FUNCTION"לחץ על מקש ה  -1
:לחץ    ואז     לקבלת המסך הבא -2

".ENTER"לחץ  -3

יש לחכות לסיום ההדפסה ורק אז לפתוח את הדלת הקידמית ולבדוק  
.לאחר מכן יש לסגור את הדלת, את מצב הראשים לפי ההדפסה

,  בינוני, ניקוי רגיל, אם נמצאה בעיה כלשהיא יש לבצע ניקוי בהתאם
.חזק או אפילו ניקוי ידני

":CLEANING NORMAL"לביצוע ניקוי רגיל 
":FUNCTION"לחץ על מקש ה  -1
:לחץ    ואז    ואז   לקבלת המסך הבא -2

"ENTER"לחץ  -3
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בדיקת מצב הראשים וביצוע ניקוי דיגיטלי

":CLEANING MEDIUM"לביצוע ניקוי בינוני 
":FUNCTION"לחץ על מקש ה  -1
:לחץ    ואז    ואז   ואז   לקבלת המסך הבא -2

"ENTER"לחץ  -3

":CLEANING POWERFULL"לביצוע ניקוי חזק 
":FUNCTION"לחץ על מקש ה  -1
:לחץ    ואז    ואז   ואז   ואז   לקבלת המסך הבא -2

"ENTER"לחץ  -3
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)לפחות פעם ביום ( ניקוי ידני 

יש להוריד את המדיה לפני ביצוע  " (CL MANUAL".לביצוע ניקוי ידני 
המדיה עלולה להיתקע בעגלת הראשים ולגרום נזק , )הפעולה
:לראשים

":FUNCTION"לחץ על מקש ה  -1
:לחץ     ואז   ואז   ואז   לקבלת המסך הבא -2

והמתן עד שעגלת הראשים יוצאת מהתחנה ונוסעת  " ENTER"לחץ  -3
:לצד השני ואז מתקבל המסך הבא

למקרה  , עד לאחר סיום כל פעולות הניקוי הידני" ENTER"אין ללחוץ 
יש לחכות עד לסיום הפעולה והופעת  " ENTER"שנלחץ על מקש ה

:מסך הניקוי הידני כפי שמופיע בתמונות הבאות

.פתח את הדלת הקידמית -4
.פתח את דלת ימין -5
פתח את דלת שמאל עליונה ודלת שמאל תחתונה כפי שמתואר   -6

:באיור הבא

חשוב מאוד
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.פתח דלת שמאל עליונה ודלת שמאלה תחתונה

.הנח את היד על המיקום המתואר באיור על מנת לפרוק חשמל סטטי

.הסר את מסילת החיתוך
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.הזז את עגלת הראשים לקצה הצד השמאלי של המכונה

.הזז את עגלת הראשים ביד
!זהירות       

החזקת עגלת הראשים ממקום, החזק את עגלת הראשים מהמיקום המצויין באיור          
.אחר עלולה לגרום לנזק          

.טבול את מקל הניקוי בנוזל הניקוי

.יש להתשמש במקל הניקוי שסופק על ידי היצרן

חשוב מאוד
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.נקה את המקומות אשר מסומנים באיור

.אין לגעת במקומות המסומנים כאסורים באיור

חשוב מאוד

אסור לגעת

אסור לגעת

אסור לגעת

.נקה את הצד השמאלי ואת הצד הימני

.הפוך את המקל לצד הנקי וחזור על הפעולה

צד ימין וצד , יש לנקות את שני צדי הראש, )מסומן כאסור לגעת ( אין לגעת בתחתית הראש , שוב
.שמאל כמתואר באיור
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.הזז את עגלת הראשים לאזור מעל מיטת ההדפסה, לאחר סיום ניקוי הראשים

.הזז את עגלת הראשים ביד
!זהירות       

החזקת עגלת הראשים ממקום, החזק את עגלת הראשים מהמיקום המצויין באיור          
.אחר עלולה לגרום לנזק          

.התקן חזרה את מסילת החיתוך

.סגור את מכסה שמאל תחתון ומכסה שמאל עליון



14

).אם לא פתחת מקודם(פתח את דלת ימין 

.נקה את האזורים המתוארים באיור וכפי שמתאור באיור

.bוצד  aצד , באמצעות מקל ניקוי רטוב בנוזל ניקוי נקה את שני צדדי המגב -1
.נקה מסביב לכרית הראש -2
.גע בעדינות בשטח הכרית במטרה להרטיב את השטח בנוזל ניקוי -3

ניקוי תחנת הכריות והמגבים
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.סגור את דלת ימין

.סגור את הדלת הקידמית

".ENTER"לחץ 

המתן עד לסיום תהליך הניקוי המבוצע אוטומטית על ידי המכונה וחכה להופעת תפריט הניקוי הידני  
:כפי שמתואר באיורים

.לחזרה למסך הראשי" FUNCTION"לחץ 
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)לפחות פעם בחודש( LED UVניקוי ה 

יש להוריד את המדיה לפני ביצוע  ( LED UVלביצוע ניקוי ידני ל 
המדיה עלולה להיתקע בעגלת הראשים ולגרום נזק , )הפעולה
:לראשים

":FUNCTION"לחץ על מקש ה  -1
:לחץ     ואז   ואז   ואז   לקבלת המסך הבא -2

והמתן עד שעגלת הראשים יוצאת מהתחנה ונוסעת  " ENTER"לחץ  -3
:לצד השני ואז מתקבל המסך הבא

למקרה  , עד לאחר סיום כל פעולות הניקוי הידני" ENTER"אין ללחוץ 
יש לחכות עד לסיום הפעולה והופעת  " ENTER"שנלחץ על מקש ה

:מסך הניקוי הידני כפי שמופיע בתמונות הבאות

.פתח את הדלת הקידמית -4
פתח את דלת שמאל עליונה ודלת שמאל תחתונה כפי שמתואר   -5

:באיור הבא

חשוב מאוד
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.פתח דלת שמאל עליונה ודלת שמאלה תחתונה

.הנח את היד על המיקום המתואר באיור על מנת לפרוק חשמל סטטי

.הסר את מסילת החיתוך
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.הזז את עגלת הראשים לקצה הצד השמאלי של המכונה

.הזז את עגלת הראשים ביד
!זהירות       

החזקת עגלת הראשים ממקום, החזק את עגלת הראשים מהמיקום המצויין באיור          
.אחר עלולה לגרום לנזק          

.טבול מקל ניקוי חדש ונקי באלכוהול ונקה את שטח המנורות כפי שמתואר באיור
!זהירות       

.אסור להשתמש בנוזל הניקוי של המכונה לניקוי המנורות יש להשתמש אך ורק באלכוהול          
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.הזז את עגלת הראשים לאזור מעל מיטת ההדפסה, LED UVלאחר סיום ניקוי ה 

.הזז את עגלת הראשים ביד
!זהירות       

החזקת עגלת הראשים ממקום, החזק את עגלת הראשים מהמיקום המצויין באיור          
.אחר עלולה לגרום לנזק          

.התקן חזרה את מסילת החיתוך

.סגור את מכסה שמאל תחתון ומכסה שמאל עליון
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.סגור את הדלת הקידמית

".ENTER"לחץ 

המתן עד לסיום תהליך הניקוי המבוצע אוטומטית על ידי המכונה וחכה להופעת תפריט הניקוי הידני  
:כפי שמתואר באיורים

.לחזרה למסך הראשי" FUNCTION"לחץ 



21

.המגב משמש לניקוי הראשים
:ף את המגב כאשר מתקבלת ההודעה הבאהיש להחלי

החלפת חלקים מתכלים

החלפת מגב

.את המגב ניתן לרכוש דרך הספק

!זהירות      
זה עלול לגרום, אין לגעת במקומות שלא מתוארים במדריך, יש לבצע את הפעולות לפי ההוראות      
.לנזק      

פריטים דרושים לביצוע הפעולה

מגב פינצטה מקל ניקוי נוזל ניקוי

"ENTER"לחץ  -1
:כאשר מופי המסך הבא

.הסר את המדיה -2
).CLAMPS MEDIA(הסר את תפסני המדיה  -3
"MENU"לחץ . 4
:לחץ    כמה פעמים עד לקבלת התפריט הבא. 5

:לחץ    ואז    כמה פעמים עד להופעת המסך הבא -6

:לחץ    לקבלת התפריט הבא -7

"ENTER"לחץ  -8
עגלת הראשים זזה למיקום שיהיה אפשרי להחליף את המגב     
:ואז מופיעה ההודעה הבאה     

.פתח את המכסה הימני -9
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:אפשר להחליף את המגב ברגע שמתקבלת ההודעה הבאה

יש לסגור את  , בטעות" ENTER"אם נלחץ , עד לאחר סיום תהליך ההחלפה" ENTER"אין ללחוץ 
":ENTER"ואז ללחוץ שוב , ולחכות על להופעת התפריט הבא" ENTER"המכסה הימני ללחוץ 

חשוב מאוד

.גע במיקום המתואר באיור לצורך פריקת חשמל סטטי -10

.החלף את המגב -11
:הסר את המגב הישן(1)

.באמצעות הפינצטה צבוט את האוזניים התחתונות של המגב ומשוך אותו למעלה      
:ן את המגב החדשהתק) 2(

ת התקנה לא נכונה עלולה לגרום לניקוי לא תקיןהתקן את המגב בכיוון הנכון כפי שמצויין באיור      
.ואף לגרום לנזק      



23

"ENTER"לחץ  -12
:יופיע המסך הבא

.יש להשתמש רק בנוזל ניקוי שקונים מהספק, טבול מקל ניקוי בנוזל ניקוי -13

.נקה את האזור כמתואר באיור -14

"ENTER"לחץ  -15
:סגור את המכסה הימני, בהופעת ההודעה הבאה -16

.תהליך ההחלפה הסתיים, כאשר מופיעה ההודעה הבאה

.לחזרה למסך הראשי" MENU"לחץ  -17
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.הפילט משמש לניקוי הראשים
:ף את הפילט כאשר מתקבלת ההודעה הבאהיש להחלי

החלפת פילט

.את הפלט ניתן לרכוש דרך הספק

!זהירות      
זה עלול לגרום, אין לגעת במקומות שלא מתוארים במדריך, יש לבצע את הפעולות לפי ההוראות      
.לנזק      

פילט פינצטה

פריטים דרושים לביצוע הפעולה

:כאשר מתקבלת ההודעה הבאה" ENTER"לחץ  -1

.הסר את המדיה -2

).CLAMPS MEDIA(הסר את תפסני המדיה  -3

".MENU"לחץ  -4
:לחץ    כמה פעמים עד לקבלת המסך הבא -5

:לחץ    ואז לחץ   כמה פעמים עד לקבלת המסך הבא -6

:לחץ    ואז    לקבלת המסך הבא -7

"ENTER"לחץ  -8
עגלת הראשים זזה למיקום שיהיה אפשרי להחליף את המגב     
:ואז מופיעה ההודעה הבאה     

.פתח את המכסה הימני -9
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:אפשר להחליף את המגב ברגע שמתקבלת ההודעה הבאה

יש לסגור את  , בטעות" ENTER"אם נלחץ , עד לאחר סיום תהליך ההחלפה" ENTER"אין ללחוץ 
":ENTER"ואז ללחוץ שוב , המכסה הימני ולחכות על להופעת התפריט הבא

חשוב מאוד

.גע במיקום המתואר באיור לצורך פריקת חשמל סטטי -10

פתח את המכסה הקדמי -11
.יותר נוח להגיע לפילט עם דלת פתוחה      

:החלף את הפילט -12
.הסר את הפילט הישן(1)

.באמצעות הפינצטה צבוט את האוזניים התחתונות של הפילט ומשוך אותו למעלה      
.התקן את הפילט החדש במקום) 2(
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.סגור את הדלת הקידמית -13

"ENTER"לחץ  -14
.כשמופיעה ההודעה הבאהת סגור את מכסה ימין -15

.תהליך ההחלפה הסתיים, כאשר מופיעה ההודעה הבאה

.לחזרה למסך הראשי" MENU"לחץ  -16
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.יש להחליף את סכין החיתוך הצורני, לא נקי או לא חד, למקרה של חיתוך לא תקין

החלפת סכין חיתוך צורני

.את הסכין ניתן לרכוש דרך הספק

!זהירות      
זה עלול לגרום, אין לגעת במקומות שלא מתוארים במדריך, יש לבצע את הפעולות לפי ההוראות      
.לנזק      

פריט דרוש לביצוע הפעולה

סכין

.החלף את הסכין

.הסר את המדיה -1
".MENU"לחץ  -2
:לחץ    כמה פעמים עד להופעת התפריט הבא -3

:לחץ    ואז    כמה פעמים עד להופעת התפריט הבא -4

:לחץ    ואז    כמה פעמים עד להופעת התפריט הבא -5

".ENTER"לחץ  -6
.עגלת החיתוך זזה למיקום שבו אפשר להחליף את הסכין    

:פתח את הדלת הקידמית ברגע שמופיעה ההודעה הבאה -7

:בהופעת ההודעה הבאה אפשר להתחיל את תהליך ההחלפה

.הסר את מחזיק הסכין -8
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.החלף את הסכין -9
).B(כדי להבליט את הסכין הישנה  Aלחץ על פין (1)

).C(התקן את הסכין החדש ) 2(
).D(וודא את כיוון הלהב 

.התקן את מחזיק הסכין -10

.הדק את הבורג -11
.משוך את המחזיק מעלה על מנת לוודא שהמחזיק הדוק      

.סגור את המכסה הקידמי -12
"ENTER"לחץ  -13

:תהליך ההחלפה מסתיים ברגע הופעת ההודעה הבאה      

.לחזרה למסך הראשי" MENU"לחץ  -14
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.יש להחליף את סכין הפרדת המדיה, למקרה של חיתוך לא תקין

החלפת סכין הפרדת המדיה

.את הסכין ניתן לרכוש דרך הספק

!זהירות      
זה עלול לגרום, אין לגעת במקומות שלא מתוארים במדריך, יש לבצע את הפעולות לפי ההוראות      
.לנזק      

פריט דרוש לביצוע הפעולה

סכין

.הסר את המדיה -1
".MENU"לחץ  -2
:לחץ    כמה פעמים עד להופעת התפריט הבא -3

:לחץ    ואז    כמה פעמים עד להופעת התפריט הבא -4

:לחץ    ואז    כמה פעמים עד להופעת התפריט הבא -5

".ENTER"לחץ  -6
.עגלת החיתוך זזה למיקום שבו אפשר להחליף את הסכין    

:פתח את הדלת הקידמית ברגע שמופיעה ההודעה הבאה -7

:בהופעת ההודעה הבאה אפשר להתחיל את תהליך ההחלפה

.הסר את סכין הפרדת המדיה -8
.שחרר את הבורג עד שזה קופץ החוצה) 1(     
אין למשוך את הבורג, תפוס את בורג הקפיץ ובזהירות החלק אותו לפי הכיוון המופיע באיור) 2(     

.כלפי חוץ          
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.התקן סכין חדשה -9
).2(הסכין ננעלת במקום באמצעות מגנט , )1(החלק את סכין בחריץ      

.בזהירות הנח את הסכין בחריץ -10

.הדק את הבורג -11
.יש לוודא שהסכין לא מחליקה מהמקום      

.סגור את המכסה הקדמי -12
"ENTER"לחץ  -13

:תהליך ההחלפה מסתיים ברגע הופעת ההודעה הבאה      

.לחזרה למסך הראשי" MENU"לחץ  -14


