Guia de Manutenção HP Latex
Como preparar a impressora para um tempo de inactividade prolongado
1. Não remova os cartuchos de tinta nem o cartucho de manutenção.
2. Se as tampas laranjas (branco ou transparente para o cabeçote do optimizer) estiverem
disponíveis, retire os cabeçotes e coloque as tampas. Em seguida guarde os cabeçotes com as
tampas laranjas para cima.
Se as tampas não tiverem disponíveis, o melhor é deixar os cabeçotes na máquina.

3. (Apenas para a série Latex 500) Verifique se é necessário esvaziar o colector de condensação.
4. Retire o material.
5. Verifique que a cabeça de impressão está localizada na service station (lado direito).
6. Se a impressora estiver Ready, desligue a máquina no painel frontal e de seguida no botão geral
na parte traseira da máquina.
7. Feche todas as tampas da máquina.
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Como preparar a impressora para imprimir novamente
1. Ligue a impressora no botão geral e no painel frontal.
2. Se retirou os cabeçotes, agite-os durante 15 segundos antes de colocar.

3. Se a máquina tiver instalada com o kit de 3 litros, coloque-os numa superfície plana e rode-os
4 vezes a 360 graus.

4. Retire os cartuchos de tinta e agite durante 15 segundos. Se a máquina tiver o kit de 3 litros
instalado, retire os tanques intermediários e faça o mesmo.
5. Para uma melhor qualidade quando ligar a máquina, recomenda-se que:
- Imprima um teste de cabeçotes;
- Fazer uma limpeza de cabeçotes se necessário,
- Fazer um alinhamento de cabeçotes;
- Imprima um trabalho de teste durante 2 metros para estabilizar a máquina
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