
Cuidados e Manutenção Diária

Itens necessários para manutenção

. Cotonete de limpeza

. Solvente de limpeza

. Luvas

. Álcool Isopropílico

1. Quando realizar as manutenções

Quando realizar O que fazer

Uma vez ao dia

Ao final do dia de trabalho

Ao redor da cabeça de impressão

Cap e estação de limpeza

Wiper

Protetor de borda

Uma vez na semana
Limpeza do Platen

Limpeza Externa

Descarte de Tinta

Impressora Jato de Tinta Xuli X6

Este equipamento é uma máquina de precisão equipada com mecanismos extremamente delicados. 
Especialmente, a face da cabeça de impressão, do qual são disparados os jatos de tinta e que são 
afetados facilmente por poeira ou pedaços de material e assim resultando numa qualidade de impressão 
indesejada. Para resultados satisfatórios no uso deste equipamento, recomendados executar as 
seguintes instruções de limpeza e manutenção.



2. Manutenção Diária

Sempre que possível, utilize o cotonete de limpeza adequado para cap, wiper e ao redor da cabeça 
de impressão. Cotonetes comuns podem soltar fiapos.

Se certifique de realizar a limpeza da estação, cap, wiper e ao redor da cabeça de impressão todos 
os dias. Caso deixe sem limpar, sujeira, poeira e tinta ressecada pode acumular no cap, wiper e ao 
redo da cabeça, prejudicando o funcionamento do sistema de limpeza.

Limpe a base do carro de impressão todos os dias, para que não se acumule resíduos de lona e 
adesivo embaixo e levem a riscos na impressão.
Quando limpar a base do carro de impressão, tome cuidado para não tocar a face da cabeça de 
impressão.

(1) Ao redor da cabeça de impressão

Leve o carro de impressão para o lado 
esquerdo e abra a tampa de manutenção

1

A cabeça de impressão são partes sujeitas a acumular resíduos de tinta e podem acarretar

diversos problemas do equipamento e aos resultados na impressão.
Além do mais, a cabeça de impressão em si utiliza muitos mecanismos delicados, por isso
são exigidos os cuidados necessários.

Umedeça o cotonete no solvente e limpe toda sujeira e tinta acumulada2
ao redor da cabeça de impressão e embaixo do carro de impressão.

Nunca passe o cotonete na face da cabeça de impressão.



(2) Limpeza do Capping Station e Wiper
A área ao redor do cap é sujeita a acúmulo de sujeiras de tinta e poeira. É recomendada a limpeza do cap 
diariamente, com cotonete de limpeza e solvente..

Solvente de Limpeza.

Leve o carro de impressão para o lado 
esquerdo e abra a tampa de manutenção

1

Limpe o cap.2
Mergulhe o cotonete no solvente e limpe o cap.
Limpe de maneira que não fique resíduos de solvente.

Limpe o wiper.3
Mergulhe o cotonete no solvente e limpe o wiper.
Limpe de maneira que não fique resíduos de solvente.



3. Manutenção Semanal

Usuários são orientados a realizar as manutenções descritas abaixo uma vez na semana, para que
a impressora mantenha sua alta performance e fidelidade por um longo período de tempo.

(1) Limpeza do Platen

No platen se acumulam poeira, tinta, cola de vinil e fiapos 
de lona. É recomendada a limpeza semanal desta 
superfície. Tire a poeira do platen com uma flanela limpa
 e limpe a superfície com álcool isopropílico. 

(2) Limpeza das tampas e parte externa

Dependendo do ambiente onde o equipamento está
instalado, poeira e sujeira podem se acumular na parte
externa da máquina. Para evitar o acúmulo de poeira
no carro de impressão, limpe as partes externas com
flanela e álcool isopropílico. 

(4) Limpeza do descarte de tinta

Verifique se o descarte de tinta está cheio. 

(3) Limpeza do protetor de borda

Quando sujeira e poeira se acumulam entre o
protetor de borda e o platen, dificultam o 
deslizamento suave do protetor. A limpeza deve 
ser feita semanalmente com álcool isopropílico 
ou solvente.   
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