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Düşük üretim dönemlerinde, 
cihazlarınızı en iyi koşullarda 
tutun ve beklenmeyen 
masraflardan kaçının

Head



Guía de mantenimiento equipos de impresión

GİRİŞ

Roland, cihazınızı mümkün olan en iyi koşullarda 
tutmanız ve bundan en iyi şekilde yararlanmanız, 
daha düşük tüketim sağlamanız ve böylece işiniz 
için gereksiz veya beklenmedik masraflardan 
kaçınmanız konusunda size bazı ipuçları sunmak 
istiyor. 
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1. Otomatik temizleme için ekipmanınızı nasıl ayarlamalısınız. 

2. Plotter’ı birkaç hafta boyunca kapatmak zorunda kalırsanız ne           

yapmalısınız.

3. Enjektörlerin durumunu kontrol etme.

4. Enjektör sapması ve malzemenin üzerindeki mürekkep damlalarının 

görünümü.

5. Kesim bıçağı yeterince derin kesmediğinde ne yapılmalı

6. Kafa ömrünü nasıl uzatabilirsiniz

7. Roland DG ile emin ellerdesiniz

Bu kılavuzda bulacaklarınız…

www.ro landdg.com.t r
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1
Roland baskı cihazı, baskı enjektörlerini 
mükemmel durumda tutmak ve korumak 
için cihaz üretimde değilken periyodik 
olarak otomatik bakım yapar.

Bu fonksiyonun etkin olması ve cihazın 
otomatik bakım yapması için, cihazın ana 
düğmesini açık tutmayı ve çalışma gününün 
sonunda cihazı ön panelden kapatmayı 
unutmayın.

2
Üretimde bir düşüş olması durumunda, 
cihazı ana güç açık (arka düğme) ve 
ikincil düğme (kontrol paneli) kapalı 
olarak bırakmanızı öneririz. Bu şekilde 
ekipman, enjektörlerin mükemmel 
durumda kalması için otomatik 
temizlemeyi gerçekleştirecektir.

Önleyici bakımı yapmadıysanız otomatik 
temizlemenin doğru bir şekilde yapılması 
için bakımı yapmanızı öneririz. 

PLOTTER’I BİRKAÇ HAFTA 
BOYUNCA KAPATMAK 
ZORUNDA KALIRSANIZ NE 
YAPMALISINIZ

OTOMATİK TEMİZLEME 
İÇİN EKİPMANINIZI NASIL 
AYARLAMALISINIZ
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tıkanmış  veya sapmış enjektörlerle test 
baskısı

referans: 6701409310 Kıtı
temızleme (esl5) 100 

BASKI TESTİ

Enjektörlerin tıkalı veya sapmış olup 
olmadığını kontrol etmek için periyodik 
olarak bir TEST BASKISI yapın.

Sorunu zamanında tespit ederseniz 
enjektörü kurtarabilir ve manuel 
olarak temizleyerek kafanın ömrünü 
uzatabilirsiniz. Sapmış veya tıkanmış 
enjektörlerin metin veya ince çizgilerde 
bantlamaya veya düşük netliğe yol 
açabileceğini unutmayın.

Etkili kafa temizliği için Roland DG’nin 
özellikle kafa temizliği için tasarlanmış 
özel temizleme kitini kullanabileceğinizi 
unutmayın. 

Fiyatlar hakkında bilgi almak için 
en yakın Teknik Destek Merkezi’ne 
başvurun ya da aşağıda yer alan mail 
adresinden bizimle iletişime geçin:

dme-foreign@rolanddg.com
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ENJEKTÖRLERİN DURUMUNU 
KONTROL ETME3

www.ro landdg.com.t r



EKİPMANI ELLE TEMİZLEME

Kafa ve üst kapakta kir birikmesini önlemek 
için ekipmanın periyodik olarak manuel 
temizliği tavsiye edilir. Çünkü bu kir, kafa 
enjektörlerinin tıkanmasına veya sapmasına 
neden olabilir.

Kafada çok fazla mürekkep birikmesi varsa 
baskıyı lekeleyebilir ve farklı renklerde 
küçük damlaların görülmesine neden 
olabilir.

SİLECEKLERİ DEĞİŞTİRİN

Bu sorunu önlemek için, silecekleri 

aşındığında veya kullanım ömürlerinin 

sonuna geldiğinde değiştirmenizi öneririz.

Ekipmanınızın modeline bağlı olarak 
değişebileceğinden, sileceklerin 
değiştirilmesi için izlenecek adımlar ve 
kullanım ömrü hakkında daha fazla bilgi 
edinmek için ekipmanınızın kullanım 
kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

Bir VS serisi üniteniz varsa, bu modelin 
bir Silecek ve bir Silecek Keçesi’ne sahip 
olduğunu bilmelisiniz.

TrueVIS serisinde, sileceklerin temizleme 
sıvısının çok kirli olmadığını kontrol 
etmelisiniz. Kirliyse değiştirmenizi öneririz.

Sılecek

sılecek keçesı

menu // sub menu // maıntenance // tray cleanıng table
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ENJEKTÖR SAPMASI VE MALZEME 
ÜZERİNDE MÜREKKEP DAMLALARININ 

GÖRÜLMESİ

4

Remove the hook
If you attach the pliers to the hole in the 
spatula, the extraction will be easier.

Hook

Tweezers 
(part included) 

Extract and 
remove it
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KESİM BIÇAĞI YETERİNCE DERİN 
KESMEDİĞİ ZAMAN5

PAD KESİCİYİ DEĞİŞTİRİN

Baskı ve kesim cihazları için pad kesiciyi 
çizildiğinde değiştirin.

PAD KESİCİ, kesim bıçağının hemen 
altında bulunan ve malzemenin genişliği 
boyunca uzanan Teflon şerittir.

Bu şerit çizildiğinde veya kötü durumda 
olduğunda aşağıdaki yanlış kesimler 
görülebilir:

• Sivri kesim: Plotter’ın bazı kısımlarında 
bıçak derinlemesine keser, diğer 
kısımlarda vinili kesmez.

Pad kesiciyi kolayca değiştirebileceğinizi 

unutmayın; çıkarın, yapıştırıcıyı çıkarmak 

için tabanı alkolle temizleyin ve yeni PAD 

KESİCİ’yi tabana ortalayarak yapıştırın (bu 

parçayı herhangi bir Roland Teknik Destek 

Merkezi’nden sipariş edebilirsiniz).

KAFA ÖMRÜNÜ NASIL 
UZATABİLİRSİNİZ6

PERİYODİK TEKNİK BAKIM

Ekipmanı mümkün olan en iyi koşullarda 
tutmak ve makine bileşenlerini tahmini 
kullanım ömürlerinin sona ermesinden 
önce değiştirmek zorunda kalmamak için 
Roland Resmi Teknik Destek Merkezleri 
aracılığıyla düzenli bakım yapmanızı 
öneririz.

Bu bakım prosedüründe, baskı 
sistemiyle temas eden tüm parçalar ve 
sarf malzemeleri, diğer önemli kontrol 
noktalarını kontrol ederek beklenmedik 
arızalardan kaçınmanın yanı sıra sapmaları 
veya tıkanmaları önlemek için değiştirilir.

En önemli bileşenlerden biri makine 
durdurulduğunda kafayı kapatan başlıktır 
(cap top). Başlık, havanın enjektörlere 
girmesini engeller ve enjektör (nozül)  
sapmalarını veya tıkanmalarını önler. 

başlık serısı
versacamm / pro ıı / pro ııı



başlık serısı
versacamm / pro ıı / pro ııı

başlık serısı vs      başlık serısı truevıs
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ROLAND DG EKİPMANINIZA EN İYİ KİM 
BAKAR?

Roland DG Yetkili Teknik Servisi, marka 
tarafından eğitilmiş uzman teknisyenler ve 
orijinal yedek parça kullanma garantisi ile size 
en iyi garantili hizmeti sunar.

Size en yakın Roland Care Servis & Destek’in 
nerede olduğunu öğrenmek isterseniz e-posta 
adresimizden bize ulaşabilirsiniz:

https://www.rolanddg.com.tr/hakkinda/

roland-bise-ulasin

SARF MALZEMELER VE ORİJİNAL YEDEK 
PARÇALAR

Neden düşük kalitedeki yedek parçalar veya 

sarf malzemeleri ile risk alasınız?

Roland DG yedek parçaları ve sarf malzemeleri, 
kapsamlı kalite kontrollerini geçmeyenleri 
atarak en yüksek kalite, işlevsellik ve güvenilirlik 
göz önünde bulundurularak tasarlanmıştır.

www.ro landdg.com.t r

EMİN ELLERDE

BAŞLIĞIN (CAP TOP) DEĞİŞTİRİLMESİ

Bu bileşenin kullanım ömrü 6 aydır ve bu süreden sonra değiştirilmemesi, enjektörlerin 
sapmasına veya tıkanmasına neden olabilir.
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Mürekkep seviyelerini kontrol edin. %25’in altındaki bir seviyedeyse 
kartuşu yenisiyle değiştirin.

Makinede metalik veya beyaz mürekkep varsa, mürekkep torbasını 
45 saniye sallayın.

Manuel bakım yapın. Videoyu izleyin.

Test baskısı alın.

Atık tankını boşaltın.

Ön taraftaki düğmeyi kullanarak cihazı durdurun (asla ana AÇ/KAPA 
düğmesini kullanarak durdurmayın)

İşe devam edeceğiniz zaman, makine menüsünden normal 
cleaning yapıp, ardından test baskısı almanız yeterlidir.

ADIM ADIM

Cihazın düzgün çalışması için 8 temel adım.
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ROLAND DG CARE
+90 212 931 78 99 · dme-foreign@rolanddg.com

Roland DG Mid Europe S.R.L.
Turkiye Istanbul Irtibat Burosu
Cobancesme Mah. Sanayi Cad

N.44 A/14 N.44 A/14
Bahcelievler - Yenibosna İstanbul Turkey
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Cleaning
Manual

Apply the liquid 
cleaning on the
cap top

Test print
Six-monthly 
maintenance

Replacement
overhead


