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Procedimentos para usuários 

PU1PU1PU1PU109090909    ––––    CCCComo deixar omo deixar omo deixar omo deixar as as as as cabeças de impressão protegidas contra ressecamentos da tinta em casos cabeças de impressão protegidas contra ressecamentos da tinta em casos cabeças de impressão protegidas contra ressecamentos da tinta em casos cabeças de impressão protegidas contra ressecamentos da tinta em casos 
do procedimento automático do equipamento não ocorrer.do procedimento automático do equipamento não ocorrer.do procedimento automático do equipamento não ocorrer.do procedimento automático do equipamento não ocorrer.    
 
Este procedimento se aplica aos equipamentos HP 10000s, HP9000s, Seiko 100s, Seiko 64s e Océ IP66, quando o 
procedimento de proteção automática realizado pelo equipamento não ocorrer devido a problemas técnicos. 
 
1.1.1.1.    Desmontando as carenagensDesmontando as carenagensDesmontando as carenagensDesmontando as carenagens    
 
Para ter acesso a correia do cap station  e realizar o procedimento por completo é necessário desmontar algumas 
carenagens. Vide fotos abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de desmontar                                                                 Após Antes de desmontar                                                                 Após Antes de desmontar                                                                 Após Antes de desmontar                                                                 Após desmontar carenagensdesmontar carenagensdesmontar carenagensdesmontar carenagens    
 
 
Com o equipamento desligado no painel e na fonte de energia, mova lentamente o carro de impressão para o meio do 
equipamento, caso tenha dificuldade em mover é por que o cap station já está vedando as cabeças de impressão e nessa 
ocasião este procedimento não se aplica. 
 
Após mover o carro de impressão para o centro do 
equipamento, realize a limpeza do cap station com uso de 
cotonete anti-estatico, panos apropriados e solvente de 
limpeza (Liquido de limpeza EcoSol Casal Sign). 
 
Coloque solvente (Liquido de limpeza EcoSol Casal Sign) com 
uso de um dosador ou seringa nos cap station. Este solvente 
ficará em contato com a cabeça de impressão quando o cap 
station for levantado manualmente. Vide foto ao lado. 
 
Após a etapa acima ser concluída, retorne o carro de 
impressão para cima do cap station, visualize se os mesmos 
estão alinhados com a cabeça de impressão, olhando pela 
parte frontal do equipamento. É importante que esteja 
corretamente centralizado com o cap station para a correta 
vedação e proteção. 
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Mova a correia do cap station para que suba e vede as cabeças de impressão corretamente, vide foto abaixo: 

 
 
 
Este procedimento deve ser repetido ao menos a cada dois dias para que a tinta não resseque nas cabeças de impressão. 
 
Caso o equipamento fique parado por mais de duas semanas é necessário contratar um técnico para retirar a tinta do 
equipamento pois a mesma começará a ressecar nas mangueira, filtros e bombas. 
 

2.2.2.2.    ObservaçõesObservaçõesObservaçõesObservações    
 
Sempre que o equipamento apresentar erros, desligue e ligue novamente para reinicia-lo, após isso realize o procedimento 
“wash printheads” e uma limpeza normal. Após concluir os processos realize a impressão de um test print para checar se 
o equipamento está funcionando corretamente. 
 
Caso o equipamento persista em algum erro mesmo reiniciando, entre em contato com um técnico explicando o ocorrido, 
para se necessário novas instruções.  
 
Se por algum motivo o equipamento for permanecer parado até o atendimento técnico, verifique se o carro de impressão 
ficou solto sem vedar no cap station e realize o procedimento informado no item 1 desse documento. 
 
Erros com fonte de energia, flats cables, fita de aço, correias, motores e placa mãe, podem bloquear a inicialização do 
equipamento e as cabeças ficam expostas podendo ressecar até a visita do técnico. 
 
Sempre anote as mensagens de erros que forem apresentadas no display do equipamento, pois as mesmas são de 
grande importância para diagnóstico e solução breve do problema. 

 

 

DESCE CAPSTATION 

SOBE CAPSTATION 
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NotasNotasNotasNotas    
As informações apresentadas nesse documento foram obtidas com base nas fontes 
abaixo: 
 
� Manual do usuário HP Designjet 9000s Séries; 
� Boletim técnico tinta Casal Sign CHP; 
� Service Manual HP Designjet 9000s Séries; 
� Recomendações técnicas do departamento técnico Casal Sign; 
 
Este documento pode sofrer alterações sem aviso prévio, para isso consulte-nos e 
mantenha consigo sempre uma cópia atualizada. 
 
Algumas marcas como, HP, Seiko, Océ e outras que foram apresentadas são ou podem 
ser marcas comerciais registradas e foram usadas neste documento somente para fins de 
identificação e informativo. Sendo assim a Casal Sign renuncia todo e qualquer direito 
sobre as mesmas. 
 
A tinta Casal Sign CHP é uma tinta compatível com os equipamentos HP Designjet 9000, 
10000, Seiko 100s, 64s, Océ 6060 e não produto genuíno. 


