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GUIA DE
MANUTENÇÃO

PARA
EQUIPAMENTOS
DE IMPRESSÃO

Em períodos de baixa
produção, mantenha o seu
equipamento nas melhores
condições e evite custos
inesperados

Cabeça



Guia de manutenção para equipamentos de impressão

INTRODUÇÃO

Na Roland queremos mostrar-lhe como manter o seu 
equipamento nas melhores condições possíveis e tirar 
dele o máximo rendimento, conseguindo consumos 
mais baixos e, evitando assim, custos desnecessários 
ou inesperados para o seu negócio.
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1. Configuração do equipamento para realizar as
limpezas automáticas.

2. O que fazer se tiver que deixar a plotter inativa
durante umas semanas?

3. Verificar o estado dos injetores

4. desvio de injetores e aparecimento de gotas de
tinta no material

5. Que fazer quando a lâmina de corte não corta a
profundidade correta?

6. Como prolongar a vida da cabeça?

7. Com a Roland DG, está em boas mãos

Neste guia aprenderá...

www.ro landdg.p t



CONFIGURAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO PARA REALIZAR 
AS LIMPEZAS AUTOMÁTICAS.

BOTÃO TRASEIRO PAINEL
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1
Os equipamentos Roland realizam uma 
manutenção periódica automática, enquan-
to o equipamento está parado, com o fim 
de manter e conservar os injetores de im-
pressão em perfeito estado.

Para que esta função esteja ativa e 
o equipamento faça corretamente a 
manutenção, automática, não se esqueça 
de manter o interruptor principal ligado e
desligue o equipamento no painel frontall 
quando finalizar o dia de trabalho.

O QUE FAZER SE TIVER QUE 
DEIXAR A PLOTTER INATIVA 
DURANTE UMAS SEMANAS?
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No caso de estar num período de baixa
produção, recomendamos que deixe 
a alimentação principal(botão traseiro) 
ligada, e a secundária (painel) desligada. 
Desta forma o equipamento realizará as
limpezas automáticas para que os 
injetores se mantenham em perfeito 
estado.

Caso não tenha realizado as manu-
tenções preventivas, recomendamos 
que o faça, para que as limpezas auto-
máticas se realizem corretamente.
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TEST PRINT

Faça um TEST PRINT periódicamente 
para comprovar se algum injetor está
obstruído ou desviado Se detetar 
o problema atempadamente, pode 
recuperar o injetor e aumentar a vida 
útil da cabeça realizando uma limpeza
manual. lembre-se que o desvio ou a 
obstrução de injetores podem causar
banding ou má definição em textos e 
linhas.

Para limpeza efetiva das cabeças, 
recorde que pode utilizar o kit de 
limpeza especial da Roland DG, 
desenhado especificamente para 
limpar a cabeça de impressão.
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Consulte preços no seu
Centro de Assistência mais
próximo, ou em:

dib-customerservice@rolanddg.com

VERIFICAR O ESTADO DOS 
INJETORES3
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TEST PRINT COM INJETORES 
OBSTRUIDOS OU DESVIADOS

REFERÊNCIA: 6701409310 
KIT CLEANING (ESL5) 100



LIMPEZA MANUAL DO EQUIPAMENTO

Periódicamente é aconselhável realizar 
uma limpeza manual do equipamento, com 
o fim de evitar que a sujidade se acumule na 
cabeça e no cap top, já que, esta sujidade, 
pode provocar a obstrução ou o desvio de
injetores.

Se a acumulação de tinta na cabeça for 
elevada, pode manchar a impressão com 
pequenas gotas de diferentes cores.

SUBSTITUIR WIPERS

Com o fim de evitar este problema, 
recomendamos a substituição dos Wipers 
que estejam degradados ou que tenham 
atingido o fim da sua vida útil.

Pode consultar no manual de utilizador do 
seu equipamento os passos a realizar para 
substituir os wipers, e verificar a vida útil 
deste componente, já que pode variar
consoante o modelo.

No caso de possuir um equipamento da 
série VS, deve ter em conta que este 
modelo tem um Wiper e um Wiper Felt.

Na série TrueVIS deverá assegurar-se que 
o liquido de limpeza dos wipers não esteja 
muito sujo. Se assim for, deve renová-lo.

wiper

wiper felt

menu // sub menu // maintenace // tray cleaning
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DESVIO DE INJETORES E
APARECIMENTO DE GOTAS DE
TINTA NO MATERIAL
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A LÂMINA DE CORTE NÃO CORTA
A PROFUNDIDADE CORRETA5

SUSTITUIR O PAD CUTTER

No caso dos equipamentos de impressão e 
corte, substituia o Pad cutter quando este 
estiver riscado.

O PAD CUTTER é a tira de teflon que se 
encontra por baixo da lâmina de corte e 
ocupa toda a largura do material.

Quando esta tira está riscada ou em mau 
estado, o corte pode ser defeituoso. 

• Corte ponteado: Em algumas áreas, a 
lâmina atinge mais profundidade e noutras 
não chega a cortar o vinil.

Recorde que pode substituir 
facilmente o PAD CUTTER : 
simplesmente retire-o, limpe a base com 
alcoól para retirar a cola y volte a colar o 
novo PAD CUTTER à base, garantindo que 
fica bem centrado na guia.

(Pode adquirir este consumível em qualquer 
centro de assistência técnica Roland).

COMO AUMENTAR A VIDA  
DA CABEÇA?6

MANUTENÇÃO TÉCNICA PERIÓDICA

Para manter o equipamento nas melhores 
condições possíveis, e evitar ter que 
substituir componentes antes do final 
da sua vida útil, é essencial que realize a 
manutenção periódica através da nossa 
rede de Centros de Assistência Técnica 
Oficial Roland. 

Nesta manutenção substituem-se todas 
as peças e consumíveis que entram em 
contato com o sistema de impressão, para

evitar que se desviem ou se obstruam 
injetores, e prevenir avarias inesperadas, 
verificando outros pontos de controlo
importantes.

Um dos componentes mais importantes, é 
o cap top, a peça que sela a cabeça quando 
o equipamento está parado. O cap
top é a chave para evitar que entre ar nos 
injetores e estes se desviem ou obstruam.



SUBSTITUIÇÃO DO CAP TOP

A vida útil deste componente é de 6 meses. Se não for substituído nessa altura, pode causar 
desvio ou obstrução de injetores.

cap tOp sÉrie
Versacamm / prO ii / prO iii cap tOp sÉrie Vs cap tOp sÉrie trueVis

6

ESTÁ EM BOAS MÃOS7
QUEM PODERIA CUIDAR MELHOR DO 
SEU EQUIPAMENTO ROLAND DG?

O serviço Técnico Autorizado da Roland 
DG oferece o melhor serviço, garantido 
com técnicos especialistas, formados pela 
marca e com o uso de peças originais.

Se quiser saber qual o Centro de 
Assistência Técnica Roland mais próximo, 
pode contatar-nos através do email:

dib-customerservice@rolanddg.com 

CONSUMÍVEIS E PEÇAS ORIGINAIS

Porquê arriscar com peças e consumíveis 
de pior qualidade?

As peças e consumíveis Roland DG foram 
desenhados respeitando altos níveis de 
qualidade, funcionalidade e fiabilidade, 
rejeitando aqueles que não passam nos 
exaustivos controlos de qualidade.
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Comprovar os níveis de tinta. Se o nível for inferior a 25%, trocar o 
cartucho por um novo. 

Se tiver tinta metálica ou branca, agite o cartucho durante 45 
segundos.

Realizar a manutenção manual. Ver vídeo.

Realizar um test print. 

Esvaziar o tanque de resíduos

Desligar o equipamento no botão frontal(nunca no principal 
ON/OFF)

Quando quiser voltar a utilizar o equipamento, deve realizar um 
normal cleaning e um test print.

PASSO A PASSO

Os 8 passos básicos imprescindíveis
para garantir um bom funcionamento
do equipamento.

+
+

+
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CUSTOMER SERVICE
(+351) 229 392 380 · dib-customerservice@rolanddg.com

PORTUGAL
Paseo da Praia, 431

4450-398 Matosinhos
Portugal

www.rolanddg.pt


