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Substituição dos filtros F-Box
Quando as seguintes mensagens de aviso são indicadas, substitua rapidamente os filtros da caixa do
ventilador de sucção.

Se continuar usando por algum tempo após a exibição das mensagens de aviso acima e o chegar
a hora de trocar o filtro, as seguintes mensagens de aviso aparecerão e um dado será mostrado de
cada vez, as operações mudam para modo local e param. Pare de usar e troque rapidamente os
filtros da caixa do ventilador de sucção.

Procedimentos Operacionais
1. Cerifique-se de que as máquinas estejam no modo local e pressione a tecla [ST.MAINT].
Será indicado [CARRIAGE OUT].

2. Com a tecla [ ▼ ], selecione [Sub-INK MAINTE.] e pressione a tecla [ENTER].
Será indicado [INK TRAY CLEAN.].
7 vezes

3. Com a tecla [ ▼ ], selecione [FILTER EXALTERAR] e pressione a tecla [ENTER].
O carro sai da estação.
Quando houver contato da tinta com a pele ou olho, lave imediatamente e completamente com água.
1 vez

4. Abra a tampa para manutenção e retire o filtro F-BOX da base do filtro F-BOX.

5. Acople o novo filtro F-BOX à base do filtro F-BOX.

6. Feche a tampa para manutenção e pressione a tecla [ENTER].

7. A operação retorna ao Modo Local.

Filtro F-Box
Base do filtro F-Box

Limpeza da bandeja
Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, sempre que a energia é ligada, são indicadas as
seguintes mensagens.
Execute a limpeza da bandeja de tinta.

Procedimentos Operacionais

1 Pressione a tecla [

].
O carro se move e sai da estação.

2 Abra a tampa para manutenção e retire o filtro F-BOX e a base do filtro F-BOX.

3 Retire a bandeja e limpe a tinta acumulada na bandeja.
Bandeja

4 Fixe a bandeja. E também fixe o filtro F-BOX e a base do filtro F-BOX do mesmo modo.
Quando houver contato da tinta com a pele ou olho, lave imediatamente e completamente com água.

5 Feche a tampa de manutenção e pressione a tecla [ENTER].

6 A operação retornará ao modo local.

Cuidado!

Limpe diariamente a tinta da bandeja.
Se for utilizado continuamente sem limpar, poderá ocorrer falha de material na máquina por causa de
deterioração funcional devido a manchas.

Alteração da hora para emitir aviso de troca do
filtro da Caixa. [FILTER EXC. LV.]
Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, o filtro na CAIXA pode estar manchado, dependendo
do ambiente de uso e condições de trabalho, antes do tempo normal para troca. Essa função torna
possível acelerar o tempo da troca do filtro, mais cedo que o normal.





O nível para troca pode ser configurado em 5 estágios (Do nível 5/5 ao 1/5).
No nível 5/5, o aviso é emitido no tempo padrão.
No nível 1/5, o aviso é emitido cerca de duas vezes mais cedo que o tempo padrão.
Alterar o nível verificando o estado das manchas no filtro.

Procedimentos Operacionais

1

Certifique-se de que a máquina está no modo local e depois, selecione [MAINTENANCE] pela
tecla [FUNCTION] e pressione a tecla [ENTER].
Quando estiver no modo remoto, pressione a tecla [REMOTE].

2 Pela tecla [ ▼ ], selecione [FLUSHING BOX] e pressione a tecla [ENTER].

Ao utilizar a tinta de transferência para Sublimação, a troca do filtro da CAIXA de limpeza é notificada por
meio de mensagens.
Quando estiver chegando a época para troca do filtro:
É recomendável trocar o filtro prontamente.
Quando a época de troca já chegou:
Troque o filtro imediatamente.
3 vezes

3 Pela tecla [ ▼ ], selecione [FILTER EXC. LV.], e pressione a tecla [ENTER].
(Quando o aviso para limpeza da CAIXA ou erro não foi emitido.)

(Quando o aviso para limpeza da CAIXA ou erro foi emitido.)

4 Pela tecla [ ▲ ] ou [ ▼ ], insira o nível de substituição da CAIXA.
Fixe com a tecla [ENTER].

5 Pressione a tecla [END] várias vezes.
Retorna ao modo local.
1 vez
2 vezes

Outros itens para alterar
Aviso adicional sobre erro e mensagens de erro.
Error message Cause How to respond
Aviso de erro
F.BOX FILTER EXCHG.

Mensagem de erro
Ao utilizar a tinta de
transferência para sublimação,
está aproximando a época da
troca do filtro da caixa de
limpeza.

Error message Cause How to respond
Aviso de erro
Mensagem de erro
**** ERROR 145 ****
Ao utilizar a tinta de
transferência para Sublimação,
chegou a hora de trocar o filtro
na caixa de limpeza

Como proceder
É recomendável trocar o filtro.

Como proceder
Troque o filtro imediatamente

Alterações do fluxograma de funções
<JV5-130S/160S OPERATION MANUAL> Adicionado após [WIPER WASH] na P656.
<JV5-320S OPERATION MANUAL> Adicionado após [WIPER WASH] na P6-58.
<TS5-1600AMF OPERATION MANUAL> Adicionado após [WIPER WASH] na P658.

<JV5-130S/160S OPERATION MANUAL> Alterado [FLUSHING BOX] na P. 6-60.
<JV5-320S OPERATION MANUAL> Alterado [FLUSHING BOX] na P. 6-62.
<TS5-1600AMF OPERATION MANUAL> Alterado [FLUSHING BOX] na P. 6-62.

- 18 - 19 -

MIMAKI

Impresso no Japão
D201737-12-24102008
© MIMAKI ENGINEERING CO., LTD. FW: 4.0
EM__

