
Como Desativar sua Máquina de Impressão Digital para Recesso

 No fim do ano é comum muitas empresas entrarem em férias coletiva ou prologarem o feriado. Com isso as 
máquinas de impressão digital ficam paradas, causando problemas como entupimento de cabeça. Podendo na volta 
ao trabalho gerar uma grande dor de cabeça e um grande gasto financeiro.
 Neste documento iremos mostrar  passo a passo como desativar sua máquina de forma adequada para dias de 
inatividade.*

 Iremos utlizar como modelo para o procedimento uma máquina chinesa com 1 cabeça DX7 base de Eco-Sol-
vente.

*É indicado que um técnico especializado faça o procedimento para evitar erros ou danos no equipamento. A Anariê Brasil não se responsabiliza por danos durante ou após o 
processo de desativação. É de responsabilidade do proprietário da máquina seu manuseio e manutenção.

 Na volta ao trabalho lembre-se de soltar todas as travas e de conectar os dampers na cabeça. Após isso faça o 
procedimento de limpeza da sua máquina para suprir a cabeça com tinta. Faça um test print, caso esteja falhando faça 
novamente a limpeza automática de sua máquina.*
*É indicado que um técnico especializado faça o procedimento para evitar erros ou danos no equipamento. A Anariê Brasil não se responsabiliza por danos durante ou após o 
processo de desativação. É de responsabilidade do proprietário da máquina seu manuseio e manutenção.

Passo 1

 Antes de iniciar o procedimento de desativação 
será necessário possuir alguns itens:

- Solvente de limpeza;
- Seringa sem agulha;
- Copo becker (ou algum recipiente resistente a solvente);
- Cotonete de limpeza;
- Mangueira;
- Conector T para mangueira.

Passo 2

 Com a máquina desligada, mova com cuidado o 
carro de impressão para o local de melhor acesso para 
prosseguir com o procedimento.
 Alguns modelos de máquinas possuem um local 
reservado para  limpeza.
 O carro deve ser movido com muito cuidado para 
não danificar a correia.

Passo 3

 Com cuidado remova os dampers um por um sem 
torcer-los. Remova-os com cuidado, evitando quebrar os 
pinos da cabeça.
 É indicado utilizar um pano para evitar pingos dos 
dampers, assim não sujando a máquina.
 Caso os dampers estejam sujos, limpar utilizando o 
cotonete.

Passo 4

 Com os dampers soltos, será necessário travar as 
mangueiras de cada um.
 Utilize uma fita ou abraçadeira torcer as manguei-
ras, evitando que a tinta vaze pelos bicos.
 Cuidado para ao torcer as mangueiras, tinta poderá 
acabar vazando neste processo.
 Após finalizado poderá coloca-los dentro de uma 
luva ou algum material resistente a solvente.

Passo 5

 Utilizando o cotonete de limpeza, com cuidado 
limpe os bicos da cabeça, retirando qualquer resíduo de 
tinta ou sujeira.
 Cuidado para não deixar cair tinta ou solvente nos 
conectores do cabo flat.

Passo 6

 Posicione o copo becker em baixo da cabeça. Caso 
necessário forre o espaço com um pano para evitar cair 
tinta na máquina.
 Caso não tenha espaço para o copo, pode ser 
utilizado outro recipiente, sendo o mesmo resistente a 
solvente.

Passo 7

 Com a seringa carregada com solvente, utilize a 
mangueira com o conector T para aplicar solvente na 
cabeça.
 Caso não possua o conector, poderá ser feito com 
uma mangueira em um pino por vez.
 Muito cuidado ao conectar a mangueira ao pino da 
cabeça, evitando quebrar o mesmo.

Passo 8

 Injete o solvente na cabeça de forma lenta com 
cuidado, desta forma será limpa a cabeça de qualquer 
resíduo de tinta restante.
 Evitando que a tinta seque dentro da cabeça duran-
te o período de inatividade.

Passo 9

 Repita o processo em todos os pinos da cabeça. 
Será possível ver quando a via conectada está limpa de 
tinta através do jato de solvente.
 Se o jato estiver colorido, significa que ainda possui 
tinta na cabeça.
 Se o jato estiver claro, significa que o solvente 
limpou o resto de tinta e poderá ser passado para o próxi-
mo pino.

Passo 10

 Após o procedimento de injeção de solvente, 
limpar a  base da cabeça com o cotonete.
 Removendo qualquer sujeira e excesso de tinta. 
Utilize um cotonete limpo para limpeza da cabeça, evitan-
do riscos e danos ao mesmo.

Passo 11

 Agora iremos para o Cap Station, faça a limpeza da 
área caso necessário.
 Removendo excesso de tinta e sujeira do local. Veri-
fique se os caps estão em bom estado, funcionando e 
acoplando na cabeça.

Passo 12

 Será feito o mesmo processo de trava de mangueira 
como feito nos dampers, mas agora na mangueira que sai 
do cap para a bomba de limpeza.
 Algumas máquinas possuem mais de 1 mangueira 
de sáida do cap.
 Econtre qual a mangueira que conecta na bomba e 
separe a mesma.

Passo 13

 Utilizando uma fita ou abraçadeira trave a mangue-
ira da bomba.
 Evitando entrada de ar ou vazamento de tinta 
durante o período de inativiade.

Passo 14

 Com a seringa carregada com solvente, injete um 
quantidade suficiente para preencher o cap.
 Fazendo com que o mesmo fique formando uma 
piscina de solvente.
 Com a mangueira travada conforme procedimento 
anterior o solvente não irá descer pela mangueira.

Passo 15

 O cap deverá ficar conforme a foto ao lado. Lem-
brando de que é de grande importância travar a mangueira 
do cap para a bomba.
 Assim o solvente ficará sempre na base do cap, 
evitando descer pela via da mangueira.

Passo 16

 Mova com cuidado o carro da cabeça de volta para 
o cap station.
 Posicione a cabeça acima do cap. A cabeça precisa 
estar alinhada, evitando qualquer parte para fora do cap.

Passo 17

 Com cuidado e lentamente acople a cabeça no cap. 
Certifique-se de que a cabeça está alinhada na posição 
correta.
 Um pouco de solvente pode acabar saindo pelas 
laterias ao acoplar.

Passo 18

 Será necessário cortar pequenos pedaços de 
mangueira para aplicar nos pinos.
 Para cabeça DX7 cortamos pedaços com 60mm. 
Outros modelos de cabeças poderá exigir diferentes 
tamanhos de mangueira.

Passo 19

 Conecte as mangueiras em cada par de pinos com o 
pedaço cortado.
 Evitando que os mesmos sequem ou que sujeira 
caia dentro deles.
 Após feito este processo sua máquina estará pronta 
para ficar desativada no período de inatividade, sem ocor-
rer o risco de secar tinta na cabeça, evitando danos 
futuros.
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