Cleaning pen
Met een cleaning pen verlengt u de levensduur van uw printkop. Bij een opstapeling van vuil op
de printkop kan deze de eigen warmte niet kwijt, met het gevaar op doorbranden van de verwarmingselementjes (pixels). Door het vuil op de printkop van uw printer regelmatig te verwijderen,
voorkomt u dat de verwarmingselementjes doorbranden. Het schoonmaken van uw printkop met
een cleaning pen kost u per dag nog geen minuut tijd en levert u veel op. U voorkomt niet alleen
doorbranden van de verwarmingselementen van de printer, uw print behoudt ook zijn kwaliteit!

Cleaning pen versus cleaning doekje
Er zijn ook cleaning doekjes te verkrijgen waarmee u uw printkop kunt reinigen. Wij prefereren de
cleaning pen boven het doekje, omdat u met de pen niet tegen de soldeercontacten kunt komen.
Raakt u met het doekje per ongeluk de soldeercontacten aan, dan loopt u het risico dat de printkop elektrisch kortsluit.

Gebruik cleaning pen
We raden u aan om de printkop eenmaal per dag, of bij elke vervanging van het printlint, te reinigen met de cleaning pen. Schud altijd de cleaning pen een paar keer, voordat u hem gebruikt.
Veeg met de cleaning pen
van binnen naar buiten.
Herhaal dit drie keer of, als
er nog vuil op de printkop
zichtbaar is, totdat al het vuil
verwijderd is. Hoe lang u de
cleaning pen kunt gebruiken,
is afhankelijk van hoe intensief de printer gebruikt wordt.
Vervang de cleaning pen in
ieder geval, nadat u deze een
maand heeft gebruikt.

Bestelinformatie
Bent u overtuigd dat u uw printer beschermt door deze regelmatig te reinigen met een cleaning
pen? Bel +31 (0)10 415 64 00 of stuur een e-mail naar info@automator.nl voor meer informatie of
het plaatsen van uw bestelling.
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