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TMT DTF 60 PRO er en blekkbasert maskin 
beregnet til profesjonelt bruk for produksjonen av 
fullfarge tekstildekor.

For å opprettholde gyldigheten på garantien er det 
essensielt å utføre vedlikehold og drifte utstyret 
som beskrevet i denne instruksen.

Alle supportsaker skal sendes og initieres med 
mail til: mail@vizuell.no og inneholde firmanavn, 
kontaktperson, telefonnummer og beskrivelse av 
problemet.

Drifts- og vedlikeholdsinstruksen er ment til 
ansvarshavende bruker som har gjennomgått 
opplæring i bruk av TMT DTF 60 PRO med 
autorisert tekniker fra Vizuell AS.

Forklarende bilder ligger bakerst i dokumentet og 
er navngitt (a), (b), osv. i teksten.

Innholdet i dette dokument kan oppdateres uten 
varsel. Sjekk alltid den nyeste versjonen av dette 
dokumentet her:  
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Optimale miljø-forhold 
Ikke direkte sollys. 
Støvfritt innemiljø.
Minst mulig statisk elektrisitet. 
Stabil romtemperatur 20ºC-25ºC. 
Luftfuktighet 30%-55%.

Før utskrift  
1. Slå på sirkulasjonspumpen 2-3 minutter på laveste innstilling før steg 2. (a) 
2. La pumpen stå på helt til maskinen skal  rengjøres til slutt. (Dersom hvitfargen later 

til å minke på utskriften, kan sirkulasjonspumpen skrus helt av under produksjon.)
3. Utfør «Clean all heads - Strong clean» 2 ganger. Kjør gjerne filmen litt frem slik at 

ny film er klar for produksjon.
4. Utfør en printsjekk/nozzle check for kvalitetskontroll (alle linjer skal være hele i 

 mønsteret). (b)
5. Gjennomfør en rengjøring av skriverhodet ved behov. Gjenta en printsjekk. 

Under produksjon
1. Skriv alltid ut med frontdekselet nede.
2. Påse at printfilmen ikke kommer i kontakt med skriverhodet.  PET-filmen som 

 brukes til DTF- utskrift er bestrøket med et lag av emulsjon som endrer blekket 
til en gel- lignende tilstand når blekket treffer filmen. Hvis skriverhodet berører 
PET-filmen, vil derfor alt blekk som er på overflaten av skriverhodet, inkludert 
på tvers av dyser endres til denne gel-lignende tilstanden. Dette vil forårsake 
 blokkerte dyser og prematur svikt av skriverhodet (dekkes ikke av  garantien).

3. Stans aldri skriverhodet direkte på PET-filmen.
4. For å bestrebe at blekk-kanaler i skriverhodet ikke tetter seg ved utskrift, printer 

 maskinen automatisk langsgående, tynne, CMYK fargestriper ved siden av  motivet. 
Dette bidrar til at samtlige kanaler brukes kontinuerlig under utskrifter uansett 
farge(r) i  motivet. 

Advarsel: Ikke løft eller rør mediet under utskriftsprosessen.

OBS!: Hovedstrøm bryter (i) må aldri slås av etter maskinen er tatt i bruk.
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Fremgangsmåten dersom skriverhodet treffer PET- filmen
1. Stans utskriften umiddelbart og rengjør hodet. 
2. Utfør en printsjekk. Gjenta prosessen ved behov.
3. Dersom dysemønsteret fortsatt er svakt eller mangelfult etter gjennomføring av 4 

og 5  hode- rengjøringer:

i. Fyll hodestasjonene (cappingstation) med TMT DTF rensevæske. (c)
ii. Flytt hodet maskinelt (ikke manuelt) til hodestasjonen (Enten med piler på 

 displayet eller via software).
iii. Skru av skriveren med rød bryter (d) og la hodet være bløtlagt med TMT DTF rens 

over  natten.

MERK: Vedvarende rensing av skriverhodet kan legge for mye press på hodet 
og kan føre til at det delamineres og må skiftes (dekkes ikke av garantien). 
Dersom dysen ikke åpner seg: Skriv ut i høy kvalitet (720x1440) eller 2x hvit 
som  Flexi-oppsettet viser nedenfor.

 
De beste miljø-forholdene 
Ikke direkte sollys. 
Støvfritt med minst mulig statisk elektrisitet. 
Temperaturer mellom 20-24 grader celsius / 68-75 grader fahrenheit 24 timer i døgnet 7 dager i 
uken. 
Fuktighet 35%-45%.
 
Daglig vedlikehold 

Ved dagens slutt  
1. Fyll hodestasjonene med rensevæske 
2. Flytt printerhodet til hodestasjonen 
3. Skru av printeren med den røde bryteren og la hodet være i samme possisjon over natten 
4. Aldri skyv på hodet uten å sikre at det er i fri-posisjon

Før utskrift  
1. Kjør «DEEP CLEAN» syklus 2 ganger.
2. Utfør en printsjekk (nozzle check) og sjekk kvaliteten, mønsteret skal være hele linjer. Gjennom-
før hoderengjøring dersom det trengs (Little Charge) og gjenta en printsjekk. 

Beste praksis vaner
1. Skriv alltid ut med frontdekselet nede. 
2. Beskytt printeren mot elektriske forstyrrelser og strømbrudd ved hjelp av en 500VA UPS 
overspenningsvern. Ikke bruk blekk som har gått ut på dato. 
3. Rist blekket minst 1 gang i uken og minst 10 minutter før påfyll.
4. Motor for sirkulering av blekk skal alltid være på. Slå derfor aldri av maskinen m/hovedstrøm 
bryter.

Ikke løft eller rør mediet når printeren er i drift! 

ADVARSEL: TMT garantien gjelder produksjonsfeil, ikke ved brukerfeil – vennligst følg 
retningslinjer for beste praksis til enhver tid. Printhodet er ikke innbefattet av garanti.

Hva gjør du dersom skriverhodet treffer PET-filmen 
1. Stans utskriften umiddelbart og start hode rens prosessen. Utfør en printsjekk (nozzle check), 
etterfulgt av hoderengjøring dersom nødvendig. Gjenta prosessen ved behov. 

2. Dersom dysemønsteret fortsatt er dårlig etter gjennomføring av 4 og 5 hoderengjøringer; (1) fyll 
hodestasjonen med rensevæske; (2) flytt hodet til hodestasjonen; (3) skru av skriveren og la hodet 
være bløtlagt over natten. 

MERK: Dette er en god praksis å utføre hver dag etter endt arbeidsflyt for å sikre rene dyser.  
Parker aldri hodet direkte på PET-filmen.

MERK: Vedvarende hoderensing kan legge for mye press på skriverhodet og kan føre til at  
skriverhodet delamineres og svikter for tidlig. Dersom dysen ikke kommer seg, skriv ut i høy 
kvalitet (720x1440) eller 2x hvit som Flexi-oppsettet viser nedenfor.

PET-filmen som brukes til DTF-utskrift er dekket med et lag av en spesialisert emulsjon som 
setter blekket til en gel-lignende tilstand når blekket lander på filmen. Derfor, hvis skriverhodet 
berører PET-filmen, vil alt blekk som er på overflaten av skriverhodet, inkludert på tvers av 
eventuelle dyser settes til en gel-lignende tilstand og kan forårsake blokkerte dyser og til slutt for 
tidlig hodesvikt. 

ADVARSEL: Ikke løft eller rør mediet under utskriftsprosessen.  

Beste praksis for vedlikehold  
• Rengjør viskerbladet og viskerens dreneringsbane ved slutten av produksjonen.  
• Rengjør hodestasjonen ved slutten av produksjonen. 
• Rengjør skriverhodebeskyttelsen og de svarte plastsylinderene i hver ende av skriverhodet etter 

produksjon. 
• Fyll hodestasjonen med rensevæske etter rengjøringsvedlikehold.

Vedlikehold
1. Utfør alltid nozzle check før utskrift. 
2. Romtemperatur skal være 20ºC-30ºC, Luftfuktighet skal være 45%-65%.
3. Kjør nozzle check før maskinen skrus av.
4. Når maskinen skrus av, fyll hodestasjonene med rensevæske og sørg for at det ikke er luft 

mellom hodestasjonene og printhodet.
5. For å sørge for at ingen blekkanaler i printhodet tetter seg under utskrift anbefales det å legge 

til CMYK fargestriper vedsiden av designet. Dette sørger for at alle kanaler brukes hele tiden.
6. Under utskrift sørg for at printfilmen ikke skraper printhodet.
7. Bruk en tørr mikrofiber klut til å tørke støv av encoder strip 2-4 ganger i måneden.
8. Smør vognføringsskinnene med spesial fett hver 2. - 3. uke.
9. Fjern blekk fra fra papirpressen slik at det ikke skraper printhodet.
10. Rengjør bunnplaten på vognen regelmessig for blekkansamling.
11. Rengjør området rundt blekk stasjonen regelmessig.
12. Dersom printeren ikke brukes over lengre periode: gjennomfør vedlikehold med rensevæske 

annenhver uke, og på se at det ikke er strømbrudd.
13. Når printfilmen ikke er i bruk skal den oppbevares i plast for å unngå fuktskader.
14. Når limpulveret ikke er i bruk skal det oppbevares i en tett pose for å unngå at fukt kommer til. 

Ikke åpne skriverdekselet av noen grunn, da dette vil ugyldiggjøre garantien din! 
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Etter endt produksjon:
1. Rengjør viskerbladet og viskerens dreneringsbane med rensepinner og/eller 

rensekluter. (e)
2. Rengjør skriverhodebeskyttelsen og pakning samt de svarte plastsylinderne i hver 

ende av skriverhodet. Vær SVÆRT forsiktig med rens av dysene i skriverhodet. (f)
3. Kjør en printsjekk (b). Rens ved behov.
4. Fyll hodestasjonene med rensevæske (c).
5. Flytt hodet maskinelt (ikke manuelt) til hodestasjonen. (Enten med piler på 

displayet eller via software). Påse at det ikke er luft mellom skriverhodet og 
hodestasjonen. Det skal være god kontakt mellom hodene og pakninger.

6. Skru av printeren med den røde bryteren (nødstopp) (d) og la hodet være i 
samme posisjon til den skal brukes igjen.

7. Skru av sirkulasjonspumpe (a).

Anbefalinger og vedlikehold
I. Dersom maskinen ikke er i bruk må sirkulasjonspumpen startes hver 3. dag og 

sirkulere blekket i ca 5 minutter sammenhengende. 
II. Bruk en tørr mikrofiber klut til å tørke støv av «encoder stripen» (g) 2-4 ganger i 

måneden.
III. Smør vognføringsskinnene med universalfett hver 2.-3. uke. 
IV. Fjern blekk fra styreskinnene (h) på hver side av folien slik at det ikke skraper 

skriverhodet.
V. Rengjør bunnplaten på vognen regelmessig for blekkansamling.
VI. Aldri skyv på hodet uten  å sikre at det er i fri-posisjon.
VII. Rengjør området rundt hodestasjonene regelmessig.
VIII. Dersom maskinen ikke brukes over en lengre periode: Gjennomfør vedlikehold 

med  rensevæske annenhver uke, og sjekk ved evt strømbrudd.
IX. Oppbevar printfilmen i plast for å unngå fuktskader.
X. Oppbevar limpulveret lufttett for å unngå at fukt kommer til.
XI. Beskytt printeren mot elektriske forstyrrelser og strømbrudd ved hjelp av et 500VA 

UPS  overspenningsvern.
XII. Rist lagret blekk (flasker) 1 gang i uken i minst 1 minutt. 
XIII. Før påfyll av nytt blekk i maskinen, rist blekket i minst 10 minutter. 
XIV. Forhold dere til holdbarhetsdato på blekket. Ikke benytt blekk som er utgått på 

dato.

MERK: Det er 1 års garanti på maskinen. Gjelder ikke skriverhodet. 
Garantien gjelder ikke skader som er påført maskinen pga. brukerfeil.

Merk: Ikke åpne maskindekselet uansett årsak, da dette vil ugyldiggjøre 
 garantien. Bruk av uoriginalt blekk vil ugyldiggjøre garantien.
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Dato Notat
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Dato Notat


