
AKO MÔŽE MAŤ DLHÚ 
ŽIVOTNOSŤ MOJA TLAČIAREŇ?

ALE ČO MÔŽEME SPRAVIŤ, ABY NAŠE 
TLAČIARNE VHODNE FUNGOVALI AŽ 
PO DLHÝCH ROKOCH A ABY SME SA 
VEDELI VYHNÚŤ VYSOKÝM 
NÁKLADOM NA ÚDRŽBU? V 
NASLEDOVNOM ČLÁNKU SME ZHRNILI 
ŠTYRI NAJDÔLEŽITEJŠIE INFORMÁCIE 
OHLADOM ÚDRŽBY.
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Bemutatkozás

O nás
DigiCode Kft. je vývojár pomocných programov a prístrojov techniky čiarových kódov. Sidla sa nachádza v Budapešti s 
viac ako 2000 kusovým sortimentom poskytuje tovar štátom strednej Európy. Ako spoločnoať zameraná na zákazníkov, 
nepretržite sledujeme požiadavky a spätné väzby zákazníkov. Takto sa vytvára podpora a možnosť, aby sa nepretržite 
zdokonaľovali systémy a produkty, aby sme vedeli zabezpečiť najkvalitnejšie spotrebitelské softvéry na trhu.

Poslanie spoločnosti

"Zintenzívnite počítačové zážitky v práci, doma a v zábave." Spôsob dosiahnutia nášho poslania je, aby sme 
zabezpečili pre našich zákazníkov jednoduché a efektívne prístroje s ľahkým ovládaním a navrhli, vyvíjali softvéry.

Údaje spoločnosti

Ič dph: 11885272-2-41
Daňové číslo eú: HU11885272
Číslo bankového účtu: HU94 1202 5000 0116 7466 0020 0003
Swift kód: UBRTHUHBXXX
Číslo iban: HU18 1202 5000 0116 7466 0010 0006

Kontakty

Telefónne číslo: +421 280 800 328
Centrálna e-mailová adresa: info@digicode.sk
Financie a objednávky: faktura@digicode.sk
Technická podpora a servis: servis@digicode.sk

Autorské právo

Dokument, Webová stránka a obsah webovej stránky je chránený autorským právom. Obsah v dokumente pokiaľ nie je 
uvedené inak, je duševné vlastníctvo Poskytovatela, respektíve on je oprávnený používať.

Prevziať akýkolvek obsah z Webovej stránky alebo Dokumentov sa dá iba s odkazom Poskytovatela webovej stránky, s 
tou podmienkou, že príjemca nemení originálny obsah, označuje autora a zdroj, to znamená, že označí Webovú stránku 
pri každej informácie a nepoužíva na podnikatelské účely.

Online odkazy

Webová stránka spoločnosti (https://www.digicode.sk/)
Zmluvné podmienky (https://www.digicode.sk/vseobecne-zmluvne-podmienky)
Právne vyhlásenie (https://www.digicode.sk/pravne-vyhlasenie)
Online dostupnosť dokumentu (https://www.digicode.sk/vzdelavacie-materialy/ako-moze-mat-dlhu-zivotnost-moja-
tlaciaren-bp719)
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AKO MÔŽE MAŤ DLHÚ ŽIVOTNOSŤ MOJA 
TLAČIAREŇ?

Jedna dobrá tlačiareň môže byť náš spolahlivý partner na dlhé roky, ak sa bavíme o prácu. Samozrejme iba v tom 
prípade, ak sa vhodne o ne staráme. Nakolko naša tlačiareň etikiet takisto vyžaduje údržbu, ako ktorýkolvek prísstroj, 
čo denno denne používame. A ak si nedáme pozor na základné požiadavky, tak lahko sa môže stať, že nechtiac, ale jej 
životnosť skrátime o roky.

Ale čo môžeme spraviť, aby naše tlačiarne vhodne fungovali až po dlhých rokoch a aby sme sa vedeli vyhnúť vysokým 
nákladom na údržbu? V nasledovnom článku sme zhrnili štyri najdôležitejšie informácie ohladom údržby.

Dávajte pozor na diely podliehajúce opotrebeniu
Tlačiarne etikiet obsahujú viac takých dielov, ktoré pri stálom použítí občas je potrebné vymeniť. Sem patrí napríklad 
tlačová hlava, naďalej gumený valček, čo slúži na prenos etikiet.

Tieto spotrebné diley kvôli nepretržitému používaniu sa opotrebúvajú dosť rýchlo, preto ani najopatrnejšie použitie ich 
nechrání pred tým, aby pár mesačne by sme nemuseli kúpiž nové diely.

Ak to neurobíme, tak to môže viesť k poškodeniu tlačianre, alebo môže spôsobiť nefunkčnosť, ale aj v najlepšom 
prípade spôsobuje zhoršenie výkonu a kvality.

Avšak v tom prípade, ak vezmeme do úvahy uvedené návrhy na údržbu, tak životnosť dielov podliehajúce opotrebeniu 
môže výrazne zvýšiť.

Pracujme s ideálnymi nastaveniami

Medzi nastaveniami tlačiarne etikiet sa dá konfigurovať viaceré také nastavenia, ktoré umožňia ekonomockejšiu prácu s 
prístrojom.

Napríklad sa oplatí znižiť teplotu tlačovej hlavy na ideálny minimum, na ktorej prístroj ešte vie efektívne pracovať. 
Nakolko tlačová hlava je čím teplejšia, tým rýchlejšie sa opotrebúva a v neposlednom rade minie tým viac energiu.

Pri teplote sa odporúča konfigurovať aj rýchlosť tlače, veď tlačiarne etikiet v mnohých prípadoch procujú na moc 
vysokej teplote, čo taktiež vidie k vyššej spotreba a rýchlejším opotrebovaním.

Takže výkon našej tlačirne idealizujme k vlastným procovným procesom, s čím súčasne môžeme znížiť aj spotrebu, aj 
čas opotrebenia dielov podliehajúce opotrebeniu.
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Používajme kvalitný spotrebný materiál

Už viackrát sme spomínali, ale nemožno dostatočne zdôrazniť: kvalita našich etikiet nezávisí iba od tlačiarne, ale 
hlavne od používaného materiálu! Ak používame čím spolahlivejšie termotransférové pásky alebo atramenty, tak 
budeme dosiahnuť tým profesionálnejší konečný výsledok a vykonaná práca bude tým ekonomickejšia.

Dokonca kvalitné spotrebné materiály navýšia aj životnosť našej tlačiarne. Lacné tonery alebo pásky rýchlo môžu 
zaschnúť do tlačovej hlavy, oproti tomu originálne farby od spolahlivých výrobcov budú šetrné k opotrebovateľným 
častiam.

Takže ak používame čím kvalitnejšie fatby a materiály etikiet, tak tým menej často musíme vymeniť tlačovú hlavu a 
gumený valec, čo dlhodobo môže znamenať značné úspory.

Pravidelne čistite tlačovú hlavu

Predĺženie životnosti tlačovej hlavy pomôže aj pravidelné čistenie. Takým spôsobom môžeme predchádzať, aby 
nečistoty zhorievali do dielov a tak môže byť krajšia, čistejšia aj potlač etikiet.

Ak tlačová hlava už sa opotrebovala a treba ju vymeniť, tak to môžeme zistiť predovšetkým z potlače. Nakolko potlač s 
opotrebovanou tlačovou hlavou bude pásikavá, čiastočne neúplné alebo nečitatelná.

V záujme odbornej výmeny alebo čistenia sa odporúča preštudovať manuál k tlačiarni a vykonať proces podla 
uvedených postupov!
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