
TAKTO UDRŽIAVAJTE V 
DOBROM STAVE VAŠU 
TERMOTLAČIAREŇ!

V ZÁUJME DOSIAHNUTIA DOKONALEJ 
TLAČOVEJ KVALITY ÚDRŽBA NAŠEJ 
TLAČIARNE ETIKIET JE KLÚČOVÁ. S 
MALOU STAROSTLIVOSŤOU SA DÁ 
VYHNÚŤ PRED VÄČŠINOU NÁKLADOV 
NA OPRAVU, VĎAKA ČOMU 
DLHODOBO SA DÁ UŠETRIŤ VELA 
PENAZÍ. V NALEDOVNOM ČLÁNKU 
SME ZHRNULI PÁR 
NAJDÔLEŽITEJŠÍCH VECÍ NA KTORÉ 
SA ODPORÚČA SI DÁVAŤ POZOR 
POČAS ÚDRŽBY TLAČIARNE ETIKIET.

Telefónne číslo: +421 280 800 328
E-mailová adresa: info@digicode.sk

https://www.digicode.sk/


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/takto-udrziavajte-v-dobrom-stave-vasu-
termotlaciaren-bp697)
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TAKTO UDRŽIAVAJTE V DOBROM STAVE VAŠU 
TERMOTLAČIAREŇ!

V záujme dosiahnutia dokonalej tlačovej kvality údržba našej tlačiarne etikiet je klúčová. S malou starostlivosťou sa dá 
vyhnúť pred väčšinou nákladov na opravu, vďaka čomu dlhodobo sa dá ušetriť vela penazí.

V naledovnom článku sme zhrnuli pár najdôležitejších vecí na ktoré sa odporúča si dávať pozor počas údržby tlačiarne 
etikiet.

Čistenie tlačovej hlavy
Tlačová hlava je najdôležitejší diel tlačiarne etikiet, čo dokonca je velmi citllivá mechanika. Odporúča sa očistiť 
zakaždým, ak v prístroji vymiename termotransférovú pásku alebo kotúč etikiet. Nakolko toto pár minútové čistenie 
môže zvýšiť životnosť tlačiarne o dlhé roky. 

Avšak je velmi dôležité, aby priamo sme nikdy nedotkli tlačovú hlavu s prstami, nakolko to tiež môže zašpiniť citlivú 
hlavu. Môžeme používať čistiace prostriedky, ktoré sú vytvorené výslovne pre čistenie tlačiarne etikiet, čo môžeme 
naniesť s mäkkou, čistou handrou.

Ak po čistení zisťujeme, že handra je velmi špinavá, tak sa odporúča očistiť tlačovú hlavu častejšie, ako sme doteraz 
robili.

Kompletné vonkajšie a vnútorné čistenie

Pri výmene kotúčovej etikety alebo termopásky sa odporúča skontrolovať celú vnútornú časť tlačiarne a v prípade 
znečistenia očistiť. Prach alebo iné znečistoty môžeme odstrániť pomcou mäkkej kefky alebo stlačeným vzduchom v 
spreji.

Tento proces aj preto sa odporúča vykonať po každom výmene etikiet, nakolko prach z teplocitlivého papiera obsahuje 
aj kov, čo ak hromadí vo vnútornej časti tlačiarne, tak môže spôsobiť aj skrat v tlačiarni.

Ak je potrebné, tak môžeme očistiť aj vstavené diely pomocou mäkkej handry alebo jemným čistiacim prostriedkom 
(napríklad rezač etikiet), naďalej aj externé časti tlačiarne.

Používajme kvalitné etikety a termotransférové pásky

Nakolko povrch nami používanej etikety alebo pásky je v stálom kontakte s tlačovou hlavou a ostatnými dielmi, preto je 
dôležité, aby vždy sme používali tie najkvatilnejšie spotrebné materiály. Nakolko nekvalitné etikety môžu mať rozliate 
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lepidlo, čo lahko znečistí tlačovú hlavu, naďalej kvôli nesprávnej preforácie lahko môže spôsobiť predčasné poškodenie.

Nekvatilné etikety a TTR pásky majú aj inú nevýhodu, že počas tlače budeme potrebovať väčšiu teplotu pre 
kompenzáciu slabej kvality. A dosť vysoká teplota taktiež môže poškodiť ochrannú vrstvu tlačovej hlavy, čo výsledňuje 
kratšiu životnosť tlačovej hlavy.
Pred tlačou vykonajme testovaciu tlač

Ak potlačený materiál má pásiky, alebo iné nedokonalosti, tak to prevdepodobne výsledňuje poškodená alebo špinavá 
tlačová hlava. V takom prípade skúsme očistiť hlavu a pred ďalšou tlačou radšej vykonajme testovaciu tlač.

Počas testu prístoj potlačí vzor s úplnou kontrolou trysiek z čoho môžeme vidieť, či tlačová hlava je schopná bezchybne 
potlačiť celý povrch materiálu. Ak počas testu sa vyskytne chyba, tak v tom prípade budeme vidieť, že je čas na 
výmenu tlačovej hlavy.

Je dôležité, aby výmenu diela nikdy sme neskúšajme vykonať doma, veď takto môžeme spôsbiť vážne poškodenie v 
prístroji. V tomto prípade to je najlepšie, ak kontaktujeme výrobcu, dodávatela alebo oficiálne servisné stredisko, kde 
profesionálne vybavia výmenu. 
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