Avery DennisonⓇ
TrafficJet™ Procedimento Parada de Férias
Instructional Bulletin
Revision
Last Updated

: # 9.15
: # 04
: Dezembro 2020

Com as férias se aproximando, é hora de preparar sua impressora TrafficJet para uma redução no volume
de impressão. É importante planejar os períodos nos quais você não irá imprimir.

Recomendações
●
●

Longstore
Impressão de Manutenção

IMPORTANTE! Somente inicie um Longstore após consultar o Departamento Técnico da Avery
Dennison !
O ideal é operar a impressora com frequência . Isso garante que a tinta continue a fluir pelas tubulações,
evitando o acúmulo de tinta e, eventualmente, reação com o ar.
Imprimir o seguinte arquivo:
Arquivo para TrafficJet
Arquivo para TrafficJet Plus & Xpert
Uma vez (ou mais) por dia, evita possíveis danos a cabeça de impressão e, ao mesmo tempo, evita as
despesas de fazer na sua máquina o Longstore. O arquivo foi projetado para imprimir usando todas as
tintas e Nozzles da cabeça de impressão.

A impressão de todas as cores e canais garante que a tinta flua pelas tubulações e pelos Nozzles, o que
reduzirá a tendência natural da tinta de se acumular e solidificar. Criar uma rotina para imprimir
regularmente ajudará a manter sua impressora TrafficJet e reduzirá os custos de manutenção.
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The above Avery Dennison literature provides information to the user for proper application, storage and other requirements. Please refer to Product Data
Bulletins or your local Avery Dennison Representative for warranty information. Find the latest information on the Avery Dennison website,
www.reflectives.averydennison.com. We encourage you to check our website periodically for updates.
All statements, technical Information and recommendations about Avery Dennison products are based upon tests and information believed to be reliable, but do
not constitute a guarantee or warranty of any kind. All Avery Dennison products are sold with the understanding that Purchaser has independently determined
the suitability of such products for its intended and other purposes.
For technical questions, please contact:
North America: reflective.tech.na@averydennison.com
Europe, Middle East & Africa: reflective.tech.emea@eu.averydennison.com
Asia Pacific: reflective.tech.ap@ap.averydennison.com
South America: reflective.tech.sa@averydennison.com
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