
Jak uzupełni ć atrament w zapowietrzonych w ęŜykach 
TCS300/500 

 
1 Włączyć ploter. 
2 Przełącz ploter w tryb "Off line " (przycisk po lewej dolnej stronie konsoli) 
3 WskaŜ i Wybierz “Konfiguruj system " klawiszami nad ekranem (Menu 9) 
4 “Dalej ” ->  Zaznacz "Tylko Service " 

Wpisz hasło: 3 x lewy  klawisz pod ekranem, 2 x prawy  klawisz pod ekranem,  
3 x lewy  klawisz pod ekranem i wybierz „Dalej ” na górze po prawej 
UŜyj przycisków znajdujących się zaraz pod wyświetlaczem/ekranem. 

5 Wybierz "Obsługa głównej pompy " 
6 Karetka/Zespół z głowicami przejedzie/wysunie się na środek plotera 
7 Otwórz górną pokrywę. 
8 Podłącz narzędzie serwisowe do zaciągania atramentu (znajduje sie w prawych 

drzwiczkach plotera) do gniazda pąpki zespołu zaciągania atramentu (czarny 
prostokąt z gumy po prawej stronie pod pokrywą górną). 
(Mniejsza część końcówki narzędzia serwisowego wchodzi w gniazdo pąpki…) 

 

 
Widok podłączonego narzędzia serwisowego do zaciągania atramentu do gniazda pąpki zespołu 

zaciągania atramentu. 

 
9 Wciśnij “Włączona ” aby włączyć pąpkę zaciągania atramentu na ekranie 
10 Podłącz drugą końcówkę narzędzia serwisowego do gniazda zasilającego atrament 

przy głowicy (po uprzednim wyjęciu głowicy), który wymaga uzupełnienia 
(zaciągnięcia atramentu w związku z pustą rurką). Trzymaj dociśnięte narzędzie 

do gniazda do czasu gdy w węŜyku narzędzia serwisowego pojawi się atrament 
(ok. 3cm zaciągniętego w narzędzie serwisowe, aby wyeliminować zawartość 
powietrza w węŜyku zasilającym) 

 
 
11 WłóŜ wyjętą głowicę na miejsce (lub nową jeśli zachodzi konieczność wymiany) 
12  Weź do pojemniczka odrobinę czystej wody. 
13 Zanurz końcówkę narzędzia serwisowego na chwilkę w wodzie aby “zaciągnąć” 

troszkę wody w węŜyk narzędzia serwisowego celem jego oczyszczenia z 
atramentu. 

14 Wciśnij “wyłączona” na ekranie (prawy dolny klawisz) 
15 Rozłącz narzędzie serwisowe do zaciągania atramentu. 
16 Zerknij na otwór po lewej stronie zespołu z głowicami (karetki) upewniając się, 

Ŝe nie widać w nim zapowietrzonych rurek atramentu.  
17 Wciśnij “Dalej ” na wyświetlaczu (klawisz prawy górny). 
18 Zamknij górną pokrywę jak zaznaczono na ekranie. 
19.  OdłóŜ narzędzie serwisowe na miejsce (noga po prawej stronie plotera) 
20 Ewentualnie wykonaj "Optymalizuj jakość wydruku". Wymiany głowicy najlepiej jest 

wykonać za pomocą kreatora „Wymień gł. Drukującą” w menu offline poz. 4. 



How to refill the ink tube(s) TCS300/TCS500 
 

Introduction  If the ink level in the ink tubes is insufficient or if the ink tubes are empty 
they need to be filled. 
This document describes how to refill the ink tubes. 

Required tools  
  Ink filling service tool 

 

Attention:  
Make sure that the maintenance cassette is in place. 

Check 
1  How to check the ink level in the ink tubes 
Correction 
1 Switch on the printer. 
2 Switch the printer "Off line " 
3 Select the item "Configure the system " 
4 Select "Service only " 

Enter the password: 3 x left button, 2 x right button, 3 x left butto n and then press 
"next " 
Use the buttons immediately below the display. 

5 Select "Operate prime pump " 
6 The carriage moves to the middle position. 
7 Open the top cover. 
8 Connect the ink filling service tool at one side to the cap of the Prime unit. 
(The smallest part of the ink filling tool goes into the priming cap) 
 

 

9 Press the "Pump ON " button in the display 
10 Connect the other end of the ink filling service tool subsequently to the the print head 

tubes that need filling until a steady flow of ink is getting into the ink filling tube. 
 

 
11 Take a glass of water. 
12 Pump a little bit of water through the ink filling service tool until it is clean. 
13 Press the "Pump OFF" button in the display 
14 Disconnect the ink filling service tool. 
15 Look at the hole in the cover of the carriage: Ink tubes must be full with ink. 

Aim: Check if the tubes do not leak. 
16 Stop the prime pump tool in the display. 
17 Close the top cover as indicated in the display. 
18 Clean the ink filling tool. 

Put the ink filling tool in the left side leg of the printer. 
19 Do "Optimize print quality" 
20 Put the ink filling tool in the right side of the printer, in de gap beside the printer 

controller. 
 


		2022-05-14T01:03:23+0200
	'MARM.pl Sp. z o.o.'




