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1. Checkliste for udbedring af dårlig grafisk kvalitet af fremkaldte film.

Hvis De har et problem med den grafiske kvalitet af den fremkaldte film, venligst check nedenstående:

1.1 Er fremkalderhastigheden indstillet korrekt?
1.2 Er fremkalder- og fixér temperatur indstillet korrekt?
1.3 Er sølvindhold i fixérbadet max. 7g/liter?
1.4. PH-værdi i fixérbadet min. 4 - 5,5?
1.5 Hvor mange ruller film fremkaldes pr. dag?
1.6 Bør fremkalder og fixér udskiftes?
1.7 Hvornår er der sidst blandet ny replenishkemi, fremkalder- og fixérkemi og er det blandet korrekt?
1.8 Hvornår er fremkalderen sidst rengjort?
1.9 Indgangsvalserne i fremkalderracket SKAL være tørre. Check niveau.
1.10 Indgangsvalserne i fixerracket SKAL være våde. Check niveau.
1.11 Er vandracket fri for alger?
1.12 Er vandtilstrømningen i vandtanken tilstrækkelig?
1.13 Prøv at lokalisere problemet. Bring fremkalderen i funktion ved at prøvefremkalde en film. Check

filmen efter henholdsvis fremkalderbadet, fixérbadet og vandbadet.
1.14 Kan problemet ikke løses, husk da at tage et par filmprøver, som kan sendes til Echo Graphic.

I de fleste tilfælde vil en gennemgang af ovenstående kunne klarlægge, hvor og hvorfor problemet kommer. Er
det ikke tilfældet, er De meget velkommen til at kontakte Echo Graphic´s serviceafdeling.

2. Echo Graphic´s Service Guide på internettet.

Echo Graphic har nu åbnet for vores Service Guide på www.echographic.dk.
Siden vil bl.a. komme til at indeholde service bulletins, modifikationslister, software updates og troubleshooting
guides. Siden opdateres regelmæssigt

For at få adgang til siden skal der bruges et brugernavn og en adgangskode. De behøver blot fremsende en
e-mail til info@echographic.dk, hvor De forespørger på dette. De vil derefter modtage et brugernavn og en
adgangskode. Fremover vil de så modtage en mail, hvis der sker ændringer i brugernavnet eller adgangskoden.


