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به نام خدا
مقدمه
شرکت فـراز نـگار ,به عنوان نماینده شرکت " "iKonMacیک شرکت با مسئولیت محدود است که خط مشی توسعه مداوم را در
پیش گرفته است که می تواند منجر به ارتقای ویژگی عملکردهای محصوالت تولیدی خود شود ,و برخی از ویژگی ها و تنظیمات
ممکن است اندکی با آنچه در این دفترچه راهنما آورده می شود تفاوت داشته باشد ,لطفاً در صورت مواجهه با هر گونه مورد سوال
برانگیز با شرکت فـراز نـگار تماس بگیرید.

یک تماس همیشه ارزان تر از یک تعمیر است.
0912 350 2091
دستگاه جت پرینتر  iKonMac E18+چیست؟
 iKonMac E18+یک چاپگر با وضوح چاپ باال ( 921پیکسل با ارتفاع  91میلیمتر) برای چاپ روی انواع سطوح هموار و یا نا
هموار است ,این چاپگر قادر به چاپ هرگونه عکس ( اعم از آرم ,لوگو و ) ...و هرگونه متن (اعم از تاریخ ,سریال و  )...می باشد ,این
دستگاه همچنین قادر به چاپ بارکد ,تاریخ ,شمارنده و نام شیفت کاری به صورت اتوماتیک می باشد .این دستگاه قادر به چاپ با
هر فونت و زبانی به صورت تک رنگ می باشد.
این دستگاه قادر به چاپ با سرعت  22متر بر دقیقه می باشد .این دستگاه همچنین قادر به چاپ با کیفیت و وضوح باال در فاصله 3
تا  91میلیمتر از محصول می باشد .همچنین این دستگاه قادر به چاپ با قلم پیوسته و یا نقطه ای می باشد که این قابلیت باعث
مدیریت مصرف جوهر و کاهش هرچه تمام تر زمان مورد نیاز برای خشک شدن جوهر می شود.
این دستگاه قادر به چاپ  91خط با ارتفاع  9میلیمتر تا چاپ  9خط با ارتفاع  91میلیمتر می باشد .چاپگر  E18+قادر به چاپ با
انواع جوهر های مشکی ,سفید و یا رنگ های دیگر ,جوهر های مخصوص سطوح صیقلی ,مخصوص سطوح متخلخل و یا سطوح با
آب جذب باال می باشد.
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"جعبه گشایی"
 -0نوع بسته بندی تحویل داده شده :
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 -2اقالم مورد نیاز برای راه اندازی دستگاه را مشاهده میکنید که شامل کابل برق.کابل اتصال به کامپیوتر.سی دی آموزشی

دستگاه2.عدد کاتریج جوهر و فتوسل میباشد:
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 -3بدنه ی اصلی دستگاه:

 -4مشاهده ی قسمت هد و دستگاه:
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 -6نحوه ی استقرا فتوسل دردستگاه:

همچنین می توان فتوسل را در محل های دیگر در نزدیکی دستگاه هم نصب نمود .
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 -6نحوه ی جا زدن کاتریج جوهر:
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جوهر
طیف گسترده ای از جوهر برای این دستگاه موجود می باشد بنابراین دقت شود که جوهر مناسبی را برای چاپ
استفاده نمایید .موارد موثر برای انتخاب جوهر شرایط جوّی منطقه ,رنگ محصول مورد چاپ ,جنس محصول مورد
چاپ و سرعت چاپ و دپو می باشند.

توصیه میشود انتخاب جوهر مناسب را به عهده کارشناسان کار آزموده شرکت فـراز نگـار بگذارید
همچنین باید دقت شود هر دستگاه تنها قادر به چاپ با یک نوع جوهر می باشد بنابراین قبل از راه اندازی دستگاه ,شرایط چاپ را
برای کارشناسان ,جهت انتخاب نوع جوهر مشخص نمایید .برای اطالعات بیشتر در خصوص نحوه تغییر جوهر چاپگر با شرکت فـراز
نـگار تماس بگرید.
جوهر های مخصوص این چاپگر ها در پک های پالستیکی (کارتریج) ,با آرم و نشانه برجسته برند  iKonMacروی سطح
کارتریج ,که دارای مشخصات ,تاریخ مصرف و کد شناسایی می باشند ,عرضه می شود .انواع جوهر با کد شناسایی از یکدیگر متمایز
می شوند.

باید دقت شود تهیه جوهر از هر منبعی بجز شرکت فـراز نـگار تنها نماینده شرکت  iKonMacدر
ایران باعث ایجاد آسیب های جدی در دستگاه می شود.

دستگاه به هیچ عنوان نباید بدون کارتریج قرار گیرد ,این بدان معناست که در هنگام اتمام جوهر پس از تهیه کارتریج جدید,
کارتر یج قدیمی را بیرون کشیده و بالفاصله کارتریج جدید را جایگزین نمایید .از استفاده کارتریجی که قبال باز شده خودداری
نمایید زیرا نفوذ کوچکترین ذره گرد و قبار در مسیر چاپگر باعث ایجاد آسیب می گردد
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جوهرهای سوپر سالونت برای سطوح نفوذ ناپذیر

جوهر سوپر ،جوهری است که بسیار زود خشک است  .بنابراین در زمانی که از دستگاه
استفاده نمی کنیدبه جهت جلوگیری از خشک جوهر در داخل نازل های هد اصلی می
بایستی حتما با دستگاه روزانه ده دقیقه کار کنید .

محیط و موقعیت
بهتر است دستگاه در محیط های پر گرد و خاک قرار نگیرد ,همچنین رطوبت محیط نصب دستگاه نباید خیلی زیاد باشد .دستگاه
می بایست از تماس با آب محافظت شود.
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دستگاه برای چاپ بهتر می بایست در حالت تراز قرار گیرد .الزم به ذکر است هر گونه لرزش باعث ایجاد اختالل در کار دستگاه می
گردد .برق دستگاه می بایست دارای ولتاژ ثابت و بدون ارتعاش باشد.

برای تامین برق دستگاه توصیه اکید به استفاده از محافظ برق می شود.
همچنین این دستگاه را درکنار هیچگونه میدان مغناطیسی از قبیل فلزیاب یا دستگاه های نشانه گذار رایج قرار ندهید .این دستگاه
را به یک منبع برق مشترک یا بدون سیم ارت وصل نکنید .همچنین از وصل بودن سیم ارت دستگاه های مجاور و مرتبط با
دستگاه (از قبیل نوار نقاله و  ) ...اطمینان حاصل کنید .زیرا در صورت تماس دستگاه با آنها احتمال جهش الکتریسیته ساکن وجود
دارد.
این دستگاه قابلیت نصب یکپارچه با سایر ادوات تولیدی را دارد و می توان آنرا بر روی هر دستگاه دیگری نصب و به صورت توامان
استفاده نمود ,لیکن توصیه می شود دستگاه بر روی پایه مستقل نصب شده و در کنار نوار نقاله (و یا سایر ماشین آالت جابجایی
محصول) قرار گیرد ,چرا که باعث جلوگیری از لرزش های احتمالی ,ارتعاش تغذیه ,کاهش دسترسی و دشواری جابجایی می گردد.
برای چاپ با بهترین کیفیت ممکن بهتر است محصول از فاصله  3میلیمتری از هد دستگاه عبور کند و همچنین سرعت عبور
محصول کامال ثابت باشد .برای حصول نکات فوق بهتر است از میله های هدایتگر محصول بر روی نوار نقاله استفاده شود تا
محصوالت به صورت منظم و در یک راستا حرکت کنند .مچنین جهت جلوگیری از آسیب های احتمالی از برخورد محصوالت با هد
جلوگیری نمایید .بدیهی است تماس هر شئ تیزی با هد باعث آسیب جدی به آن می گردد.
دستگاه برای شناسایی محصول شما و چاپ نیاز به یک فتوسل (سنسور نوری) دارد .دقت شود که فتوسل در راه عبور محصول قبل
از هد قرار بگیرد .مکانیزم شناسایی و چاپ در این دستگاه به این صورت است که پس از هر بار عبور محصول و ارسال پیام به
دستگاه ,دستگاه فرمان چاپ را اجرا می نماید .لذا در صورت عدم وجود فاصله بین محصوالت فتوسل دائماً در حالت روشن بوده و
دستور چاپ جاری نمی شود .این بدان معناست که برای هر بار چاپ فتوسل می بایست یکبار خاموش و روشن شود .جهت حصول
این مهم محصوالت می بایست با یک فاصله حداقلی از یکدیگر از مقابل چاپگر عبور کنند.
دستگاه چاپگر  iKonMac E18+برای چاپ نیاز به هیچگونه منبع خارجی از قبیل کمپرسور باد و یا  ...ندارد .ولیکن بسته به
شرایط تولیدو یا شرایط خاص محیط ممکن است وجود هیتر باعث بهبود عملکرد دستگاه گردد.

آشنایی با قسمت های دستگاه
-0صفحه کیبرد و مانیتور دستگاه
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-2آشنایی با هد دستگاه:
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 -3قوطی

هد  :به مجموع قطعات در این عکس گفته می شود و در قسمت جلویی هد نازل ها قرار دارند که از آن جوهر

پاچیده می شود

-4

فتوسل:کار این قطعه دیدن جسم و فرمان به دستگاه جهت چاپ می باشد .

عملکرد فتوسل با کلید تاخیر یا همان دیلی در منوی تنظیمات چاپ قابل کنترل می باشد .بدین مفهوم که هر چه مقدار عددی
تاخیر بیشتر باشد زمان چاپ از هنگام دیدن فتوسل تا چاپ طوالنی تر است .
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دقت کنید تحت هیچ شرایطی بر روی فتوسل حالل نپاشید .

 -5پایه نگه دارنده ی هد و فتوسل:
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 -7برای پرچ کردن دستگاه درقسمت زیرین دستگاه یه سوراخ وجود دارد که برای پرچ باید از آن سمت که کیسه جوهر روی آن
قرار دارد به سمت داخل فشار دهیم .

پرچ کردن

چیست؟به عمل فشردن کیسه جوهر درون کاتریج جهت بیرون آمدن جوهر از نازل های هد که جهت آماده

سازی دستگاه برای شروع چاپ گفته میشود .

قبل از پرچ کردن حتما بایستی بر روی نازل ها حالل اسپری کنید .

 -8قسمت انتهایی دستگاه جت

پرینتر را در این قسمت مشاهده میکنید که با توجه به رنگ ها مشخص شده

در عکس توضیحات الزم در بخش زیر گفته میشود:
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 -1رنگ قرمز:برای روشن و خاموش کردن دستگاه
 -2رنگ آبی:محل اتصال کابل برق به دستگاه
 -3رنگ زرد:محل اتصال کابل فتوسل به دستگاه
- 4رنگ قهوه ای :محل اتصال کابل برای اتصال به کامپیوتر برای انتقال اطالعات به دستگاه از کامپیوتر
 -5رنگ سبز:محل قرار گرفتن کارتیج جوهر در دستگاه
 -6رنگ بنفش:محل قرار گرفتن دستگاه بر روی پایه

 -9پیچ تنظیم

فتوسل:که به وسیلهیپیچ گوشتی آبی رنگی پالستیکی که در اختیار شما مشتریان عزیز قرار میگیرد تنظیم

می شود  .هنگامی که چراغ فتوسل دائم خاموش و یا روشن باشد دستگاه چاپ نمی کند.
در هنگام دیدن محصول چراغ بایستی روشن و خاموش گردد تا دستگاه پرینت نمایید .
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چراغ

فتوسل:هنگامی فتوسل جسم را ببیند چراغ روشن خواهد شد
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کانکتور فتوسل:

 -01پایه ی نگه دارنده ی

دستگاه :

همان طور که در قسمت  1جایگاه قرار گرفتن دستگاه بر روی پایه را مشاهده کردید در این قسمت خود پایه را مشاهده میکنید
که دستگاه بر روی ان نصب می شود که کامال قابل تنظیم می باشد .ابتدا بایستی دو پیچ زیر صفحهرا مقدارکمی باز کنید و سپس
ریل دستگاه داخل کشویی زیر دستگاه قرار می گیرد و سپس پیچ محکم می گردد .
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 - 00فیلتر دستگاه :
پیشنهاد می گردد با کارکرد هر  31کارتریج ( یا هر  05ماه ماه یکبار )فیلتر جوهر
تعویض گردد .
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"دستورالعمل کار کردن با دستگاه"
 -0ابتدا دکمه ی پشت دستگاه را از حالت صفر به یک تغییر میدهیم

 -2بعد از روشن شدن دستگاه با لوگوی شرکت آیکون مک مواجه خواهید شد و مدل دستگاه سری تولید و مشخصات نماینده
کشورتان :
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 -3منو اصلی
هنگامی که دستگاه شما روشن می شود شما با منو ی اصلی دستگاه روبه رو می شوید که شامل  7قسمت مختلف می باشد که در
طی این دفترچه تک تک موارد توضیح داده می شوند
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تنظیم زبـان کـارکرد دستـگاه
به جهت انتخاب منو می بایستی حرف ال انگلیسی را نگه داشته و دستگاه را روشن کنیم .

سپس زبان مورد نظر را انتخاب می کنیم حرف Eبرای انگلیسی و حرف Oبرای زبان فارسی و سپس اینتر می کنیم .
حاال بعد از انتخاب منوی دستگاه به فارسی و یا انگلیسی تغییر می کنند .
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:Wتنظیم تاریخ و ساعت
 -9برای استفاده از این گزینه باید از روی صفحه کیبرد حرف مربوطه را فشار دهید در اینجا حرف Wمیباشد

در این صفحه می توانید تاریخ و ساعت مربوط به دستگاه را اصالح کنید و برای برگشتن به منو ی اصلی اینتر میکنیم
برای مثال پیام  19را انتخاب کنید.

-2تنظیم شیفت کاری به حالت اتوماتیک

:

در این مرحله میخواهیم در مورد قسمت دوم یا تنظیمات شیفت کاری بپردازیم که برای این کار باید از دکمه ی  Sاستفاده کنیم:
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در این بخش می توانیم تعداد شیفت کاری را به دستگاه بسپاریم و زمان شروع شیفت را به کمک صفحه کیبرد تنظیم
کنیم برای مثال در روز چند شیفت کاری نیاز به استفاده از این دستگاه داریم و میتوانیم زمان شروع هر شیفت را
تنظیم کنیم

 -3تنظیمات شمارش گر:
قسمت بعدی به تنظیمات شمارش گر مربوط میشود که برای وارد شدن به این قسمت باید از صفحه کلید گزینه ی Cرا انتخاب
کنیید

انتخاب نوع شمارش گر با توجه به تعداد ارقام می باشد در این مرحله حالت پیش فرض را روی 3رقم تنظیم کرده این که از شماره
ی 11119شروع به چاپ میکند تا عدد11111تعداد ارقام این مرحله قابل تنظیم میباشد از 9رقم تا  1رقم ضمنا در این مرحله
دستگاه قابلیت این را دارد که از عددی که شما به ان معرفی میکنید شروع به شمارش بکند و نیز این قابلیت دستگاه به شما این
امکان را میدهد که به عنوان یک دستگاه آمار گر به شما کمک کند .
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 -4تنظیمات تاریخ انقضا :
تنظیمات تاریخ انقضا:در این مرحله شما میتوانید با استفاده از صفحه ی کیبرد تاریخ تولید و تاریخ انقضای محصول
خود را تغییر دهید البته این دستگاه به علت دارا بودن اخرین نسخه ی دستگاه های جت پرینتر میتواند به صورت
اتوماتیک تاریخ تولید را جلو و پس از آن انقضا را با توجه به مدت زمان انقضای محصول جلو ببرد البته الزم به ذکر
است که دستگاه شما باید تاریخش به روز باشد که در مرحله ی اول توضیحات مربوطه را داده ایم
دادن تاریخ انقضا میتواند هم به صورت ماه و هم به صورت روزشمار باشد

الزم به ذکر است برای وارد شدن به این مرحله باید از منو ی اصلی حرف Dرا انتخاب کنیم تا وارد این مرحله شویم
برای درج کردن تاریخ به صورت کلی از قسمت ویرایش پیغام وارد میشویم و دکمه ی Enterرا میزنیم از ما تاریخ را سوال میکند
و تاریخ مورد نظر را وارد میکنیم دوباره دکمه  Enterرا فشار میدهیم که از ما فونت یا مدل نوشتن تاریخ را سوال میکند پس از
تنظیم آن دوباره  Enterرا فشار داده و مقابل ان متن مورد نظر مانند تولید یا انقضا را به فارسی یا انگلیسی تایپ میکنیم که همه
این موارد از قسمت ویرایش پبغام قابل تغییر است که نوشته ما به صورت خطی یا نقطه ای انگلیسی یا فارسی و با چه ارتفاعی
تایپ شود
پس از آن دوباره این مراحل را تکرار میکنیم برای تاریخ انقضا و در نهایت با کیبرد دستگاه قیمت را درج میکنیم
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-5تنظیمات

پارامتر:

این قسمت اصلی ترین و مهم ترین قسمت دستگاه جت پرینتر می باشد و علت آن این است که تمامیتنضیمات
مربوط به چاپ در این قسمت است برای وارد شدن به این قسمت از دکمه  Jدر صفحه کلید استفاده میکنیم

در اینجا چند پارامتر وجود دارد که شامل کشیدگی.تاخیر.فاصله.پر رنگی.معکوس.برگردان .ازجمله مهم ترین گزینه
های این بخش هستند
-0کشیدگی:با توجه به عددی که در این بخش تنظیم میکنید می توانید میزان کشیدگی چاپ خود را تنظیم کنید
 -2تاخیر :در این قسمت میتوانید میزان تاخیر چاپ را از زمانی که چشمی دستگاه در مقابل جسم قرار میگیرد تا
زمان چاپ را تعیین کنید
 -3فاصله :میزان فاصله ی دستگاه با محصول را از این قسمت میتوانیم کنترل کنیم
 -4پررنگی :در این دستگاه میتوانیم میزان پر رنگی چاپ را خودمان تنظیم کنیم
 -5معکوس :معکوس به معنی این است که محصول ما از کدام طرف به چشمی نزدیک میشود و میتوانیم چشمی را از
طریق دکمه های جهت چپ و راست تنظیم کنیم که محصول از کدام طرف به هد نزدیک شود
 -6برگرداندن:این قسمت برای تنظیم چاپ به صورت عمودی می باشد که میتوانیم انرا با توجه به محصول و شکل
ظاهری ان تنظیم کنیم
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*توجه:الزم به ذکر است که اگر بعد از تنظیم کردن دستگاه در قسمت پارامتر های چاپ
چاپ ما به صورت واررونه بود باید قسمت معکوس یا برگرداندن از حالتی که هستند قرینه شوند, .

نکته:برای تغییر جهت فلش با مکان نما روی فلش مورد نظر میرویم و با فشردن دکمه ی
spaceجهت آن فلش را تغییر میدهیم .
کشیدگی :برای تعیین پهنای پیام چاپ گرفته شده است و مربوط می شود به سرعت محصول شما که از کنار هد
.چاپگر عبور میکند .هرچقدر شماره باالتری را تعیین کنید ،پیام شما بصورت عریض تری چاپ خواهد شد
تاخیر  :تعیین زمان بین دیدن محصول توسط حسگر فوتوسل و شروع چاپ .هرچقدر عدد بیشتری بدان دهید ،تاخیر
بیشتری خواهد داشت.

هم پهنای چاپ و هم قطر چاپ می توانند در زمانی که پیام در حال
چاپ است تغییر کنند.
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-9بازگشت به حالت کارخانه
زمانی که بخواهیم سیستم دستگاه چاپ ما به حالت اول تولید خود باز گردد از این دکمه استفاده کنیم برای استافاده
ایز این حالت از دکمه ی Fاستفاده میکنیم

راهنمایی برای برگرداندن دستگاه به حالت اولیۀ کارخانه
Reset to factory defaults
اگر دستگاه در پارامترهای غیرقابل استفاده ای تنظیم شود ،یا حافظۀ آن به هر طریق ممکنی دچار خرابی شود (از
قبیل به روز رسانی دستگاه به حالتی که باید از حافظه آن به طریق دیگری استفاده کند)  ،شما میتوانید به عنوان
آخرین راهکار دستگاه را به حالت اولیه و پیش فرض کارخانه برگردانید
برای اینکار ،ابتدا دستگاه را خاموش کنید ،دوباره آن را روشن کنید و بدقت منتظر روشن شدن صفحه نمایش و
.صدای سوت باشید ،سپس بالفاصله دکمۀ جهت نمای پایین را فشار دهید
را با هم نگه دارید و دو ثانیه صبر کنید .سپس کلیدها را رها کرده و در این  CTRL+SHIFT+DELدکمه های
را در صفحه مشاهده کنید.در زمانی که عمل ریست کردن پایان یافت ،صفحه  RUNNINGموقع ،شما باید پیام
نمایش به منو باز خواهد گشت .اما بهترین کار آن است که یک بار دیگر دستگاه را روشن و خاموش کنید
.الزم است مجدد گوشزد کنیم که فقط از این عمل در شرایطی استفاده کنید که واقعاً دچار زحمت و دردسر شده اید
.این کار تمامی پیام ها و تنظمیات شخصی شما را کامالً پاک خواهد کرد
 :دو نکته مهم
با اینکار شما تمامی پارامترها و پیام ها  ،لوگوها و حتی پیام تست شماره  11را نیز پاک خواهید کرد
وقتی اینکار شما در منوی اصلی پایان یافت ،بعد از این کلید اف را بزنید تا پیام  11مجدد به حافظه باز گردد
همچنین بسیار حائز اهمیت است که بدانید تمامی پارامترها و پیام ها و لوگوها ،به جز پیام  11از حافظه دستگاه پاک
خواهد شد
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-01ویرایش

پیغام:

ویرایش پیام جهت چاپ بر روی محصول :
کلید  Eو سپس  ENTERرا بزنید ،ارتفاع چاپ را  1mm 2mm 3mmیا غیره را انتخاب کنید( .دقت کنید این تنظیم تا 91
رفته و سپس دوباره به  9باز می گردد).سپس زبان دستگاه شامل فارسی و یاا انگلیسی را انتخاب کنید،
سپس با کلید VARمی توانید تاریخ زمان شمارش آرم و یا شیفیت کاری را تنظیم نمایید.

از این قسمت برای ویرایش کردن پیام چاپ شده استفاده میکنیم به این صورت که:

در این قسمت کلیه مواردی که در سمت راست تصویر مشاهده میکنید قابل ویرایش هستند ولی باید توجه داشته
باشید که فقط در مواردی که با دستگاه تایپ شده باشند این توانایی را داریم
توجه دا شته باشید برای استفاده از هرکدام از این گزینه ها از دکمه های کنار انها استفاده میکنیم
برای مثال در اینجا از باال شروع میکنیم کلید H Hکه مقابل آن کلمه ارتفاع نوشته شده است که برای تنظیم ارتفاع
نوشته ما از آن استفاده میشود که از 0تا 08ملی متر قابل تنظیم است
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در کلید بعدی کلیدی به شکل یک کیبرد را مشاهده میکنید که برای تغییر زبان تایپی از فارسی به انگلیسی و ازانگلیسی به فارسی استفاده میکنیم
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در قسمت بعد کلید Varرا مشاهده میکنید که در آن چند حالت مختلف را می توانیم تنظیم کنیم مانند:تاریخ.زمانو شمارش و آرم و شیفت کاری و همچنین چاپ و پس زمینه آرم در هر کدام از این حالت ها با انتخاب گزینه ی

Enterوارد تنظیمات آن قسمت می شویم برای مثال چند مورد را در قسمت پایین نشان می دهیم:
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تاریخ:

در این صفحه ای که مشاهده میکنید تنظیمات حالت و فرم نوشتاری تاریخ بر رو محصول شماست که

میتوانید آن را به صورت روز/ماه/سال و یا فرم روز-ماه-سال و یا(-و)/و یا ماه/روز/سال و با روز/ماه و....بعد از انتخاب
فرم نوشتاری تاریخ با انتخاب کردن گزینه ی Enterاز روی کیبرد دستگاه تاریخ وارد پیغام شما خواهد شد

-0

2-

-3

4-
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شمارش:شمارش کانتر در دستگاه نشان دهنده ی تعداد چاپ دستگاه بر روی محصول شما در طول
روز یا ماه یا سال است که این بستگی به سیستم دستگاه کاری شما دارد برای مثال شما میخواید در
آمار گیری هفتگی بدانید از شماره ی 0تا  551محصولتان که در روز اول تولید شده است کدام اند
کافیست از قسمت شمارش رقم را روی  4بگذارید و اجازه چاپ دهید و بدانید  551عدد اولیه چاپ
شما مربوط به روز اول است فردای آن روز دستگاه را روشن کنید به منوی تنظیمات شمارشگر رفته و
شروع را روی عدد  550قرار دهید تا بدانید از شماره 550به بعد مربوط به روز دوم می باشد و........

زمان:وقتی تنظیمات را روی حالت زمان قرار میدهیم میتوانیم ساعت تولید محصول را روی محصول چاپ
کنیم که به صورت ساعت:دقیقه و یا ساعت یا دقیقه به به صورت مجزا باشد
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پس زمینه یا آرم:

در نهایت هم برای نمونه .متنی را درون دستگاه تایپ کردیم وبه آن لوگو اضافه کرده ایم و برای نمونه چاپ زدیم
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پس از آماده شدن متن در دستگاه دکمهEscرا فشار داده

بعد از وارد شدن به منو اصلی دکمه ONرا فشار داده که در صفحه کیبرد با رنگ سبز مشخص شده است:
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بعد از فشار دادن دکمه ONصفحه ی حالت چاپ باز میشود که به شما مشخصات چاپتان را یاداوری میکند و بعد از
شنیدن صدای بوق دستگاه آماده چاپ زدن می باشد
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هشدار  :بسیار دقت کنید که اگر شما حتی جلوی قاب هد
پرینتر را با آب یا هرگونه مایعی به غیر از حالل مخصوصی که
شرکت فرازنگار بعنوان نماینده فروش این دستگاه در اختیار
شما می گذارد اسپری کنید ،باعث خرابی قطعی هد پرینتر می
شوید.
این یک مورد احتمالی نیست و قطعاً شما را دچار دردسر خواهد کرد .حتی برای پیش برد اهداف خودتان ،از حالل مخصوصی که
در اختیار شما گذاشته شده است استفاده کنید
از یک هد پرینت با فنآوری پیشرفته بهره می برد که تنها برای استفاده با جوهای مخصوصی طراحی شده است  E18+دستگاه
که تحت شرایط و فرمول های پیچیده ای ساخته شده اند
بنابراین فقط از کارتریج جوهر مخصوص خود این دستگاه که شرکت فرازنگار همراه با خود دستگاه در اختیار شما خواهد گذاشت
استفاده کنید
انتخاب جوهرهای گوناگون برای کار با دستگاه وجود دارد ،با اینحال دقت کنید که آنها با یکدیگر سازگار نیستند و باید تحت نظر
متخصصین شرکت فرازنگار با هم ترکیب شوند تا به رنگ جوهر مورد نظر شما برسد .در تمامی این موارد نیز با شرکت فرازنگار
.تماس حاصل فرمایید
نکته  :تنها از کارتریج جوهر مخصوص مدل دستگاه خودتان که همراه آن در اختیار دارید استفاده کنید .در غیر اینصورت اگر
.دستگاه چاپگر شما از منابع جوهر دیگری استفاده کرده باشد ،از تمامی موارد گارانتی شرکت فرازنگار خارج خواهد بود
استفاده از جوهرها و حالل هایی که ساخت شرکت آیکون مک نباشند موجب وارد شدن صدمه و خرابی در پرینتر خواهد شد
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بعد از اتمام کار دریچه هد را ببندید و بعد از بستن روی آن اسپری بپاشید

(برای

جلوگیری از خشک شدن جوهر و راحت باز شدن دریچه دستگاه)

برای اطمینان از اینکه جوهر  ،بصورت مایع باقی می ماند و از هد به بیرون می آید ،لطفاً به مراحل زیر دقت کنید

در هنگام پاشش اسپری به هد دستگاه انگشت خود را به عنوان محافظ برای جلوگیری
از پاشش اسپری روی فتوسل قرار دهید
(مطابق شکل)
41

تنظیم پرچ اتوماتیک:

ابتدا حرف تی انگلیسی را بگیرید و دستگاه را روشن کنید تصویر زیر را مشاهده می کنید

عدد باال تنظیم زمان پاشش و عدد پایین قدرت مقدار جوهر می باشد  .معموال عدد باال  5و عدد پایین بین  051تا 351
ایده ال می باشد
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راهنمای کلید ها
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نحوه ی ریختن لوگو درون دستگاه
برای انجام این کار ما نیاز به دو نرفزارphotoshopوwinjetداریم در این قسمت روش کار کردن با این دو نرم افزار رو به شماآموزش میدهیم:

-0ابتدا نرم افزار فتوشاپ را باز میکنیم:

 -2سمت چپ کادر قسمت باال گزینه ی  fileرو انتخاب کنید و از آنجا روی گزینه ی newکلیک کنید:
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 -3بعد از انتخاب گزینه ی  newیک صفحه برای شما باز میشود که در آن از شما سایز مورد نیاز برای چاپ را سوال میکند که
شامل یک طول و یک عرض می باشد که در این عکس طول را با رنگ قرمز و عرض با رنگ آبی مشخص شده است:

-2بعد از انتخاب گزینه okکادر مورد نیازبرای شما باز میشود:
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 -5با کلیک بر روی کادر باز شده می توانید نوشته ی مورد نظر را روی آن بنویسید یا عکس یا لوگو ی مورد نظر را روی آن
فیکس کنید و سایز و جایگاه لوگو یا نوشته ی خود را تغییر دهید:

 -6بعد از این مرحله دوباره در قسمت سمت جپ باال گزینه ی fileرو انتخاب میکنید و بر روی گزینه ی
as

saveکلیک میکنید
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 -7در این مرحله از شما سوال میکند که در کجا این فایل درست شده را ذخیره کند:

نام فایل را در اینجا انتخاب کرده و در سمت پایینی نام فایل گزینه ی Formatقرار دارد که شما باید انرا انتخاب
کنید و تنظیمات انرا روی حالت PNGقرار دهید
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 -8بعد از انجام این مراحل اگر اطالعات شما عینا مانند تصویر زیر بود بر روی گزینه ی

بعد روی گزینه ی okکلیک کنید:
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saveکلیک کنید:

 -1دستگاهikonmacخود را به وسیله ی کابل مخصوص به کامپیوتر خود متصل کنید دکمه ی Uرا که اول کلمه ی
USBمیباشد را نگه می داریم و دستگاه را روشن میکنم و دستگاه اماده ی دریافت لوگو و یا مطلب می باشد
بعد از انجام این مراحل برنامه Wingetرا از داخل کامپیوتر باز می کنیم:

از قسمت Library No.شماره مکربوط به ارم خود را انتخاب میکنیم که درون دستگاه با چه شماره ای لوگوی ما شناسایی شود:
48

 -91در اینجا روی گزینه ی import logoکلیک کرده و آدرس فایل ساخته شده را به برنامه میدهیم روی لوگوی مورد نظر
کلیک کرده و گزینه openکلیک میکنیم
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 -00بعد از انتخاب لوگو دوباره به صفحه ی اصلی برنامه winjetبرمیگردیم و در نهایت بر روی گزینه transmate logoکلیک
میکنیم و در قسمت پایین صفحه کادر سبز رنگی پر میشود و لوگوی ما وارد دستگاه شده است کابل را از دستگاه جدا میکنیم و
دستگاه را خاموش و بعد روشن میکنیم اکنون لوگوی مورد نظر ما در ان شماره ایکه به دستگاه شناساندیم هست و آماده به چاپ
می باشد

51

در صورتی که با خطای زیر مواجه شدید کابل خود را کنترل کنید که به کامپیوتر و دستگاه متصل باشدجهت اتصال دستگاه به کامپیوتر کابل را به دستگاه متصل کنید و دکمه ی Uرا نگه دارید و بهد دستگاه را روشن کنید
و از داخل کامپیوتر برنامه winjetرا باز میکنیم
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