سرويس و نگهذاری هذ دستگاه های جت پرينترگشتا صنعت مشهذ
((تولیذ کننذه دستگاه های بسته بنذی  ،تاريخسن  ،شرينک پک و پرده هوا))

ش.تاصٕيشي942923 :
خي٘سر:

 مراحل شستشو :
 -1اتسذا دسسيا ٙسا خاّ٘ش مٖيذ .
 -2ضيش ّشمة سا تثٖذيذ .
 -3ىح ّطني سٕو سا اص ٛذ جذا مٖيذ .
 -4دس خ٘ش خالسسيني (ضَٖو م٘چل) م ٚدس ّحٌ ضسسط٘ي ٛذ قشاس ىشفس ٚسا اص سٗي ٛذ تشداسيذ.
 -5سشٕو خشاص٘ٛا سا چٖذئ تاس اص تاالي ٛذ زضسيق مٖيذ زا زْاُ ّشمة اص ٛذ خاسج ض٘د.
 22 -6سي سي حالً ّخػ٘ظ سا ت٘سيَ ٚسشٕو اص تاال تٛ ٚذ زضسيق مٖيذ ائ ماس سا 2ياّ 3شزث ٚزنشاس مٖيذ (5سإسي ّسش ضَٖو ت ٚسشٕو ّسػٌ مٖيذ)
 -7سدس سشٕو خش اص ٘ٛا سا چٖذئ تاس اص تاالي ٛذ ت ٚداخٌ زضسيق مٖيذ زا زْاُ حالً اص ٛذ خاسج ض٘د .
 -8دسخ٘ش خالسسيني (ضَٖو م٘چل)ٛذ سا دس جاي خ٘د قشاس دٛيذ .
 -9امٖ٘ٓ ضيش ّشمة سا تاص مٖيذ ٗ ميسّ ٚشمة سا ت ٚاساّي فطاس دٛيذ سدس صيشٛذ سا ت٘سيَٗ ٚميُ٘ زْيض مٖيذ.
 -12دسسيا ٙسا سٗضٔ مٖيذ ٗ ّشاحٌ زسر سا ّجذدا إجاُ دٛيذ(.دس غ٘سزي م ٚدسسيا Eggjet ٙداسيذ ائ ّشاحٌ سا ت ٚزشزية تشاي زْاّي ٛذٛا إجاُ
دٛيذ)
 -11دس غ٘سزي م ٚچاج ٛذ ْٛچٖآ ت ٚغ٘سذ تشيذ ٙتشيذ ٙيا ٕاقع ت٘د ٛذ سا جٜر ضسسط٘ي تيطسش ٗ زسر ٕٜايي يا زعْيش ت ٚضشمر ىطسا غٖعر
ّطٜذ اسساً ْٕاييذ.
ز٘ج: ٚجٜر ضسسط٘ي ٛذ ٛيچيا ٙاص حالً ٛاي ّسفشق ٚاسسفادٕ ٙنٖيذ ٗ  ِٛچٖئ سشٕيي م ٚجٜر ضسسط٘ اسسفادّ ٙي ْٕاييذ حسْا
زْيض ٕٗ٘ تاضذ.
ٕنس :ِّٜ ٚتشاي زْيض مشدٓ ٛذ اص اجساُ ٕ٘ك زيض اسسفادٕ ٙنٖيذ دس غيش ائ غ٘سذ تٛ ٚذ اسية خ٘اٛذ سسيذ.
ٕنس : ِّٜ ٚتشاي زْيض مشدٓ ٛذ غيش اص ّ٘اسد اسسإذاسدي م ٚرمش ضذ اص اتضاس دييشي اسسفادٕ ٙنٖيذ .

 مراحل تست هذ چاپگر  P2128يا EggJet
 -12اتسذا ضيش ّشمة سا تاص مٖيذ ىح ٛذ سا اص ٛذ جذا مٖيذ ٗ سدس ّقذاسي حالً ز٘سط اسدشي ت ٚسش ٕاصً ٛا تضٕيذ.
 -13تعذ ىزضر  22ثإي ٚميسّ ٚشمة سا فطاس دٛيذ زا چٖذ قطشّ ٙشمة اص ٛذ خاسج ض٘د .
 -14س٘مر سٖس٘س (چطْي) سا اص دسسيا ٙجذا مٖيذ .
 -15تا فطشدٓ مَيذ خاٗس دسسيا ٙسا سٗضٔ مٖيذ .
 -16مَيذ Pيا ز٘قف سا إسخاب ٗ عذدآ سا سٗي  21زٖظيِ مٖيذ تعذ مَيذ  Enterيا  F1سا تفطاسيذ .
 -17يل تشه ماغز سفيذ ّجاٗس ٛذ قشاس دٛيذ ٗ آ سا اص چح ت ٚساسر يا تَعنس حشمر دٛيذ دس ائ حاٍر سٗي ماغز سفيذ زعذادي خط٘ط ت ٚغ٘سذ
ّس٘اٍي چاج ّي ض٘د م ٚاسزفاع ٛشيل اص ائ خط٘ط دس حاٍر ايذ ٙاً ّ 17يَي ّسش ّي تاضذ .
 -18اىش ائ خط٘ط ت ٚغ٘سذ تشيذ ٙتشيذ ٙيا مْسش اص ّ 17يَي ّسش تاضذ ٛذ ىشفسيي ٕاصً داسد م ٚتايذ طثق ّشاحٌ خايئ ضسسط٘ داد ٙض٘د.
ٕنس : ِّٜ ٚز٘ج ٚمٖيذ مٛ ٚيچ دٗ ّايعي دسٗٓ ٛذ ٕثايذ تا  ِٛزشمية ض٘د خس تشاي خشٗج حالً يا ّشمة حسْا ٘ٛا ت ٚداخٌ ٛذ زضسيق مٖيذ.
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 شستشوی هذ شامل  2روش زير می باشذ :
 -1عذُ اسسفاد ٙاص ٛذ اص يل ساعر زا  24ساعر :
دس ائ سٗش اتسذا دسسيا ٙسا خاّ٘ش مشد ٗ ٙسدس ضيش ج٘ٛش سا تثٖذيذ ٗ سدس صيش ٛذ قسْر ضياس ٕاصً سا تا اسدشي ت ٚط٘س ماٌّ ضسسط٘ دٛيذ ٗ
سدس ىح ٛذ سا جاييزاسي مٖيذ .

 -2عذُ اسسفاد ٙاص ٛذ تيص زش اص  24ساعر :
دس ائ سٗش ٕيض ّإٖذ سٗش يل الصُ اسر دسسيا ٙخاّ٘ش ٗ ضيش ج٘ٛش تسس ٚض٘د ٗ سدس تا سشٕو ٘ٛا ج٘ٛش دسٗٓ ٛذ سا زخَي ٗ ٚسدس تا سشٕو
حالً ت ٚخ٘تي تاقيْإذ ٙج٘ٛش اس زخَي ٚمٖيذ.خس اص صدٓ 10ccحالً ّجذدا تا سشٕو ٘ٛا حالً سا زخَي ٗ ٚحذٗدا  5ccسٗغٔ ّسٖاسة تا ج٘ٛش دسٗٓ
 ٛذ زضسيق مٖيذ ٗ ىح ٛذ سا جاييزاسي مٖيذ .خس اص زضسيق سٗغٔ ّحٌ ٗسٗدي ٛذ سا (ّحٌ ازػاً ضَٖو) تا ضَٖيي مّ ٚسريش آٓ ّسرذٗد اسرر
تثٖذيذ.
ٕنس:ٚجٜر اسسفادّ ٙجذد اًٗ سشٕو ٘ٛا 5تاس زْيض سدس سشٕو12سيسي حالً اسسفاد ٙىشدد ٗ ّجذدا سشٕو ٛر٘ا  5تراس صد ٙضر٘د ٗ دس اخرش
ضيَٖو ج٘ٛش ٗ غٌ ىشدد ٗ ميسّ ٚشمة سا فطاس دٛيذ زا چٖذ قطش ٙاص سش ٕاص ً خاسج ىشدد

نکته :
ٛ يچ ىإ٘ 2 ٙع ّ٘ادّخسَف ٕثايذ دسٗٓ ٛذ تا ينذييش ّخَ٘ط ض٘د ٗ تشاي جَ٘ىيشي اص ائ ماس ٛش ّاد ٙسا تايذ تا سرشٕو ٛر٘ا
زخَيّ ٗ ٚاد ٙدييشي سا زضسيق مشد .
 دس غ٘سذ اسسفاد ٙاص سٗش ضسسط٘ي ضْاس 1 ٙالصُ اسر دس آخش ٛش ٛفس ٚجٜر اطْيٖآ تيص زش سٗش ضسسط٘ي ضرْاس2 ٙ
إجاُ ض٘د.
ٛ ش ّا ٙيل تاس تايذ مٌ ّسيش ج٘ٛش تا حالً ضسسط٘ ض٘د ٗ تا ٘ٛا زخَي ٚض٘د ّسيش جر٘ٛش ضراٌّ ضريش ی فيَسرش ی سر٘صٓ ٗ
ضَٖيٜا ّي ض٘د .
 سٗغٔ ّسٖاسة تا ج٘ٛش ٛاي ٕ٘ GP ٗ metع ّ Spanي تاضذ ٗ ٕ٘ع دييش سٗغٔ تشاي سايش ج٘ٛش ّٖاسة اسر .
 سٗش احياي ٛذ دس صّآ ضشٗع ماسمشد:دس غ٘سذ اسسفاد ٙاص ضسسط٘ي ضْاس ٙيل فقط مافيسر صيش ٛذ سا تا ماغز زْيض مٖيذ
ٗ ضيش ّشمة سا تاص مشد ٙسدس ّقذاسي ج٘ٛش سا فطاس دٛيذ زا ٘ٛاىيشي إجاُ ض٘د.
 احياي ٛذ دس سٗش ضْاس :2 ٙاتسذا تا ٘ٛا سٗغٔ سا زخَي ٚمٖيذ سدس تا ّقذاسي حالً سٗغٔ سا ماّال زخَيّ ٚينٖيِ ٗ سدس
حالً سا ٕيض تا ٘ٛا زخَي ٚمشد٘ٛ ٗ ٙاىيشي ّينٖيِ.
 دس غ٘سذ زع٘يض ٕ٘ع ج٘ٛش الصُ اسر مٌ ّسيش ج٘ٛش ضسسط٘ ض٘د ٗ سدس ج٘ٛش ٕ٘ع دييش زضسيق ض٘د.

