
 

 

 (سیستم تسریق رنگ کاتریجی)دستورالعمل نگهداری از هد دستگاه جت پرینتر 

:  ساعت انجام شود24 از کمتراقداماتی که می بایست در خاموشی های 

 :زمان خاموش کردن دستگاه

 .شیر روگ بستٍ شًد .1

 .قسمت جلًی َذ با اسپری حالل شستشً شًد .2

 .مقذاری حالل بر ريی پارچٍ مخصًص پاشیذٌ شذٌ ي پس از قرار گرفته پارچٍ بر ريی در َذ، در َذ بستٍ شًد .3

 :زمان راه اندازی مجدد دستگاه

 .در َذ باز شًد .1

 .شیر روگ باز شًد .2

 .سر َذ با حالل شستشً شًد .3

 .  باشذbar 1فشار ياردٌ بر بستٍ روگ وبایذ بیش از . بستٍ جًَر را بٍ آرامی فشار دادٌ شًد تا جًَر از سر َذ جاری شًد .4

 .دستگاٌ آمادٌ بٍ کار می باشذ .5

 

 : ساعت انجام شود24اقداماتی که می بایست در خاموشی های بیشتر از 

 :زمان خاموش کردن دستگاه

 .شیر روگ بستٍ شًد .1

شلىگ روگ را از َذ جذا کردٌ ي از قسمت اوتُای َذ سروگ حايی حالل را بٍ َذ متصل .  حالل داخل سروگ مًجًد بریسیذ5ccبٍ اوذازٌ  .2

 .بٍ آرامی حالل داخل سروگ را در داخل َذ تخلیٍ وماییذ تا روگ مًجًد در َذ خارج گردد.وماییذ

 .سروگ را جذا کردٌ، آن پر از ًَا کىیذ ي ایه بار بٍ آرامی حالل باقی ماوذٌ در َذ را تًسط ًَا تخلیٍ وماییذ .3

 .سر َذ با اسپری کردن حالل شستشً شًد .4

 . ريغه داخل سروگ بریسیذ ي ایه ريغه را از اوتُای َذ يارد آن کىیذ تا مقذاری ريغه از سر َذ خارج شًد5ccبٍ اوذازٌ  .5

 .مقذاری حالل بر ريی پارچٍ مخصًص پاشیذٌ شذٌ ي پس از قرار گرفته پارچٍ بر ريی در َذ، در َذ بستٍ شًد .6

 :زمان راه اندازی مجدد دستگاه

 .در َذ باز شًد .1

 .شیر روگ باز شًد .2

 .سر َذ با حالل شستشً شًد .3

 . باشذbar 1فشار ياردٌ بر بستٍ روگ وبایذ بیش از . بستٍ جًَر بٍ آرامی فشار دادٌ شًد تا جًَر از سر َذ جاری شًد .4

 .دستگاٌ آمادٌ بٍ کار می باشذ .5



 

 

 (سیستم تسریق رنگ پمپی)دستورالعمل نگهداری از هد دستگاه جت پرینتر 

:  ساعت انجام شود24 از کمتراقداماتی که می بایست در خاموشی های 

 :زمان خاموش کردن دستگاه

 .قسمت جلًی َذ با اسپری حالل شستشً شًد .1

 .مقذاری حالل بر ريی پارچٍ مخصًص پاشیذٌ شذٌ ي پس از قرار گرفته پارچٍ بر ريی در َذ، در َذ بستٍ شًد .2

 :زمان راه اندازی مجدد دستگاه

 .در َذ باز شًد .1

 .سر َذ با حالل شستشً شًد .2

 .قسمت پمپ دستگاٌ بٍ آرامی بذمیذ تا جًَر از سر َذ جاری شًد هوایبٍ يسیلٍ یک شیلىگ بٍ يريدی  .3

 .دستگاٌ آمادٌ بٍ کار می باشذ .4

 

 : ساعت انجام شود24اقداماتی که می بایست در خاموشی های بیشتر از 

 :زمان خاموش کردن دستگاه

شلىگ روگ را از َذ جذا کردٌ ي از قسمت اوتُای َذ سروگ حايی حالل را بٍ َذ متصل .  حالل داخل سروگ مًجًد بریسیذ5ccبٍ اوذازٌ  .1

 .بٍ آرامی حالل داخل سروگ را در داخل َذ تخلیٍ وماییذ تا روگ مًجًد در َذ خارج گردد.وماییذ

 .سروگ را جذا کردٌ، آن پر از ًَا کىیذ ي ایه بار بٍ آرامی حالل باقی ماوذٌ در َذ را تًسط ًَا تخلیٍ وماییذ .2

 .سر َذ با اسپری کردن حالل شستشً شًد .3

 .  ريغه داخل سروگ بریسیذ ي ایه ريغه را از اوتُای َذ يارد آن کىیذ تا مقذاری ريغه از سر َذ خارج شًد5ccبٍ اوذازٌ  .4

 .مقذاری حالل بر ريی پارچٍ مخصًص پاشیذٌ شذٌ ي پس از قرار گرفته پارچٍ بر ريی در َذ، در َذ بستٍ شًد .5

 :زمان راه اندازی مجدد دستگاه

 .در َذ باز شًد .1

 .سر َذ با حالل شستشً شًد .2

 .قسمت پمپ دستگاٌ بٍ آرامی بذمیذ تا جًَر از سر َذ جاری شًد هوایبٍ يسیلٍ یک شیلىگ بٍ يريدی  .3

 .دستگاٌ آمادٌ بٍ کار می باشذ .4

 


