
FLORAמסוג UVמדריך שימוש וטיפול במכונת הדפסה 

מדליקים את המכונה באמצעות לחצן ההפעלה  . 1
(.הירוק)

מחכים  , מפעילים את תוכנת ההדפסה במחשב. 2
התהליך  , שהתוכנה תעלה ותטען את כל המשאבים

שניות בערך ומשם המכונה מבצעת  15-20לוקח 
ואז  , תהליך של איפוס ובו המכונה הולכת לאפסים

.התוכנה מוכנה לקבל פקודות

מעבירים את כל הברזים שלמעלה על הגשר העליון  . 3
ובגשר התחתון שמעל הראשים  , PURGEלמצב של 

ראה  )מעבירים כל צבע בתורו למצב של הדפסה 
למשך  PURGEלוחצים על לחצן ה( תמונות בעמוד הבא

שניות ומוודאים שהראש של הצבע הפתוח  1.5-2
ואז מחזירים את הברז שמעל הראש למצב , מטפטף

:לדוגמא, סגור וממשיכים הלאה לצבע הבא

מעבירים את הראש השחור למצב הדפסה מטפטפים  
צבע ואז סוגרים את הברז ועוברים לצבע האדום  

מעבירים את הברז האדום למצב הדפסה מטפטפים 
ומעבירים חזרה את הברז למצב סגור ועוברים הלאה  

.לצבע הבא

צבע מכל הראשים מעבירים את כל  שטיפטנולאחר . 4
הברזים שמעל הצבעים למצב הדפסה ומנגבים את  
הראשים באמצעות מטליות הבד המיועדות לניגוב  

אסור להשתמש בסוגי בד שלא מומלצים על  ). הראשים
(.ידי היצרן זה עלול לגרום נזק לראשים



:ברזים של ראשי ההדפסה

מצב הדפסה מצב סגור



במצב  , לאחר הניקיון המדפסת מוכנה למצב עבודה
:עבודה יש לבצע את התהליכים הבאים

להדליק את המנורות באמצעות הלחצנים שבצד . 1
.הימני של המכונה

..להדפיס טסט פרינט לבדיקת הראשים.2

ראה  STATUSר לוחצים על 'בתוכנה פרינט מנג. א
:תמונה מצורפת



AUTODETECTלאחר מכן נפתח חלון ובוחרים באפשרות . ב
YESלאחר מכן בחלונית נוספת בוחרים 

ראה תמונות מצורפות  

MOVEלאחר עליית הראש לגובה שיא בוחרים באפשרות . ג
TO MEDIA POSITION



OKלאחר הגעת הראש לנקודת המדידה לוחצים על . ד•

הראש יורד למדידה של החומר ונעצר בגובה המתאים  •

מיד לאחר העצירה בוחרים באופצייה . ה•

START PRINT

מדפיסה לנו מצב הראשים  והמכונה •

במידה והטסט תקין ניתן להמשיך לשלב הבא במידה וטסט  •
לא כולל  ( 'ו ה' סעיפים א. )בחלקו2לא תקין חוזרים לשלב 

במידה ושונה החומר יש לחזור על )צורך המדידה של החומר 
(.2כל סעיף 



לאחר שהמכונה מוכנה לעבודה והראשים  
פתוחים נעבור לשלב ייבוא הקובץ  

PPלתוכנת הריפ 

PHOTOPRINTפותחים את התוכנה .1•

JOBלוחצים על . 2•

בפתח נפתח חלון לניווט אל הקובץ הרצוי בוחרים . 3•

לאחר שהקובץ התווסף לרשימת הקבצים לוחצים  . 4•
פעמיים לפתיחת התצוגה מקדימה ועורכים את הקובץ 

לדפוס  

ושומרים את הקובץ בתקייה SENDסיום לוחצים על . 5•
 MENEGER PRINTל

בתוכנה לאחר הריפ  PRTפותחים את הקובץ ה.6•
ושולחים להדפסה 

מילוי דיו למיכלים הראשים במידה והמכונה מצפצפת  •
ונורת הלד דולקת מעל המיכל החסר יש למלא את  

המיכל בדיו הספציפי  

•


