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CUIDADO 

Xucheng Tecnologia Eletrônica CO., LTD. não terá qualquer responsabilidade por quaisquer danos de qualquer natureza (incluindo, 

mas não limitado a lucros cessantes, danos indiretos, perdas especiais e outras dívidas) causada pelo uso de mau funcionamento do 

produto, a menos que especificado de outra forma nas provisões de garantia Xuli. O mesmo se aplica a qualquer caso em que 

Xucheng Electronic Technology CO., LTD. tenha sido informado da possível risco de tais danos em antes. Por exemplo, Xuli não 

ficam sujeitos a qualquer dano ao meio (trabalhos), devido à utilização do produto ou qualquer dano indirecto que é causado por um 

produto que é fabricado com meio danificado.

Tenha em atenção que Xucheng Electronic Technology CO., LTD. não terá qualquer responsabilidade por quaisquer dívidas, lucros 

cessantes e quaisquer reclamações de terceiros decorrentes da utilização do dispositivo.

solicitações de 

• Este Manual de Operação foi cuidadosamente preparado para seu fácil entendimento, no entanto, não hesite em 

contactar um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório, se tiver qualquer inquérito. 

• As descrições contidas neste Manual de Operação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria. 

• Geralmente, os nomes e designações referidas neste Manual de Operação são marcas comerciais ou marcas comerciais 

registadas dos fabricantes ou fornecedores. 

A reprodução deste manual é estritamente proibida. 

Todos os direitos reservados. Copyright © 2011 Xucheng Tecnologia Eletrônica CO., LTD.



 

Interferência em televisões e rádios 

O produto descrito neste manual gera alta frequência quando em funcionamento. O produto pode interferir 

com rádios e televisões se configurado ou encomendadas em condições inadequadas. O produto não é 

garantido contra qualquer dano ao rádio specificpurpose e televisões.

A interferência do produto em seu rádio ou televisor será verificada por ligar / desligar o interruptor de alimentação 

do produto. 

No caso em que o produto é a causa da interferência, tente eliminá-la tomando uma das seguintes medidas 

corretivas, ou tomando algumas delas em combinação. 

• Alterar a orientação da antena do aparelho de televisão ou rádio para encontrar uma posição sem dificuldade de 

recepção. 

• Separe o aparelho de televisão ou de rádio a partir deste produto. 

• Ligue o cabo de alimentação do produto a uma tomada que é isolado a partir de circuitos de potência ligados ao aparelho de 

televisão ou de rádio. 

Parabéns pela compra de um modelo Xuli "X6 Series" de impressora jato de tinta colorida. A série X6 é uma cor de 

jacto de tinta plotter aplicável a de alta qualidade com tinta traçando 4-cor. Leia este Manual de Operação com 

cuidado e fazer o uso mais eficaz do seu plotter. Antes de começar a operar o plotter, certifique-se de ler este 

Manual de Operação.

Nesta Manual de Operação 

· Este Manual de Operação descreve a operação e manutenção do modelo X6 Series Cor Ink Jet Plotter 

(adiante designado como o dispositivo). 

· Por favor, leia e compreendo perfeitamente este manual de operação antes de colocar a máquina em operação. Também é 

necessário manter este Manual de Operação na mão.

· Fazer arranjos para entregar este Manual de Operação para a pessoa encarregada da operação deste dispositivo. 

· Este Manual de Operação foi cuidadosamente preparado para seu fácil entendimento, no entanto, não hesite em 

contactar um distribuidor em seu distrito ou nosso escritório, se tiver qualquer inquérito. 

· As descrições contidas neste Manual de Operação estão sujeitas a alterações sem aviso prévio para melhoria. 

· No caso em que este manual de operação deve ser ilegível devido à destruição por fogo ou ruptura, adquira 

outra cópia do Manual de Operação do nosso escritório. 



 

Recursos 

As características do dispositivo estão descritos abaixo. Juntamente com o método de funcionamento do dispositivo explicado 

neste manual, eles ajudá-lo a entender como usar o dispositivo corretamente.

Verdadeira 1440dpi plotagem de alta qualidade 

Conspirar com 1440dpi de alta qualidade é adequado tanto para pequenas e grandes cartazes. 

aquecedor inteligente 

Montagens três aquecedores (aquecedor de frente, aquecedor de meio, de volta aquecedor) com ajuste independente da temperatura e 

funções inteligentes (modo de espera e desligar automático), 

O dispositivo detecta a temperatura ambiente, para realizar o controlo de temperatura, permitindo que a configuração da temperatura de 

aquecimento que melhor se adequa ao meio utilizado. 

substituição de tinta fácil 

O cartucho de tinta pode ser substituído com segurança e facilidade, sem sujar as mãos. 

Manutenção fácil 

O sistema de nivelamento automático permite não lavar as cabeças a necessidade de limpeza da cabeça antes de se desligar a energia. 

O entupimento dos bocais pode ser recuperado efectuando a função de limpeza. Se o dispositivo não está em uso por um período prolongado 

de tempo, este executa automaticamente NozzleClogging operação preventiva em intervalos fixos. No entanto, a alimentação principal deve 

ser esquerda virou por diante monitores dispositivo o período de tempo quando não estiver em uso. Quando o aparelho é ligado ou quando o 

esboço é iniciado, ele executa automaticamente cabeça de limpeza para prevenir o entupimento do bocal.

Indicação dos Restos TINTA 

Como a quantidade de tinta que resta pode ser verificada mesmo durante a operação do dispositivo, você pode usar a tinta e 

meio sem resíduos. 

simples exibição 

O painel LCD exibe o menu configuração do dispositivo em duas linhas (não uma linha), tornando mais fácil a see.Since o painel 

LCD está equipado com uma luz de fundo, o display pode ser visto claramente, mesmo em um escuro lugar.O painel LCD pode 

exibir duas línguas diferentes para cada, incluindo Inglês e chinês. 

Exibição condição de plotagem 

É possível que o processo de impressão aparece no painel de LCD e as condições que traçam a ser desenhada para confirmação 

durante o funcionamento do dispositivo. 



 

Dispositivo de captação para plotagem em um comprimento longo 

Desde o dispositivo take-up que está interligado com o dispositivo acaba o meio como ele é plotado, mesmo um longo meio 

pode ser usado. 

Um recém fornecida barra de suporte médio 

O dispositivo é fornecido com uma barra de suporte forma na parte de trás. É útil quando um meio pesado, tal como encerado, é 

definido no dispositivo.

altura da cabeça selecionável 

A altura da cabeça pode ser ajustado para 1,5-8 mm, girando parafusos na carruagem. 

Impede elevadores em ambas as extremidades do meio de 

O uso dos previne rolha de onda mecânicos a ambas as extremidades de diversos meios de comunicação e de contacto com a cabeça. 

Precauções de instalação 

Cuidado 

Um lugar exposto à luz 

solar direta 

Um lugar que não é horizontal Um local em que a temperatura e a humidade variar por uma 

grande margem 

Usar o dispositivo no seguinte 

ambiente. Ambiente 

operacional:

1. 20 ~ 35 ° C (68 ~ 95 ° C) 

2. 35 ~ 65% de Rh 

Um lugar que vibra Um local exposto ao sopro de ar directo 

de ar condicionado, etc. 

Um lugar onde o fogo está presente 

diagrama de montagem 

Por favor montar a base de máquina referem-se ao diagrama como se segue: 



 

Onde instalar o dispositivo 

Garantir um espaço de instalação apropriado antes da montagem do dispositivo. 

O local de instalação deve ter espaço necessário não só para o próprio dispositivo, mas também para traçar operação. 

Modelo eu W H Peso 

X6-2000 2.861 milímetros 846,5 milímetros 1.310 milímetros 280 kg 

X6-2600 3.560 milímetros 846,5 milímetros 1.310 milímetros 410 kg 

X6-3200 4.365 milímetros 846,5 milímetros 1.310 milímetros 800 kg 

Trabalhando temperatura ambiental 

Este equipamento deve ser usado em 20-35 oC para implementar uma cópia estável. 

De acordo com a condição da temperatura circundante, a temperatura não pode subir para o valor ajustado. 

projecto bar 

placas de apoio 

2pcs 

Perna esquerda 

Aviso prévio : a melhor maneira de distinguir duas Aviso prévio : a melhor maneira de distinguir duas Aviso prévio : a melhor maneira de distinguir duas 

pernas é, perna direita tem extra de 3 buracos, é 

usado para a realização de frasco de tinta usada. 

Perna direita 

Pé esquerdo 
Pé direito 

Aviso prévio : a melhor maneira de distinguir dois Aviso prévio : a melhor maneira de distinguir dois Aviso prévio : a melhor maneira de distinguir dois 

foots é estes dois buracos. 

2
5
8
2
 



 
Bloquear / desbloquear os rodízios 

Ao mover o dispositivo, desbloquear cada um dos rodízios, empurrando-se a rolha. 

Cada um dos rodízios nos pedestais é fornecido com uma rolha. Ao instalar o dispositivo, 

empurre para baixo as rolhas para bloquear os rodízios.

Método de mover o dispositivo 

Ao mover o aparelho, deve ser realizada por pelo menos duas 

pessoas, como ilustrado à direita. 

A cobertura do dispositivo pode quebrar se for pressionada com força.

Configuração e função 



 Nome Função 

1 platina Ele põe para fora o meio como ela é plotada no. 

2 Capa 

É aberto ao definir médio ou tomar uma medida corretiva contra um congestionamento de meio. Mesmo se o 

interruptor de potência está desligada, manter a tampa frontal fechada para executar a operação de tinta 

entupimento preventiva.

3 Transporte Move a cabeça de impressão de lado a lado. 

4 Painel de operacoes 

Este painel tem as teclas de operação necessários para a operação do dispositivo e do LCD para 

exibir itens criados, etc. 

5 alavanca do grampo É feito para ir de cima para baixo o rolete de tração para a realização médio. 

6 Take-up dispositivo Ele suporta para encerrar o meio rolo impresso. 

7 Ficar de pé 

Ele suporta a unidade principal. Ele é equipado com rodízios que são usados   para movimentar o 

dispositivo.

tanque de tinta 8 resíduos Resíduos de pregas de tinta neste tanque. 

A frente 

a parte traseira 



 Nome Função 

9 Carga de tinta Colocar os cartuchos de tinta especificados. 

10 suporte de rolo 

suporte de rolo é inserido na direita e à esquerda do núcleo de meio rolo para manter o meio rolo. 

O suporte de rolo é aplicável ao diâmetro médio dos núcleos com 2 e 3 polegadas. A posição de 

fixação (altura) do suporte de rolo pode ser definido em 2 passos. Para aumentar o tempo de 

contato aquecedor, coloque-a na posição inferior.

11 painel de operação do aquecedor Fornece o interruptor de alimentação do aquecedor eo indicador LED de status aquecedor. 

12 interruptor do aquecedor frente de controle, aquecimento do vidro traseiro meio. 

13 entrada AC O cabo de alimentação é ligado à entrada AC. 

14 interruptor de alimentação 

Ele permite ligar / desligar a energia para o dispositivo. 

Quando o interruptor de alimentação está ligada, o indicador POWER em vermelho. 

15 



 

sistema de cabeça 

O carro é proporcionado com cabeças de tinta para impressão e as cabeças 

altura pode ser alterado ajustando o parafuso no transporte. 

Qualidade 

de impressão 

Eclosão, ele tem 4 níveis: off, fraco, 

normal, forte 

Cancelar Cancelar o trabalho de impressão 

Limpeza É um menu de atalho para a limpeza, e esta função será 

executado como você definir no painel 

Pausa Pausar a impressão trabalho, pressione novamente vai continuar a 

trabalhar 

Função Não habilitado (backup para a função superior) 

Base de dados de ponto Set point oringinal 

Cardápio Enter para a função de ajuste. 

Entrar Confirmar a sua definição 



 

limpador 

Boné 



 

Carga de tinta 

Antes de utilizar o cartucho de tinta, limpe-o com água limpa profissional, 

certifique-se que está limpo. E inseri-los como marcado na máquina

Prepare-se para usar esta máquina 

A primeira coisa importante é remover um parafuso ao lado da carruagem. É usado para a 

fixação de transporte, quando o transporte. Não ligue a alimentação se você não tiver 

removido-lo.



Em seguida, fixar as cabeças 

Na primeira, cabo de dados Connect para chefes: 

cabeça 1 (cabeça à esquerda) até plug-in de conexão J15cabeça 1 (cabeça à esquerda) até plug-in de conexão J15

cabeça 1 (cabeça à esquerda) para baixo plug-in de conexão J13cabeça 1 (cabeça à esquerda) para baixo plug-in de conexão J13

cabeça 2 (cabeça à direita) até plug-in de conexão J14cabeça 2 (cabeça à direita) até plug-in de conexão J14

cabeça 2 (cabeça à direita) para baixo plug-in de conexão J12cabeça 2 (cabeça à direita) para baixo plug-in de conexão J12

Não cometer erros nesta seção, ou suas cabeças vai queimar-up. Normalmente, sugerimos 

conectar uma cabeça única, em seguida, ligar a energia, se não houver qualquer fenômeno 

anormal, por favor, ligue a outra cabeça.

Sobre tubo de tinta, da esquerda para a direita, é K, C, M, Y, não cometer erros nesta seção. 



 

A definição de um rolo de papel no dispositivo 

O procedimento para a criação meio de rolo sobre o dispositivo é descrito abaixo. O meio de rolo é 

pesado em peso. Tome cuidado para não cair no seu pé.

1. Retire-se a alavanca de fixação na parte de trás do dispositivo. 

Quando o suporte de rolo está ligado, na parte superior ou na posição inferior, que é 

necessário para usar o pino de travamento. 

2. Solte o parafuso do suporte do rolo da mão esquerda. 

3. Determinar a posição de suporte do rolo. 

O diâmetro interno do meio de núcleo de rolo pode ser de 2 

polegadas ou 3 polegadas. 

Um suporte de rolo é apertar com parafusos ao longo da etiqueta 

[rolo titular conjunto]. 

4. Insira o suporte de rolo da mão esquerda para o núcleo do meio 

rolo. 

Empurre meio rolo no suporte do rolo até o núcleo do rolo já não se move. 



 

6. Insira o suporte de rolo do lado direito para o núcleo do meio rolo. 

Depois de inserir o suporte de rolo completamente para dentro do núcleo do meio de rolo, 

fixar com o parafuso. 

7.Pull o meio rolo com cuidado e, em seguida, parar de puxar quando 

fechadas de ânimo leve. 

8.Set um tubo de papel vazia para o dispositivo de captação.

Quando você preparou tudo, instale software de controle-PM. 

Instalar software 

Na primeira, você precisa verificar o seu sistema Windows, se você é janelas 2000_32bit, xp_32bit, vista_32, o usuário 

win7_32, instale dotnetfx1.exe em primeiro lugar, clique duas vezes setup.exe instalar PM. win7_32, instale dotnetfx1.exe em primeiro lugar, clique duas vezes setup.exe instalar PM. win7_32, instale dotnetfx1.exe em primeiro lugar, clique duas vezes setup.exe instalar PM. win7_32, instale dotnetfx1.exe em primeiro lugar, clique duas vezes setup.exe instalar PM. win7_32, instale dotnetfx1.exe em primeiro lugar, clique duas vezes setup.exe instalar PM. 



Isso não está terminado, você precisa atualizá-lo com atualização file_20120530 . Quando isso acabar, reiniciar a máquina, e Isso não está terminado, você precisa atualizá-lo com atualização file_20120530 . Quando isso acabar, reiniciar a máquina, e Isso não está terminado, você precisa atualizá-lo com atualização file_20120530 . Quando isso acabar, reiniciar a máquina, e Isso não está terminado, você precisa atualizá-lo com atualização file_20120530 . Quando isso acabar, reiniciar a máquina, e 

abri-lo após 10s. todo o processo está acabado.

Se o seu sistema é XP_64bit / Vista_64bit / Win7_64bit, você deve adicionar outro motorista, dseo13b.exe 

Selecione Ativar modo de teste e pressione Avançar, o Windows reiniciar. Em seguida, 

você pode instalar o PM como sistema de 32 bits.

Operação 

Quando a instalação do software estiver concluída, o programa já default seu hardware da impressora 

parâmetros, como tipo de impressora, número de cor, grupo de cabeça, a largura da impressora, etc, Se você encontrar 

algo de errado com software e hardware, você precisa executar write.exe impressora para configuração 

todas as opções de pasta Printer Manager instalação. 



Nota: a maioria das impressoras estão usando codificador linear com apenas uma cabeça. No entanto, se a impressora tem duas 

cabeças, então é necessário configurar novamente,

Quando todos os parâmetros foram feitas de acordo com as configurações, clique no botão [criar], o 

parâmetros serão armazenados no Main-board. 

bocal 1.Check 

Quando todas as tintas são preenchidos, em seguida, clique botão, para verificar os jactos, veja abaixo : Vocês botão, para verificar os jactos, veja abaixo : Vocês botão, para verificar os jactos, veja abaixo : Vocês 

vai encontrar a imagem de teste abaixo, que parece bom. 

O seguinte não é bom, por isso é necessário para limpar novamente 

2.Cleaning a cabeça de impressão 

Aqui estão dois métodos para a cabeça limpa: uma é de limpeza automática durante a impressão, ea 

outro é a limpeza manual. 

função de limpeza automática : Primeira vez precisa definir auto vezes limpas no diálogo definição, veja abaixo: Main função de limpeza automática : Primeira vez precisa definir auto vezes limpas no diálogo definição, veja abaixo: Main função de limpeza automática : Primeira vez precisa definir auto vezes limpas no diálogo definição, veja abaixo: Main 

Menu-> Configuração-> Editar-> impressora-> ambiente limpo 



 

Aviso: se a impressora estiver usando tinta corante para EPSON DX5, durante a impressão, não precisa de cabeças de impressão 

limpas, por isso não sugerem 

definindo opção limpeza automática. O mais frequente que decanos, o mais longo tempo que leva, por conseguinte, este 

conjunto de limpeza de acordo com o estado bico

A limpeza manual: Clique na cor botão, a impressora irá completar automaticamente 

limpeza passos, 

e clique botão para verificação de jatos novamente. 

Aviso: esta função uso limpas parâmetros por defeito, tempos de limpeza e de tinta de flash, etc, que 

pode ser configurado pelo cliente de software EPSON depuração. Em nossa máquina, o limpo tem três

modelos: fortes, normais, fraco 

3.Setting origem de impressão 

Clique botão para passar de carro e clique botão para origem configuração de impressão, e clique 

botão para mover a mídia, você pode configurar qualquer lugar para origem de impressão. 

CABEÇA DE IMPRESSÃO CALIBRAÇÃO 

Por favor, operar da seguinte forma para entrada no modo de avanço: MENU-SYSTEM-ADVANCE MODO, código Depois de entrada:”Xu”, 

então podemos ver um monte de opção no ajuste. 

verificação 1.Interleave 

Este passo é ajustar a cabeça de uma posição horizontal, verificar se há inclinação. 

Selecione “Intercalar Verifique ”, abaixo K é uma base, para se observar a disposição dos k Selecione “Intercalar Verifique ”, abaixo K é uma base, para se observar a disposição dos k Selecione “Intercalar Verifique ”, abaixo K é uma base, para se observar a disposição dos k 

e y, o mais facilmente para descobrir o problema. 

B UMA UMA C

A figura inclui três peças: apenas observar uma ou B e para ajustar a cabeça da impressora física 



posição. 

A, K e vá KCMY sobreposição cor 

B, K e vá KCMY transversal cor 

C, verifique quatro cores cruzados com a própria 

Sugerir o uso de uma 80-100 vezes de aumento de vidro para observar as figuras, ver os resultados abaixo: 

UMA B 

Se a observação é a seguinte, A ou B, a cabeça tem que ser ajustada, e clique em”verificação cruzada” 

botão, imprimir novamente, até que a figura impressa está alinhado. 

UMA B 

Além disso, se a observação é a seguinte, A ou B, a cabeça tem que ser ajustada, e clique em”cruz 

verifique o botão”, imprimir novamente, até que a figura impressa está alinhado. 

UMA, B,

Aviso: se K e Y está alinhada, K e M, C deve ser já alinhados, então a cabeça tem de ser sem inclinação. 

cabeça 1 

head2 

empurrando Puxar 

Suponha: observamos amarela é maior do 

que o normal na lupa. Sabemos que, na 

verdade, é inferior, que deve puxar o 

parafuso, até que ele está ok. Então nós 

estragar cabeça 1.



 

verificação de inclinação 2.Head (geralmente há necessidade de ajustar, é 

melhor não mover o parafuso) 

Este passo é verificar a cabeça inclinada antes e depois, a posição da cabeça horizontal. Às vezes, a cabeça não é aslant, mas talvez seja 

tilt, clique no botão “Verificação do ângulo”, impressora vai trabalhar pela impressão Bi-direção, Aviso: Para observar os resultados, aqui 

precisa reduzir o valor de alimentação da impressora, o que faz com impressão sobreposta, . Sugerir o uso de uma 80-100 vezes de 

aumento de vidro para observar as figuras em sobreposição impressos. Como abaixo:

Aviso: Se você não pode ajustar a cabeça no curso de impressão em duas direções, você tem que examinar outros 

componentes mecânicos. Talvez ferroviário transporte e eixo de meios de abastecimento não é paralelo.

Suponha: observamos amarelo é menor 

do que o normal na lupa. Sabemos que, 

na verdade, é mais elevado, devemos 

girar o parafuso no sentido horário. caso 

contrário, em sentido anti-horário.

Estragar quando verificação intercalam é 

OK 



 

verificação periódica 3.Vertical 

Como sabemos, existem duas cabeças na máquina, cabeça 1 e cabeça 2, antes ajustadas, eles podem estar separados ou 

sobreposição, esta etapa vamos ajustá-los por Remover posição física de cabeças. Geralmente nós não se movem .Head 1, 

porque temos feito “cheque interleave”, então tudo o que precisamos fazer é cabeça movimento 2. Agora vamos olhar para a foto 

abaixo: triângulo é cabeça 1, e trapézio é a cabeça 2. Imprima amostra:

Na verdade, é: 

Y M C K 

Por exemplo: se imprimir uma amostra da seguinte forma: Por exemplo: se imprimir uma amostra da seguinte forma: 

Observá-lo na lupa, podemos ver: 

Você pode ver Y é se separaram, e K é a sobreposição. temos de ajustar o espaço como na imagem abaixo:



 

Isso significa que todo o espaço entre linhas deve ser o semelhante de modo que 

devemos empurrar Amarelo e puxar pretodevemos empurrar Amarelo e puxar pretodevemos empurrar Amarelo e puxar pretodevemos empurrar Amarelo e puxar preto

Quando ajustado bem, devemos estragar cabeça 2. 

4. Alinhamento de alimentação 

Operando com o painel, como abaixo: 

Em seguida, escolha 4pass: 

Impressão: 

Puxar Puxar empurrando empurrando 



 

Nosso destino é linhas fazem a 0 em uma linha, e nós devemos fazer - 1 , + 1Nosso destino é linhas fazem a 0 em uma linha, e nós devemos fazer - 1 , + 1Nosso destino é linhas fazem a 0 em uma linha, e nós devemos fazer - 1 , + 1Nosso destino é linhas fazem a 0 em uma linha, e nós devemos fazer - 1 , + 1Nosso destino é linhas fazem a 0 em uma linha, e nós devemos fazer - 1 , + 1Nosso destino é linhas fazem a 0 em uma linha, e nós devemos fazer - 1 , + 1

meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, meios balance.It que, ambos são piores do que 0, e semelhante, como no espelho (mais ou menos). Obviamente , - 1 é melhor que 0 , Assim, 

devemos menos um pouco, como 0,05 mais ou menos. Em seguida, imprima novamente, até que ele é OK.

5.Horizotal Alinhamento 

Devemos ajustar Bi-Diretor primeiro, em seguida, ajuste outros dois, imprimir: 

Tudo o que precisa fazer é fazer linhas em “0” em uma linha, agora podemos ver “0” é ruim, temos de encontrar o melhor tipo 

“4”, de modo que alterar o valor de correção. Se o valor origem era “-3”, podemos alterá-lo para “-7” print .then:

Este resultado é o que queremos. 

O trabalho de impressão 

Quando a impressora estiver pronta, imprima trabalho agora, 

1, quando o software RIP gera .prt ou arquivo.prn, Click para adicioná-lo em software de controle, 

Select Pass e modelo VSD que seja consistente com aquelas utilizadas quando RIP, em seguida, clique para começar a 

imprimir um trabalho. 



2, porta configuração de impressão é “printport.dll” no software RIP, e passagem de configuração e modelo VSD é consistente 

com software RIP, o trabalho será impresso enquanto riping. Necessidade de copiar o arquivo printport.dll na pasta Windows

Sugerir lista modelo de impressão , Com base no limite de tinta de jacto. Sugerir lista modelo de impressão , Com base no limite de tinta de jacto. Sugerir lista modelo de impressão , Com base no limite de tinta de jacto. 

A alta qualidade de 540dpi e 1440dpi não pode ser impresso, se quisermos imprimir 540dpi, podemos usar a velocidade de 

270, será mais fast.360dpi só tenho uma velocidade, que é 360 em si, de alta qualidade. 

Mas 720dpi tem 2 tipos de velocidade, é 720dpi em si, uma é de alta velocidade. Se usarmos 360dpi para imprimir resolução de 

720dpi, a velocidade será duas vezes, nós geralmente preferem fazer assim.

VSD2, sua gotas de tinta não pode ser mudado, o fluxo é 25pl mais ou menos. VSD1, ele pode ser por controlo 3 formas: 

eles são 30pl, 20pl, mais ou menos 10pl. VSD3, ele pode ser por controlo 3 formas: eles são 22.5pl, 15pl, 5.5pl mais ou 

menos. VSD4, ele pode ser por controlo 3 formas: eles são 10pl, 7PL, 3.5pl mais ou menos. modo de impressão de VSD4 é o 

menor, por isso sugerimos usando alta resolução para manter a quantidade de gotas de tinta. Mas VSD3 tem maior 

velocidade de transporte (eixo X). Sua ordem é: VSD3> VSD4> VSD1> VSD2.

Resolução, VSD e velocidade, podemos selecionar todos eles em software RIP. Em PM, devemos selecionar “defini-lo do 

trabalho” para realizar RIP durante a impressão, Notice: TCP é “printport.DLL” em vez de “encher".

Se tivermos arquivo PRT ou PRN ready-made, podemos importá-lo na PM, e conjunto de parâmetros para imprimir, a resolução é 

primeiro e único, podemos encontrar velocidade em “X-DIV” (submenu de “editar”), 1 é velocidade da 720dip si, 2 é a velocidade de 

360dpi.we pode usar isso quando imprimir 720dpi, obra de 360   dpi, apenas 1 pode ser usado, porque não há nenhuma velocidade de 

180dpi, se você não consegue encontrar a opção “X-DIV”, você pode construir um tablet chamado “new.txt”, renomeá-lo para 

“factory.usr”, em seguida, copiá-lo para a pasta de instalação do PM, por último, restart PM. 

O mesmo VSD na necessidade resolução diferentes para fazer ICC separadamente e VSD diferente na mesma resolução, 

too.VSD em RIP deve correspondente na impressão, se não, você vai encontrar a cor mais escura ou mais clara.



 

Ajustar os parâmetros de limpeza 

A placa principal salva todos os parâmetros de limpeza, o usuário pode ler por software DEBUG, Na verdade, 

devido a erros de montagem existem mecânicos, necessidade de utilizador para ajustar os parâmetros da limpeza pela 

personalizado e bom efeito de limpeza alcançado. Por exemplo, a posição de limpeza, a limpeza altura, chupar tempo de tinta, a limpeza 

vezes, a frequência de flash, etc. Ver abaixo:

Quando você depurar software aberto, a primeira coisa é selecionar cabeça 1 e cabeça 2, em seguida, lê-lo. 

Você vai ver parâmetros acima, alterá-los como você precisa, e clique em “set” para salvar o 

você mudou. 



ajuste de temperatura 

sistema de controlo de temperatura destina-se a banda de aquecedor de controlo dentro do alcance específico de 

temperatura, pode thetemperature controlada para cima e para baixo, o sistema de aquecimento irá automaticamente 

executar quando a temperatura cai para mínimo de configuração. Da mesma forma, o sistema de aquecimento pára quando a temperatura 

atingir o valor máximo de ajuste.

sistema de controle de temperatura tem quatro botões: Jogo,>, ﹀, ︿, “SET” é o mais importante sistema de controle de temperatura tem quatro botões: Jogo,>, ﹀, ︿, “SET” é o mais importante sistema de controle de temperatura tem quatro botões: Jogo,>, ﹀, ︿, “SET” é o mais importante 

botão. 

interface original: 

Pressione o botão “SET” e a interface será: 

Usando “>”, “ ︿ ”Para introduzir‘0001’, em seguida, Usando “>”, “ ︿ ”Para introduzir‘0001’, em seguida, Usando “>”, “ ︿ ”Para introduzir‘0001’, em seguida, 

Pressione o botão “SET” para a entrada. 

usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘Su’: Depois de pressionar o usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘Su’: Depois de pressionar o usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘Su’: Depois de pressionar o 

botão‘SET’, defina o 

temperatura mínima que você quer, como 35 ℃,temperatura mínima que você quer, como 35 ℃,

em seguida, pressione “SET” para confirmar. 

usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘ALI’: Depois de pressionar usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘ALI’: Depois de pressionar usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘ALI’: Depois de pressionar 

o botão‘SET’, defina o 

temperatura máxima que você quer, como 50 ℃,temperatura máxima que você quer, como 50 ℃,

mais de 70 ℃ é proibido. em seguida, pressione “SET” para confirmar.mais de 70 ℃ é proibido. em seguida, pressione “SET” para confirmar.mais de 70 ℃ é proibido. em seguida, pressione “SET” para confirmar.

usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘IAH’: usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘IAH’: usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘IAH’: 

Após pressionar o botão “SET”, defina o parâmetro 

Mesmo que “Su” pressione “SET” para confirmar. 

Finalmente, usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘End’, em seguida, Finalmente, usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘End’, em seguida, Finalmente, usando “ ﹀, ︿ ”Entrar‘End’, em seguida, 

pressione “SET” para sair. 

Isso é tudo sobre o nosso produto, obrigado! 
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