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 کامپیوتر .28

 پرینتر .29

 والو غیر برگشتی در مخزن جوهر .30

 مخزن جوهرپایه  .31

32. O-Ring مخزن جوهر 

33. Buzzer 

 

  شارژ باتري

  .ي نو معموال پس از سه بار شارژ و دشارژ کامل به حداکثر ظرفیت خود میرسدباتر

  .تا زمان تخلیه کامل، باتري را شارژ نکنید

  .چشمک میزند LEDمربوطه روشن است و زمانیکه شارژ کامل شود،  LEDدر زمان شارژ 

  .تر ارتباط بیسیم داشته باشدپرینتر در زمان شارژ میتواند عمل چاپ را انجام دهد اما نمیتواند با کامپیو

  .مربوطه چشمک میزند LEDو  بصورت منقطع بوق میزندپرینتر  Buzzerدر صورت کم بودن شارژ، 
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  تعویض جوهر

  .پرینتر را خاموش کنید

پرینتر را بصورت شکل نگه دارید و مخزن جوهر را در جهت نشان داده شده بچرخانید تا فلش در وضعیت 
Open دقرار گیر.  

  

  

  

  

  

  

  

  .سپس مخزن جوهر را جدا کنید. چند لحظه صبر کنید تا فشار داخل مخزن جوهر یکنواخت گردد

  .در صورت کثیف بودن لوله جوهر روي پرینتر، با دستمال تمیز آنرا پاك کنید و سپس جوهر جدید را جا بزنید

مخزن فعلی را با آن مقایسه  کامال خالی را وزن کنید و وزنجهت تست خالی بودن مخزن جوهر، یک مخزن 
  .استفاده کنید) براي مثال ظرف آب(همچنین میتوانید از اختالف سطح ایجاد شده در سیال . کنید
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  روشن کردن دستگاه

شکل صفحه  - استارت ( 5و در همان حالت کلید شماره را فشار دهید           ) 2شکل صفحه ( 18کلید شماره 
  .دستگاه روشن شود و صداي بوق شنیده شود LEDرا فشار دهید تا ) 2

  

  خاموش کردن دستگاه

شکل صفحه  - استارت ( 5را فشار دهید و در همان حالت کلید شماره )           2شکل صفحه ( 19کلید شماره 
   .دستگاه خاموش شود و صداي بوق شنیده شود LEDرا فشار دهید و چند ثانیه صبر کنید تا ) 2

  

  نامهبرو اجراي نصب 

CD  برنامه را داخل درایو قرار دهید و فایلSetup.exe تنظیمات پیش فرض را تایید کنید و . را اجرا کنید
Next  و سپسInstall را کلیک کنید.  

-C:\Program Files\EBS Printers\EBSیا آدرس  desktopروي آیکون  برنامه را از

250\EBS250.EXE اجرا کنید .  
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  به کامپیوتراتصال پرینتر 

  ).3صفحه  22شکل (مپیوتر وصل کنید کا USBگیرنده رادیویی را به پورت -فرستنده

  .پرینتر را روشن کنیدچند لحظه صبر کنید و سپس 

 ”Printer found“نرم افزار بطور خودکار پرینتر را شناسایی میکند و پیغام . نرم افزار را اجرا کنید
را انتخاب  GuidesNetwork Configuration منوي در غیر اینصورت. نمایش داده میشود

  .را کلیک کنید Finishو  Clear ،Startگزینه هاي  و در زمان مناسب کرده و بترتیب

  

  ایجاد متن ثابت

  .کاراکتر تشکیل شده باشد 1300یک متن ثابت میتواند از 

، Delیتوانید از کلیدهاي م. در قسمت سفید رنگ صفحه کلیک کنید و متن مورد نظر خود را تایپ کنید
Backspace  مانند سایر نرم افزارهاي ویرایش متن استفاده نمایید... و.  

  

  

  

  

  

  

  

  .استفاده کنید Parameters 2از قسمت ) بهم چسبیدگی کاراکترها(جهت تعیین فاصله بین کاراکترها 
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  .نت، نام فونت مورد نظر را انتخاب کنیدبراي این منظور از پنجره فو. در هر لحظه میتوان فونت را تغییر داد

  :فونت ها از دو دسته تشکیل شده اند

این فونتها ماتریسی . Latin 16x10و  Latin 7x5 ،Latin 12x7شامل   :فونت هاي استاندارد -
ارتفاع فونت ها متناسب با عدد سمت چپ میباشد، . بوده و حداقل مصرف جوهر را دارا میباشند

ارتفاع کاراکتر چاپ شده  .نازل جهت پاشش جوهر استفاده میشود 16و  12 ،7یعنی به ترتیب از 
در نتیجه ارتفاع کاراکتر چاپ ). حداکثر ارتفاع(میلیمتر میباشد  27معادل  Latin 16x10با فونت 

 Latin 7x5میلیمتر و ارتفاع کاراکتر چاپ شده با فونت  20معادل  Latin 12x7شده با فونت 
 .یباشدمیلیمتر م 12معادل 

در هنگام استفاده از این . ویندوز میشود True Typeشامل تمامی فونت هاي : فونت هاي ویندوز -
در این صورت، فلش نشان داده . نوع فونت، دقت کنید کاراکترها از دو خط قرمز رنگ خارج نشوند

ري براي جلوگی. شده در شکل ذیل قرمز رنگ خواهد شد و قسمت خارج از خط قرمز چاپ نمیشود
 .توسط یکی از روشهاي نشان داده شده در شکل ذیل کوچک کنیداز این حالت فونت را 

  
  
  
  
  

کیبورد را در حالت . جهت چاپ کاراکتر فارسی، از قسمت فونت، فونت فارسی را انتخاب کنید -
 Multi“را فعال کنید و در قسمت ذیل آن گزینه  ”Right to left editing“گزینه . فارسی قرار دهید
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Character” در این حالت متن تایپ شده در پنجره خاکستري رنگ نمایش داده  . را انتخاب نمایید
را فشار دهید تا متن در پنجره سفید رنگ نمایش  ”Enter“پس از اتمام تایپ، کلید . خواهد شد
 .داده شود

 

  

  

  

  

  چاپ در چند خط

  .و یا آیکون شکل ذیل را فشار دهید F3، کلید جهت ایجاد خطوط زیر هم، پس از تایپ خط مربوط به خط فعلی

  

  

  

  .به همین ترتیب کافیست در ابتداي هر خط جدید عمل فوق تکرار شود

  ایجاد متن زبان فارسی

متن دلخواه را وارد  5مراحل مشخص شده در تصویر زیر را به ترتیب انجام دهید ودر نهایت در محل شماره 
  نمایید 
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  ه موقعیت اصلی در برنامه ارسال شده و آماده ارسال و چاپ می باشدبا زدن دکمه اینتر متن ب

  
زیبایی متن ساخته شده بسته به نوع قلم انتخاب شده بستگی دارد در لوح فشرده برنامه چند قلم مناسب چاپ 

  G:\EBS250_V30\Fontsکه در مسیر زیر می توانید آنها را بیابید فارسی وجود دارد 

  C:\WINDOWS\Fontsاستاندارد می توانید در مسی ویندوز نصب نمایید  این قلم ها را بصورت

  

  

  ایجاد شمارنده

نمایش داده شده در شکل ذیل کلیک  2و  1بر روي کلید هاي جهت درج شمارنده صعودي یا نزولی به ترتیب 
  .نمایید
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  .پنجره ذیل نمایش داده میشود

  

  

  

  .کلیک کنید OKر روي دکمه بگام افزایش را وارد کنید و  Stepدر قسمت 

در صفحه سفید رنگ داخل کادر شمارنده کلیک کنید و مقدار شروع را وارد جهت ورود مقدار شروع شمارنده، 
  .دقت کنید کادر شمارنده شامل فلشهاي آبی و قرمز پاك نشود. کنید

  

  

  

  .کنید استفاده Latinجهت ایجاد شمارنده تنها میتوانید از فونت هاي ماتریسی   :توجه

  تاریخایجاد ساعت و 

  .نمایش داده شده در شکل ذیل کلیک نمایید 2و  1به ترتیب بر روي کلید هاي  تاریخساعت و جهت درج 
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  .پنجره ذیل نمایش داده میشود

  
تاریخ و ساعت بطور خودکار در هر چاپ زمان همان لحظه را چاپ میکند و فقط در صورت نیاز می توان عدد 

را تغییر داد ، در صفحه سفید رنگ داخل کادر ساعت و تاریخ کلیک کنید و مقدار شروع سال سال میالدي آن
  .دقت کنید کادر شمارنده شامل فلشهاي آبی و قرمز پاك نشود. میالدي را وارد کنید

  

  پیش نمایش

  .در شکل ذیل کلیک نمایید 1بر روي دکمه جهت مشاهده نتیجه چاپ قبل از چاپ، 
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  .شکل فوق کلیک نمایید 2چند خطی بودن متن، جهت مشاهده خطوط بعدي بر روي دکمه در صورت 

  

  تنظیم عرض کاراکتر

  .عرض کاراکتر را میتوان بصورت ذیل تغییر داد

  می باشد 1200حدود عدد  7*5حد اکثر فشردگی براي متن 

  

  

  

  

  تنظیم میزان پاشش جوهر

  .شدت جوهر را میتوان بصورت ذیل تنظیم نمود
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  .توصیه میشود جهت مصرف بهینه جوهر این عدد بر روي صفر قرار گیرد

  ارسال متن به پرینتر

  .کلیک نمایید Sendدر حالیکه پرینتر روشن است، بر روي دکمه 

  

  

  

  

  

  .نمایش داده شود OKصبر کنید تا پیغام . در گوشه پایین سمت چپ پیشرفت عملیات نمایش داده میشود

 

 

 

 

 

  )فایل(پروژه ایجاد  چندین 

بصورت و سپس همگی را ) فایل شامل متن و شمارنده 30حداکثر (میتوان چند فایل مختلف را آماده نمود 
  .عدد حافظه دستگاه ذخیره نمود 30یکجا و یا بصورت تک تک در 

کلیک کنید، به پروژه یک نام اختصاص دهید و سپس متن و  Project Libraryروي دکمه براي این منظور 
  .رنده را به آن اضافه نماییدشما
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به پرینتر ) فعال(، میتوانید انتخاب کنید تنها پروژه جاري Sendدر این حالت، پس از کلیک بر روي دکمه 
الزم بذکر است هر فایل در خانه . به پرینتر ارسال شوند) 30تا  1فایل هاي (ارسال شود و یا کل پروژه ها 

  .یل در نرم افزار ذخیره میگرددحافظه متناظر با شماره آن فا

  

  انتخاب فایل از حافظه دستگاه

شماره حافظه انتخاب شده بر روي نمایشگر دستگاه . را فشار دهید)           2شکل صفحه ( 19کلید شماره 
  .را آنقدر فشار دهید تا به حافظه دلخواه برسید 19کلید شماره . نشان داده میشود

  

    

  چاپ متن

صداي پمپ دستگاه شنیده . دستگاه روشن شود LEDرا فشار دهید تا           ) 2شکل صفحه ( 18کلید شماره 
  .میشود
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را یک مرتبه فشار ) 2صفحه  5کلید شماره ( دکمه استارتسپس پرینتر را بر روي سطح مورد نظر قرار دهید و 
  .پرینتر را بر روي سطح مورد نظر بکشید. داده و رها کنید

  .دقت کنید غلتک پایینی با سطح جسم در تماس باشد

  

دستگاه خاموش  LEDرا فشار دهید تا )           2شکل صفحه ( 18کلید شماره پس از اتمام پرینت مجددا 
  .شود

  

  چاپ در چند خط

هید، در صورتیکه متن از چند خط تشکیل شده باشد، پس از اتمام هر خط، پرینتر را در ابتداي خط بعدي قرار د
پرینتر را بر روي سطح مورد . را یک مرتبه فشار داده و رها کنید) 2صفحه  5کلید شماره ( دکمه استارتمجددا 

   .نظر بکشید

  .مراحل فوق را جهت چاپ در خطوط بعدي تکرار کنید 

  نگهداري

  :پس از هر بار استفاده از پرینتر، پرینتر را بصورت ذیل تمیز کنید
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 .ش کنیدپرینتر را خامو - 1

 .پرینتر را مطابق شکل کج نگه دارید - 2

 .یک ظرف یا پارچه زیر پرینتر قرار دهید - 3

 .صفحه خارجی پرینتر شامل نازل و غلطک ها را با اسپري مطابق شکل تمیز کنید - 4

 .پرینتر را در همان حالت نگه دارید تا رنگ شسته شده کامال خشک شود - 5

  

  

  :زل ها میبایست بشکل ذیل تمیز گردندنادر صورتیکه کیفیت چاپ بصورت ذیل باشد، 

  

  

  

 .ابتدا به روش قبل قسمت خارجی نازل را بشویید - 1

 .پرینتر را روشن کنید - 2

 .نازل پرینتر را داخل ظرف نگه دارید - 3

 .را فشار دهید)           2شکل صفحه ( 18کلید شماره  - 4

ه سوم کلید را رها نکنید و را سه مرتبه فشار دهید و در مرتب) 2صفحه  5کلید شماره ( دکمه استارت - 5
 .آنقدر آنرا نگه دارید تا جوهر با فشار زیاد از نازل ها خارج شود

 18کلید شماره پس از آنکه جوهر به راحتی و بطور یکنواخت از تمامی نازل ها خارج شد، مجددا  - 6
 .را فشار دهید تا پاشش جوهر قطع گردد)           2شکل صفحه (
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  چاپ لوگو

این منظور میتوانید از نرم اي رب(پیکسل ایجاد نمایید  16با حداکثر ارتفاع  Bitmapافیکی از نوع یک فایل گر
  .)استفاده کنید... ، MS-Paint ،CorelDrawافزار 

  را از آدرس Gfx-Makerسپس برنامه 

 “C:\Program Files\EBS Printers\EBS-250\Graphics\GFX Maker” اجرا کنید.  

آماده شده در مرحله قبل را  Bitmapکلیک کنید و فایل  Load Bitmapو  Graphicبترتیب بر روي 
  .انتخاب نمایید

  

  

  

  

  

  

را وارد کرده،  e25pixرمز  Passwordدر قسمت . تصویر انتخاب شده در پنجره جدید نمایش داده میشود
  .کلیک کنید Convertرا فشار دهید و سپس بر روي دکمه  Enterسپس کلید 
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 Save to EBS-200بر روي دکمه  .ماتریسی نمایش داده میشود –صویر انتخاب شده بصورت نقطه ت

Format کلیک کنید، به فایل یک نام اختصاص دهید و فایل را ذخیره کنید.  

  

  

  

  

  

فایل گرافیک را در برنامه وارد  File  Insert Imageاز طریق منوي  EBS-250سپس در نرم افزار اصلی 
 .کنید

  ش دیگر ایجاد تصویر گرافیکی با کلیک بر گزینه مشخص شده در زیر استرو

  
  پنجره زیر باز می شود در این پنجره تصویر دلخواه را طراحی کرده و در پایان دکمه مشخص شده را بفشارید 

  
  دفایل حاصل در حافظه انتخاب شده وارد می گردد و می توانید همانند متن آنرا به دستگاه ارسال کنی
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انجام موارد ذیل جهت حفظ سالمت دستگاه و کارتریجها به منظور گارانتی دستگاه 
 الزامی میباشد

در تعویض کارتریج میبایست ابتدا دستگاه را خاموش : تعویض کارتریج -1
کرده،دستگاه را در حالتی که بخـش نـازل آن بـه سـمت بـاال  قـرار دارد       

حرکـت عقربـه هـاي سـاعت      با چرخاندن کـارتریج در خـالف  . نگهدارید
با اسپري استونی تمامی بخشی از دستگاه که بـه  . کارتریج را خارج نمایید

کارتریج متصل بوده را کامل شستشو داده، دستگاه را در همـین وضـعیت   
با فشردن سوزن محل خروج هـوا،  . سپس . نگهدارید تا کامل خشک گردد

شده توجه نمایید باید بـدون جـوهر و یـا مـایع     هواي داخل دستگاه را خارج نمایید به هواي خارج 
باید همیشه تمیـز  محل خروج هوا  سوزن خصوصبه محل اتصال کارتریج به دستگاه ، ( استون باشد

پس از اطمینان از تمیزي این بخش کارتریج جدیـد را بـه دسـتگاه     )بوده و حالت فنري داشته باشد
بـا چرخانـدن   ) به دستگاه متصل مـی گـردد   توجه شود که کارتریج فقط در یک حالت(متصل کنید 

حال دستگاه را روشن نمایید و منتظـر  . کارتریج در جهت عقربه هاي ساعت کارتریج محکم می شود
  .بمانید تا فرآیند خواندن اطالعات کارتریج توسط چاپگر به پایان برسد

و  خواهـد انـداخت   ورود هر گونه مایع شوینده و جوهر به مسیر هوا پمپ هوا را از کار: توجه *
  .گارانتی این بخش را از بین خواهد برد

خارج کردن کارتریج و نصب مجدد آن در حالتی که دستگاه روشن است ممکن است  :توجه *
  باعث آسیب دیدن دستگاه یا کارتریج گردد
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هـا  تا قبل از تاریخ درج شده در زیر کارتریج ( .عدم اتصال کارتریج هاي تاریخ گذشته به دستگاه-2

  )می توان از جوهر استفاده کرد
  
  
  بصورت روزانه و پس از پایان هر نوبت کاري شستشوي بیرونی دستگاه با اسپري استونی -3

  )همانند توضیحات بند یک(بخش متصل به کارتریج  :الف  
در حالتی که دستگاه خاموش است و پس از انجام مرحله الـف  (بخش نازل جلویی دستگاه : ب 

را به سمت زمین گرفته و با اسپري آنقدر شستشو دهید تا اثـري از رنـگ بـاقی     نازل دستگاه
  )نماند و همچنان دستگاه را در این حالت نگهدارید تا کامال خشک گردد

  
طبق توضیحات بند یک کارتریج دسـتگاه  ( شستشوي درونی دستگاه با کارتریج شستشو دهنده -4

ستگاه متصل نمایید، پمپ دستگاه را روشن نموده و پـس  را تعویض نموده و کارتریج شوینده را به د
از پایان یافتن کار پمپ ماشه را دو بار با فاصله زمانی نیم ثانیه فشرده و بار سوم ماشـه را فشـرده و   
همچنان نگهدارید مایع شستشو دهنده از کـارتریج بـه درون دسـتگاه رفتـه و تمـام رنـگ درون       

  :فواصل زمانی شستشو) دهنده تعویض می شود دستگاه به این شیوه با مایع شستشو
  .کار بعدي دستگاه بیش از یک روز باشد ی که فاصلهزمان) الف

  ).حتی اگر از دستگاه استفاده نگردد(شستشو به صورت هفتگی ) ب
 –عدم چاپ یکنواخت یک یـا چنـد نـازل    (زمانی که احتمال گرفتگی نازل ها داده میشود ) ج

 .)چاپ با کیفیت هاي مختلف 

بـویژه رنـگ   ( .شستشو روزانه دستگاه باکارتریج شوینده در صورت کار مستمر با دسـتگاه ) د
  )سفید

هـواي   .در صورتی که نمی خواهید از دستگاه مجـدد اسـتفاده کنیـد    پس از شستشو: توجه*
  .دستگاه را در این وضعیت نگهداري نمایید ،بدون روشن کردن داخل دستگاه را خارج کرده
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دستگاه مصرف ناچیزي داشته اما اگر شاژ دسـتگاه کمتـر   . شارژ برقی مستمر دستگاه طبق نیاز  -5
گردد ممکن است دستگاه به حالت حفاظتی رفته و نیاز باشد براي خروج بـا شـرکت مـا     از حد مجاز

  .تماس بگیرید
پمـپ دسـتگاه بـه     .خاموش کردن پمپ دستگاه بالفاصله پس از چاپ حتی بـراي چنـد دقیقـه    -6

سنسور فشار متصل است و در زمانی که از دستگاه استفاده نمی گردد به علت نشتی هـاي کوچـک   
خـاموش  بـا  (پمپ را به دفعات روشن و خاموش نماید که این کار از عمر پمـپ میکاهـد    ممکن است

  )به سادگی می توان عمر مفید پمپ را افزایش دادکردن پمپ دستگاه بالفاصله پس از چاپ 
  
در بسته بنـدي بـا پوشـش پالسـتیکی در      یی که به دستگاه متصل نیستندکارتریج ها نگهداري -7

و به حالتی کـه قاعـده بـزرگ مخـروط کـه       در جاي خشک و خنک –جریان هوا  دور از نور و(بسته 
  )محل اتصال به چاپگر نیز میباشد همواره رو به سمت باال باشد قرار داده شود 

  
تا زمان پایان یافتن رنگ یک کارتریج از اتصال کارتریج جوهر دیگر به دسـتگاه خـوداري کنیـد     -8

ه دستگاه باعث می شوید کارتریج جوهري که به دسـتگاه متصـل   با استفاده همزمان چند کارتریج ب
  .نیست دچار تبخیر جزئی حالل داخلی شده و با ژله اي یا خشک شدن غیر قابل استفاده گردد

  
اتصال و جداسازي کارتریج ها از دستگاه، فقط و فقط در هنگام خاموش بودن دسـتگاه صـورت    - 9

  پذیرد
  

  .براي سی ثانیه از استفادهتکان دادن کارتریج ها قبل -10
  

کارتریج هاي ضربه خورده داراي نشتی شده و ( .جلوگیري از ضربه خوردن دستگاه و کارتریجها-11
عالوه بر باال برده زمان کارکرد پمپ سبب می گردد جوهر به درون مسیر هوا نفوذ کرده و پمـپ را از  

  )کار بیندازد
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حتی جلـوگیري از ورود اسـتون و اتـانول در زمـان     (اه جلوگیري از ورود مایعات به داخل دستگ-12
  ). تمیز کاري از طریق درزها به داخل دستگاه

  
بروي چاپگر این چراغ بدالیل مختلفی ممکن است روشن گردد ولـی   Errorروشن شدن چراع  -13

روشـن  در قالب موارد با اتصال چاپگر به رایانه و خواندن اطاعات یک حافظه ي دلخواه می توان علت 
  .مشاهده کرد Infoشدن چراغ را در زبانه 

پمپ دستگاه به طور خودکار پس از تامین فشار کافی قطع می گردد ولی اگر به دالیلـی چـون    -14
ممکن اسـت مـدت بیشـتري روشـن     ... گرفتگی مسیرهاي جوهر یا هوا یا سایر نشتی در کارتریج و 

ه روشن بماند باید ابتدا پمـپ را خـاموش کـرد و    ثانی30بماند در صورتی که پمپ براي زمانی بیش از 
  سپس به دنبال علت و رفع آن بود

 :دستگاه داخلی وايه فشار پیرو مهم تذکر
 هتوج با است پاسکال کیلو 35 دستگاه بروي استفاده قابل فشار ماکزیمم سازنده کمپانی هگفت هب بنا

 طعاتقسایر و پمپ عمر حفظ تهج گردد می ادهپیشن تر پایین فشار با چاپ کیفیت نکردن تغییر هب

 .گردد انتخاب پاسکال کیلو 30 متوسط بروي ارفش پرینتر، جت دستگاه داخلی فشار با مرتبط

 .باشد می زیر ي شیوه هب داخلی فشار تغییر روش

 Printer منوي از را دستگاه ايه هحافظ تمامی و کرده باز را هبرنام زیر شکل ماننده .1

Control\retrieve text library خوانیم می. 
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 .یابد پایان پرینتر جت اطالعات شدن خوانده فرآیند تا بمانید منتظر .2

 
 را Parameters نهزبا راست سمت ايه هزبان از و زده را Advance Option تیک حال .3

 نمایید انتخاب
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 بود 30 از بیشتر فشار اگر .نمایید می دههمشا را شده انتخاب هحافظ فشار مقدار شما حال .4

 .یدهد انجام ستگاهد هحافظ سی تمامی براي را کار این .نمایید تنظیم 30 بروي آنرا
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 هحافظ اطالعات تمامی است الزم ،دستگاه هحافظ 30 تمامی براي فشار تغییر اعمال از پس .5

 Printer منوي از زیر شکل ماننده عمل این براي. کنید ارسال دستگاه هب را اه

Control\send and save text library نمایید زیراستفاده شکل ماننده. 
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 برسد پایان هب رآیندف بمانید منتظر حال .6

 
 پایان .7
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شرکت درخشش  واحد فنی در صورت بروز هر مشکل یا سوال با
  .افرنگ تماس حاصل نمایید

  

  

  

  

  

  شرکت درخشش افرنگ

  پیشرو در ارائه سیستم هاي مدرن حکاکی و پالکزنی در ایران

 88 88 67 48 :فاکس  88 78 19 14- 17: تلفن

www.d-afrang.com info@d-afrang.com 


