
  

                                                                
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

AstroJet M1  
  

  מערכת הדפסת מעטפות
  טיפים לתפעול

  הדלקה וכיבוי
  הדלקת המערכת

 .ON -לחץ על מתג ההפעלה הראשי בחלקה האחורי שמאלי של המערכת, והעבר אותו ל .1

  כיבוי המערכת
 בלוח ההפעלה הראשי, בחזית המערכת. Powerלחץ על לחצן  .1
 המתן לסיום פעולת המדפסת .2
 .OFF - לחץ על מתג ההפעלה הראשי, בחלקה האחורי שמאלי של המערכת, והעבר אותו ל  .3

  הוספה/החלפת מיכלי דיו 
  הוספה/החלפת מיכלי דיו

 פתח את ידית הסגירה המכסה את מיכל הדיו הריק .1
 צב כשורהודא כי המיכל נימצא במקום המתאים וני .2
 הוצא המיכל .3
ס"מ  2-משוך אותו חזרה כ(בכדי לוודא שהמיכל נטען נא הכנס המיכל החדש למקום המתאים,  .4

 .)ודחוף בשנית בכדי להבטיח כי פיית שאיבת הדיו חדרה את המדבקה של המיכל
 סגור ידית הסגירה כראוי וודא כי חיווי הדיו של המיכל החדש מלא .5

  החלפת ראש ההדפסה
או לפתוח ידנית את מכסה ראש ההדפסה. פעולה זו מנוגדת להוראות ההפעלה אין ללחוץ 

  ועשויה לגרום לנזק רב ולכלוך רב
שעל גבי לוח ההפעלה הראשי בחזית המערכת, או השתמש  release buttonהשתמש בלחצן  .1

                       , בדרייבר של המדפסת או   Service, בלשונית Printhead releaseבפקודת 
 . M Series Toolbox –ב 

 הרם את מכסה ראש ההדפסה .2
 דחוף בעדינות את הראש והרחק אותו לכוון הזנת המעטפות/נייר .3
 משוך אותו בעדינות באלכסון החוצה .4
 פתח בעדינות אריזת הראש החדש  .5
 העבר בעדינות מטלית לחה במים מזוקקים על פני ראש ההדפסה לפני התקנתו. .6
 אלכסוני והדק הראש לכוון יציאת הניירהכנס הראש באופן  .7
 סגור מכסה ראש ההדפסה .8

  
  



  

                                                                
  
  
  

  
  
  
  
  

M Series Toolbox  
  

                         .  M Series Toolbox -מרגע התקנת הדרייבר של המדפסת קיימת גישה ל
מאפשר לנטר את צריכת הדיו, לבצע בדיקות שונות, הדפסת דוחות   M Series Toolbox -ה

  משימות תחזוקה מהמחשב.והפעלת 
  

  בקרת מדפסת
שחרור תקלות, ביטול ג'ובים, איפוס מונה לג'וב ואיפוס מונה הנייר. ניתן לבצע משימות תחזוקה 

  כגון:
  שאיבת אויר והזרמת דיו למערכת, לאחר החלפת ראש הדפסה, או מיכלי דיו. –הזרמת דיו 

הנמצא  –ראש ההדפסה  ביצוע משימה זהה שמבצע לחצן שחרור –שחרור ראש ההדפסה 
בחזית המכונה.   שאיבת דיו בחזרה למיכלי הדיו ושחרור מכסה ראש ההדפסה, להסרה/התקנה 

 של ראש ההדפסה.
הזרמת הדיו בחזרה למיכלי הדיו, קודם להחלפת ראש ההדפסה  –שאיבת דיו מראש ההדפסה 

  או העברת המדפסת למיקום אחר
  כיבוי המערכת מהמחשב –כיבוי המערכת 

  מאפשר טעינת פרופילי צבע לסוגי מדיה שונים –ינת פרופילי צבע טע
  עדכני. Firmwareמאפשר התקנת  -  Firmwareהתקנת 

  
  בדיקות מערכת

  ממסך זה ניתן לראות את הסטטוס הנוכחי של המערכת. ממסך זה ניתן גם:
  הדפסת דף לבדיקת איכות ההדפסה  - הדפסת דף לניסיון

, Firmwareאת התצורה הנוכחית של המערכת, כולל גרסאת  מראה – הדפסת תצורת מערכת
  חיבור רשת, מספר סריאלי ועוד.

מראה נתונים בסיסיים של המערכת, זיכרון, הגדרות רשת, לוג אירועים  – הדפסת דוח בדיקות
  ועוד.

  הדפסת עמוד בארבעת צבעי המכונה – הדפסת דף דוגמא
  

  צריכת דיו
מאפשר ניטור של יתרה משוערת של הדיו בכל אחד ממיכלי  הדיו. ניתן לנטר צריכת הדיו ולתכנן 

מועדי החלפת המיכלים.                                                                                                      
  מערכת ללא הוצאה או החלפה.הערה: צריכת דיו פעילה אך ורק כאשר מוזן מיכל חדש ל

  


