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1): critérios importantes de segurança

Não insira nada na plataforma da impressora. Tenha cuidado para não derramar líquidos na impressora .;

Apenas o tipo de energia identificado no rótulo da impressora pode ser usado. Dependendo do país ou região, 

pode ser selecionado, 110V ou 220V AC; Conectar todo o equipamento a uma tomada de ligação à terra 

adequada para evitar o uso da tomada no mesmo circuito que o equipamento de comutação regularmente 

entre ligado e desligado do sistema fotocopiadora ou ar condicionado;

Evitar tomadas controladas por interruptores ou temporizadores automáticos.

Mantenha seu sistema informático afastado de potenciais fontes de interferência eletromagnética, como 

alto-falantes ou titulares de telefone sem fios .; Não use linhas de energia gastas ou danificadas;

Se uma linha de energia adicional é usada, a certeza de que o número de amperes totais do equipamento 

inserido na linha de alimentação adicional não exceder os amperes nominais de fornecimento de energia, e 

que o número de amperes no total de todos os equipamentos inseridos na parede não exceder os amperes 

nominais de tomada de parede. Instalação da máquina requer fios de terra, que exigem especificações para 

ser localizado na profundidade de 80-100CM abaixo do solo.

2): Para evitar o risco de incêndio, por favor, preste atenção às seguintes precauções

Use a voltagem especificada na placa de identificação.

Conectar o cabo de alimentação de uma linha dedicada, E disjuntor utilização ramo para proteger cada linha de acordo com 

os parâmetros nominais de parede socket.Do não utilizam um bloco de terminais (tira de tampão) para ligar dois cabos de 

energia.

Utilize apenas o cabo de alimentação fornecido pela MU4 com o printer.Do não usar uma alimentação danificado 

cord.Do não usar o cabo de alimentação fornecido com outros produtos. Não insira nada no slot da impressora. Tenha 

cuidado para não derramar líquidos no impressora.

Não utilizar aerossol produtos que contenham gases inflamáveis   no interior ou perto da impressora ..

3) A tinta de tratamento de água:

Mantenha o frasco de tinta fora do alcance da criança. Não deixe que a criança beber ou tocar o frasco de tinta.

1: The Machine Antes Manual do Usuário



materiais de piso na área de trabalho deve ser capaz de evitar a eletricidade estática e 

acúmulo de poeira, se necessário, na , Antes que o equipamento está no lugar, telhas limpas acúmulo de poeira, se necessário, na , Antes que o equipamento está no lugar, telhas limpas acúmulo de poeira, se necessário, na , Antes que o equipamento está no lugar, telhas limpas 

pode ser colocado na área de trabalho ou terra do cimento pode ser polido, etc. não fazem 

materiais it.Flooring como tapetes.

Advertir

4

Se barras de tinta para a pele, lavá-lo com água e sabão; Se a tinta salpicos nos olhos, lavá-lo com água 

imediatamente.

Não agite o frasco de tinta, que irá causar vazamento de tinta.

Depois de usar, por um período de tempo (normalmente três meses), o frasco de tinta deve ser removido 

imediatamente, cuidadosamente limpos e secos, e o novo frasco de tinta deve ser limpo para assegurar a 

qualidade de impressão.

O tratamento de resíduos de tintas, deve estar de acordo com as leis locais.

4): hardware recomendado para o computador e configuração de software

CPU: i5 5 Geração e 2.50GHZ acima e acima de memória: 8 GB e acima Sistema operacional: 

preparação WINDOWS 7 / 1064Bit sistema operacional do site

É responsabilidade do cliente para cumprir todos os requisitos de instalação e implementá-las durante a 

operação da máquina. Se não, a máquina pode não funcionar corretamente.

Requerimentos ambientais

O equipamento deve ser afastado de equipamentos comuns (conector de tecido) ou de outras fontes de 

interferência de rádio frequência. Piso deve ser fácil de limpa, sem poeira e eletricidade estática. A fim de 

operadores de ajuda e clientes julgar a exatidão da cor, cinzento decoração neutra e pura luz branca 

iluminação (lâmpadas fluorescentes) deve ser utilizado na medida do possível.

Os equipamentos devem ser instalados em limpo, livre de poeira, e temperatura ambiente para controlo de 

humidade relativa dentro da gama seguinte, altura: 1000 metros acima do nível do mar para uso Temperatura: 

18-28 ° C Humidade Relativa: 40% -65 requisitos% Pavimento

O material do solo na área de trabalho deve ser capaz de garantir a distribuição segura e uniforme do peso do 

sistema. Durante o processo de instalação, o sistema deverá manter o nível exato, garantir o movimento 

horizontal correta da cabeça de impressão, e evitar o deslizamento e distorção ..

1: The Machine Antes Manual do Usuário
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2: Análise de trás da máquina

① frasco de tinta eras : A eliminação de tinta desmantelada depois da limpeza ② placa de excitador : Controlar a impressão de ① frasco de tinta eras : A eliminação de tinta desmantelada depois da limpeza ② placa de excitador : Controlar a impressão de ① frasco de tinta eras : A eliminação de tinta desmantelada depois da limpeza ② placa de excitador : Controlar a impressão de ① frasco de tinta eras : A eliminação de tinta desmantelada depois da limpeza ② placa de excitador : Controlar a impressão de ① frasco de tinta eras : A eliminação de tinta desmantelada depois da limpeza ② placa de excitador : Controlar a impressão de 

extracção de tinta equipamento, ciclo agitação placa integrado .. ③ placa principal : Placa principal para controlar equipamentos de extracção de tinta equipamento, ciclo agitação placa integrado .. ③ placa principal : Placa principal para controlar equipamentos de extracção de tinta equipamento, ciclo agitação placa integrado .. ③ placa principal : Placa principal para controlar equipamentos de 

impressão ④ roda motora plataforma orientada : Transmissão de potência do motor plataforma Motor para impressão ④ roda motora plataforma orientada : Transmissão de potência do motor plataforma Motor para impressão ④ roda motora plataforma orientada : Transmissão de potência do motor plataforma Motor para 

controlador 

movimento da plataforma, suportar a força da roda, correia.

⑤ motor de plataforma : Controle a plataforma para mover a parte de trás do motor e frente⑤ motor de plataforma : Controle a plataforma para mover a parte de trás do motor e frente⑤ motor de plataforma : Controle a plataforma para mover a parte de trás do motor e frente
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1 Defina a pega da tampa plataforma : Compressão de materiais para garantir que os materiais são1 Defina a pega da tampa plataforma : Compressão de materiais para garantir que os materiais são1 Defina a pega da tampa plataforma : Compressão de materiais para garantir que os materiais são

plana e paralela 2 plataforma de impressão : Coloque o material, área de trabalho Disponível impresso é duplex 30 centímetros * 40cm, Canplana e paralela 2 plataforma de impressão : Coloque o material, área de trabalho Disponível impresso é duplex 30 centímetros * 40cm, Canplana e paralela 2 plataforma de impressão : Coloque o material, área de trabalho Disponível impresso é duplex 30 centímetros * 40cm, Can

estar

formatados para melhorar a eficiência do trabalho. ③ interruptor máquina : Interruptor de potência ④ painel de botões : Ajuste e operação formatados para melhorar a eficiência do trabalho. ③ interruptor máquina : Interruptor de potência ④ painel de botões : Ajuste e operação formatados para melhorar a eficiência do trabalho. ③ interruptor máquina : Interruptor de potência ④ painel de botões : Ajuste e operação formatados para melhorar a eficiência do trabalho. ③ interruptor máquina : Interruptor de potência ④ painel de botões : Ajuste e operação formatados para melhorar a eficiência do trabalho. ③ interruptor máquina : Interruptor de potência ④ painel de botões : Ajuste e operação 

da máquina conjunto e parâmetros internos ⑤ estação de tinta :. Limpeza e manutenção da cabeça de impressão ⑥ carro de impressão : A da máquina conjunto e parâmetros internos ⑤ estação de tinta :. Limpeza e manutenção da cabeça de impressão ⑥ carro de impressão : A da máquina conjunto e parâmetros internos ⑤ estação de tinta :. Limpeza e manutenção da cabeça de impressão ⑥ carro de impressão : A da máquina conjunto e parâmetros internos ⑤ estação de tinta :. Limpeza e manutenção da cabeça de impressão ⑥ carro de impressão : A da máquina conjunto e parâmetros internos ⑤ estação de tinta :. Limpeza e manutenção da cabeça de impressão ⑥ carro de impressão : A 

parte principal do trabalho de impressão máquina ⑦. Botão de emergência : Operação de máquina parada de emergência ⑧. caixa de tinta : parte principal do trabalho de impressão máquina ⑦. Botão de emergência : Operação de máquina parada de emergência ⑧. caixa de tinta : parte principal do trabalho de impressão máquina ⑦. Botão de emergência : Operação de máquina parada de emergência ⑧. caixa de tinta : parte principal do trabalho de impressão máquina ⑦. Botão de emergência : Operação de máquina parada de emergência ⑧. caixa de tinta : parte principal do trabalho de impressão máquina ⑦. Botão de emergência : Operação de máquina parada de emergência ⑧. caixa de tinta : 

Na parte de armazenamento de tinta, há agitação tinta branca e interruptor de alarme de tinta. Sugere-se que o interruptor ser ligado ao 

trabalhar
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5: Notas

Certifique-se de que a tensão de alimentação corresponde à tensão de alimentação de arame e chapa de características máquina

Ao adicionar tinta, tubos de tinta, garrafas de tinta, tampas de garrafas e outras partes podem entrar em contato com a tinta, por favor, 

fazer um bom trabalho de proteção.

Máquina de bancada deve garantir que ele pode suportar carga e não balançar quando se trabalha. Certifique-se de 

que a máquina está devidamente ligado à terra.

Antes de enviar a tarefa, certifique-se que o bico não toca qualquer objeto, e que a detecção automática 

de alta sensibilidade não tem energia indutiva para materiais transparentes.

 2. Estrutura da máquina
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① Limpar : Limpe a tinta restante sobre a superfície da cabeça de impressão após a limpeza ② limpe o sensor : ① Limpar : Limpe a tinta restante sobre a superfície da cabeça de impressão após a limpeza ② limpe o sensor : ① Limpar : Limpe a tinta restante sobre a superfície da cabeça de impressão após a limpeza ② limpe o sensor : ① Limpar : Limpe a tinta restante sobre a superfície da cabeça de impressão após a limpeza ② limpe o sensor : ① Limpar : Limpe a tinta restante sobre a superfície da cabeça de impressão após a limpeza ② limpe o sensor : 

Posicionamento origem limpe ③. limpe o motor : A limpe indo e voltando da fonte de alimentação principal ④ cap Posicionamento origem limpe ③. limpe o motor : A limpe indo e voltando da fonte de alimentação principal ④ cap Posicionamento origem limpe ③. limpe o motor : A limpe indo e voltando da fonte de alimentação principal ④ cap Posicionamento origem limpe ③. limpe o motor : A limpe indo e voltando da fonte de alimentação principal ④ cap 

Ink : Retirar tinta, limpeza, cabeça de impressão Protect, Ink : Retirar tinta, limpeza, cabeça de impressão Protect, 

bomba ⑤Peristaltic : Tirar tinta, bomba limpa Branco sobre a esquerda, bomba limpa cor à direita, Branco bomba de circulação bomba ⑤Peristaltic : Tirar tinta, bomba limpa Branco sobre a esquerda, bomba limpa cor à direita, Branco bomba de circulação 

no meio, Ajuste o controle de velocidade de backside a bomba.

3: Tinta Análise Estação Da Máquina 

5
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① Frente: : plataforma Y-eixo move para a frente ② Costas

 : Y-eixo plataforma se move para trás e "pausas" atalhos 

① Frente: : plataforma Y-eixo move para a frente ② Costas

 : Y-eixo plataforma se move para trás e "pausas" atalhos 

① Frente: : plataforma Y-eixo move para a frente ② Costas

 : Y-eixo plataforma se move para trás e "pausas" atalhos 

① Frente: : plataforma Y-eixo move para a frente ② Costas

 : Y-eixo plataforma se move para trás e "pausas" atalhos 

① Frente: : plataforma Y-eixo move para a frente ② Costas

 : Y-eixo plataforma se move para trás e "pausas" atalhos 

(Prima este botão

durante a impressão de pausa, pressione novamente para continuar a imprimir) ③ Esquerda : X eixo se move carro durante a impressão de pausa, pressione novamente para continuar a imprimir) ③ Esquerda : X eixo se move carro durante a impressão de pausa, pressione novamente para continuar a imprimir) ③ Esquerda : X eixo se move carro 

para a esquerda ④ Certo : Transporte do eixo X é movido para a direita ⑤ Cardápio : Botão de menu principal, pressione este para a esquerda ④ Certo : Transporte do eixo X é movido para a direita ⑤ Cardápio : Botão de menu principal, pressione este para a esquerda ④ Certo : Transporte do eixo X é movido para a direita ⑤ Cardápio : Botão de menu principal, pressione este para a esquerda ④ Certo : Transporte do eixo X é movido para a direita ⑤ Cardápio : Botão de menu principal, pressione este para a esquerda ④ Certo : Transporte do eixo X é movido para a direita ⑤ Cardápio : Botão de menu principal, pressione este 

botão para abrir o menu e você verá o 

opções no menu.

⑥ Teste : Botão Limpeza de atalho ,, E "teste cabeça de impressão" (Pressione o botão do menu principal⑥ Teste : Botão Limpeza de atalho ,, E "teste cabeça de impressão" (Pressione o botão do menu principal⑥ Teste : Botão Limpeza de atalho ,, E "teste cabeça de impressão" (Pressione o botão do menu principal

e pressionar este botão para passar o teste da cabeça de impressão) ⑦ Entrar : Botão Enter ⑧ Conectados : e pressionar este botão para passar o teste da cabeça de impressão) ⑦ Entrar : Botão Enter ⑧ Conectados : e pressionar este botão para passar o teste da cabeça de impressão) ⑦ Entrar : Botão Enter ⑧ Conectados : e pressionar este botão para passar o teste da cabeça de impressão) ⑦ Entrar : Botão Enter ⑧ Conectados : e pressionar este botão para passar o teste da cabeça de impressão) ⑦ Entrar : Botão Enter ⑧ Conectados : 

Botão de link, software de computador conectar à máquina ⑨. Cancelar : Botão, e "botão voltar” Cancelar, no menu Botão de link, software de computador conectar à máquina ⑨. Cancelar : Botão, e "botão voltar” Cancelar, no menu Botão de link, software de computador conectar à máquina ⑨. Cancelar : Botão, e "botão voltar” Cancelar, no menu 

principal, você precisa voltar para

o nível anterior e pressione este botão para voltar ..

4: Teclado 
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5.Identificação do painel de botões

descrição do menu

Menu principal 

1: o movimento médio

limpeza da cabeça de impressão

3: definições de parâmetros

1.medium movement
2.starting point
3.Automatic delineation

1.Strong suction standard
2.The standard model
3.economic standard
4.cleaning standard
5.print head moisturizer

1.location of smears
2.Number of smears
3.The printing speed
4.suction force
5.Automatic flash spraying
6.Automatic cleaning
7.air suction mode

1. movimento médio
2. ponto de partida Delineamento 
3.Automatico

1. forte padrão de sucção
2.O modelo padrão
3. padrão econômico Padrão 
4.cleaning Hidratante da cabeça
5.print

1. localização de esfregação
2.Número de esfregação Velocidade de impressão
3.A Força 
4.sucção de Pulverização 
5.Automatic instantânea Limpeza 
6. Modo de sucção Automático 
7.Modo sucção com ar

4: Teclado 

1: the average movement

cleaning the print head

3: parameter definitions
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5: Análise transporte de Máquina 

1 cabeça de impressão : Saída de tinta, o estado da cabeça de impressão afeta diretamente a impressão de resultados 2 dumper : 1 cabeça de impressão : Saída de tinta, o estado da cabeça de impressão afeta diretamente a impressão de resultados 2 dumper : 1 cabeça de impressão : Saída de tinta, o estado da cabeça de impressão afeta diretamente a impressão de resultados 2 dumper : 1 cabeça de impressão : Saída de tinta, o estado da cabeça de impressão afeta diretamente a impressão de resultados 2 dumper : 1 cabeça de impressão : Saída de tinta, o estado da cabeça de impressão afeta diretamente a impressão de resultados 2 dumper : 

Fornecimento contínuo de tinta armazenada, filtração impureza três Cabeceira : Máquina on-line, transferência de dados, sistema de Fornecimento contínuo de tinta armazenada, filtração impureza três Cabeceira : Máquina on-line, transferência de dados, sistema de Fornecimento contínuo de tinta armazenada, filtração impureza três Cabeceira : Máquina on-line, transferência de dados, sistema de 

jato de tinta 4 sensor de origem Carriage : Imprimir o ponto do limite direito do carro de partida.jato de tinta 4 sensor de origem Carriage : Imprimir o ponto do limite direito do carro de partida.jato de tinta 4 sensor de origem Carriage : Imprimir o ponto do limite direito do carro de partida.

1 
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4
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① Subindo sensor de limite :. Máquina se limite, sensor origem do eixo Z ② Queda sensor de limite : Máquina de limite inferior, Z-eixo ponto ① Subindo sensor de limite :. Máquina se limite, sensor origem do eixo Z ② Queda sensor de limite : Máquina de limite inferior, Z-eixo ponto ① Subindo sensor de limite :. Máquina se limite, sensor origem do eixo Z ② Queda sensor de limite : Máquina de limite inferior, Z-eixo ponto ① Subindo sensor de limite :. Máquina se limite, sensor origem do eixo Z ② Queda sensor de limite : Máquina de limite inferior, Z-eixo ponto ① Subindo sensor de limite :. Máquina se limite, sensor origem do eixo Z ② Queda sensor de limite : Máquina de limite inferior, Z-eixo ponto 

final do sensor. ③  Cima e para baixo do painel lateral de folha de topo de metal : Queda limite em caso de falha do sensor, Use topofinal do sensor. ③  Cima e para baixo do painel lateral de folha de topo de metal : Queda limite em caso de falha do sensor, Use topofinal do sensor. ③  Cima e para baixo do painel lateral de folha de topo de metal : Queda limite em caso de falha do sensor, Use topo

fio 

máquinas para evitar cair abaixo do limite de 4. Cima e para baixo do trilho máquinas para evitar cair abaixo do limite de 4. Cima e para baixo do trilho 

deslizante : Para cima e para baixo pista. 5 Cima e para baixo do painel lateral : Para cima e deslizante : Para cima e para baixo pista. 5 Cima e para baixo do painel lateral : Para cima e deslizante : Para cima e para baixo pista. 5 Cima e para baixo do painel lateral : Para cima e deslizante : Para cima e para baixo pista. 5 Cima e para baixo do painel lateral : Para cima e 

para baixo as peças de metal
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6: Análise do levantamento diagrama à direita lado da máquina
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1 parafuso tensor de cinto : Ajustável parafuso apertado cinto tensionável dois Carriage ranhura piscando : Puxe para fora quando a inicialização, 1 parafuso tensor de cinto : Ajustável parafuso apertado cinto tensionável dois Carriage ranhura piscando : Puxe para fora quando a inicialização, 1 parafuso tensor de cinto : Ajustável parafuso apertado cinto tensionável dois Carriage ranhura piscando : Puxe para fora quando a inicialização, 1 parafuso tensor de cinto : Ajustável parafuso apertado cinto tensionável dois Carriage ranhura piscando : Puxe para fora quando a inicialização, 1 parafuso tensor de cinto : Ajustável parafuso apertado cinto tensionável dois Carriage ranhura piscando : Puxe para fora quando a inicialização, 

piscando sucatear tinta ou usando uma seringa parapiscando sucatear tinta ou usando uma seringa parapiscando sucatear tinta ou usando uma seringa para

limpar a cabeça de impressão 3 faixa codificadora : Fornecer tamanho de impressão precisos para a máquina ④ bloco limpar a cabeça de impressão 3 faixa codificadora : Fornecer tamanho de impressão precisos para a máquina ④ bloco limpar a cabeça de impressão 3 faixa codificadora : Fornecer tamanho de impressão precisos para a máquina ④ bloco limpar a cabeça de impressão 3 faixa codificadora : Fornecer tamanho de impressão precisos para a máquina ④ bloco 

trava do carro : Imprimir a trava do carro ao desligar ou de transporte 5 Slider : A parte fundamental da lisura do movimento do trava do carro : Imprimir a trava do carro ao desligar ou de transporte 5 Slider : A parte fundamental da lisura do movimento do trava do carro : Imprimir a trava do carro ao desligar ou de transporte 5 Slider : A parte fundamental da lisura do movimento do trava do carro : Imprimir a trava do carro ao desligar ou de transporte 5 Slider : A parte fundamental da lisura do movimento do 

carro 6 sensor de origem : Sensor de Indução de sensor de origem 7 Motor X : Controlar a impressão do motor em movimento carro 6 sensor de origem : Sensor de Indução de sensor de origem 7 Motor X : Controlar a impressão do motor em movimento carro 6 sensor de origem : Sensor de Indução de sensor de origem 7 Motor X : Controlar a impressão do motor em movimento carro 6 sensor de origem : Sensor de Indução de sensor de origem 7 Motor X : Controlar a impressão do motor em movimento carro 6 sensor de origem : Sensor de Indução de sensor de origem 7 Motor X : Controlar a impressão do motor em movimento 

de bonde
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7: análise de longo raio de Máquina
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Desembalar caixa de equipamento da máquina requer a remoção dos seguintes parafusos.

 8. Travas da máquina
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Primeiro da tinta e necessidades para continuar "limpeza automática"

A tira de teste é normal

O aparelho fica em modo de espera e aguarda o software a ser instalado.

10: cheky nollzer da MP UV ST-6090
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De acordo com a foto acima, Siga as dicas de cores para adicionar a tinta correspondente, Para evitar que a tinta vaze do caso quando a De acordo com a foto acima, Siga as dicas de cores para adicionar a tinta correspondente, Para evitar que a tinta vaze do caso quando a De acordo com a foto acima, Siga as dicas de cores para adicionar a tinta correspondente, Para evitar que a tinta vaze do caso quando a De acordo com a foto acima, Siga as dicas de cores para adicionar a tinta correspondente, Para evitar que a tinta vaze do caso quando a 

adição de tinta, a necessidade de tomar medidas de protecção, Você pode quebrar a garrafa com uma tinta paper.After acrescentando: 

Tenha cuidado para não apertar a tampa do frasco de tinta, de modo a fazer com que o frasco de tinta para não passar o ar, não é possível 

retirar a tinta. Em seguida, realizar tinta Manual, como mostra o quadro:

Clique no botão de teste, e muitas vezes pressionar teste para mostrar enchimento de tinta. Este é o enchimento de tinta e 

observando-se o frasco de resíduos de tinta até a tinta é extraída para confirmar que o percurso de tinta é suave e o saco de 

tinta termina. Também preste atenção para a observação da tinta no frasco de tinta usada flui sem problemas a partir dos dois 

tubos de tinta, então pare este passo, abra o software de controle e clique no bocal para verificar se há uma falta de cor. Ou 

quebrar o fenômeno de tinta, continue a limpar a cabeça de aspersão, a barra de teste estiver concluído, a tinta está instalado ..

9  Adicionar tinta para a nova máquina: 
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1 tampa do cartucho : Cartucho protecção bordo 2 Ink botão interruptor de alarme : Dispositivo de aviso de tinta falta de tinta 3 tampa do cartucho de 1 tampa do cartucho : Cartucho protecção bordo 2 Ink botão interruptor de alarme : Dispositivo de aviso de tinta falta de tinta 3 tampa do cartucho de 1 tampa do cartucho : Cartucho protecção bordo 2 Ink botão interruptor de alarme : Dispositivo de aviso de tinta falta de tinta 3 tampa do cartucho de 1 tampa do cartucho : Cartucho protecção bordo 2 Ink botão interruptor de alarme : Dispositivo de aviso de tinta falta de tinta 3 tampa do cartucho de 1 tampa do cartucho : Cartucho protecção bordo 2 Ink botão interruptor de alarme : Dispositivo de aviso de tinta falta de tinta 3 tampa do cartucho de 1 tampa do cartucho : Cartucho protecção bordo 2 Ink botão interruptor de alarme : Dispositivo de aviso de tinta falta de tinta 3 tampa do cartucho de 

armazenamento : Armazenar a tampa do cartucho de tinta para impedir que outras garrafas de tinta a partir dearmazenamento : Armazenar a tampa do cartucho de tinta para impedir que outras garrafas de tinta a partir de

entrar 4 Carga de tinta : Caixa de armazenamento de entrar 4 Carga de tinta : Caixa de armazenamento de entrar 4 Carga de tinta : Caixa de armazenamento de 

tinta

9.Machine fixação

1

2

3

4

9: Ink Análise Cartucho da MP UV ST-6090
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CAPTURA DE ECRÃ  Instalação de software CAPTURA DE ECRÃ  Instalação de software CAPTURA DE ECRÃ  Instalação de software 

Inserir a configuração padrão PhotoPRINT softwareUSB para abrir "este computador" Dê um duplo clique para abrir Photoprint 

Software, copie os arquivos dentro do USB para o computador e clique em Autorun para ser executado.

Após a execução, uma caixa de diálogo aparece, selecione a seleção de idioma necessário para instalar o software (diferentes 

clientes podem escolher diferentes línguas). Após a seleção, confirmar a próxima etapa.
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Clique ao lado

Optar por aceitar os termos do licença 

contrato e clique em Avançar.

 Instalação de software PhotoPRINT
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Na parte de trás da caixa do pacote de software, encontrar Acivation cupom: XXXXXXXXXXXXXXXX Digite o seguinte diálogo e clique em 

Avançar.

 Instalação de software PhotoPRINT



20

Selecione o local do diretório de instalação e clique em Avançar.

Continue a clicar seguinte.

 Instalação de software PhotoPRINT
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 Instalação de software PhotoPRINT
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Prompt para esta etapa, acesse o site pronta para ativar Abrir no browser web Agora

 Instalação de software PhotoPRINT
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Próximo

Após a activação, fechar a página da web e seguir as instruções para prosseguir para o próximo passo (Nota: estes passos 

será activado pela primeira vez)

Se você não solicitar a operação, você entrará diretamente na seção autorização sucesso.

 Instalação de software PhotoPRINT
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instalação do driver PP

Copie o arquivo PP Drive na CD. Abra o diretório de instalação do PP e encontrar os cabeçotes e copiar o driver copiado.

modelo de seleção de impressora software PP

Selecione o modelo e clique em Avançar:

 Instalação de software PhotoPRINT



Abra o perfil ICC, selecione Honytek e cole a curva copiados para a pasta.

PP RIP Software instalação foi concluída, podemos RIP para imprimir em teste.

 Instalação de software PhotoPRINT
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Selecione Arquivo e selecione o local do arquivo depois de RIP

Instalação ICC Software

Feche o software PhotoPRINT, copie o arquivo ICC no USB

Botão direito do mouse no ícone do software PhotoPRINT e selecione Propriedades para abrir o local do arquivo, como mostrado

 Instalação de software PhotoPRINT
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número cabeça 1.Imprimir 

contraste cristal 2.liquid

configurações 3.language

delineação 4.Automatic

corte 5.Automatic

detecção 6.Paper

7.Restore Defaults

8.about ......

modo 5.Engineer

teste de movimento 1.Cyclic

velocidade 2.Movement

ajuste do comprimento 3.Machine

definição da posição de 4.Flash

ajuste de tensão da cabeça 5.print

menu principal segundo menu Descrição da função

movimento 

de mídia

movimento 

de mídia

Após entrar no menu, pressione o botão para avançar, e pressione "para baixo" a "para baixo" botão novamente para 

parar o movimento. Pressione o botão "up" meio fundamental para mover para trás, em seguida, pressione "up" meio 

chave para parar de se mover. Pressione "esquerda" para mover o carro para a esquerda, e pressione "esquerda" 

tecla novamente para parar o movimento do trole; Pressione "direita" para mover para a direita, e pressione "direita" 

novamente para parar o movimento.

Ponto de 

partida

Pressione o botão "ok" para entrar no menu, eo carro passará automaticamente para a posição de 

impressão de partida fixados última vez. Neste ponto, pressione o botão "direita" para mover o carro para o 

novo impressão posição inicial, pressione o botão "confirmar" para voltar para a posição original "esquerda" 

ou, ea nova posição de partida está definido.

delimitação 

automática

Entre no menu e pressione "confirmar". O sistema irá testar a largura do papel automaticamente. A 

largura do papel medidos irão ser registadas na impressora. (* Nota: Esta função precisa ser 

configurado com "sonda borda" na placa de cabeça de chuveiro e ligado na coluna "configuração do 

sistema" O padrão é off..)

limpeza da 

cabeça de impressão padrão de 

sucção forte

Depois de entrar no menu, pressione "confirmar" e a impressora irá limpar a cabeça de aspersão 

automaticamente. Neste modo, o ciclo de limpeza é 5, e a quantidade de tiragem de tinta é demasiado 

grande. Geralmente, este modo é aplicável para a primeira vez quando a tinta ou superior do bocal está 

seriamente bloqueado.

padrão 

normal

Pressione o botão "confirmar" depois de entrar no menu e, a impressora irá limpar a cabeça de 

aspersão automaticamente. Neste modo, o ciclo de limpeza é 2, e a quantidade de tinta é moderado. 

Limpeza geral é aplicável a este modo.

padrão 

econômico 

Depois de entrar no menu, pressione "confirmar", ea impressora irá limpar a cabeça de aspersão 

automaticamente. Neste modo, a limpeza é 1, e a quantidade de tinta de desenho é relativamente 

pequena.

Limpeza de acordo com o botão "confirmar", depois de entrar no menu após o carro para fora da

Configurações do sistema
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padronizar 

pilha de tinta, em seguida, pressione "Next" botão, a limpeza começa bomba de fluido de trabalho, o usuário 

pode injetar um pouco de fluido de limpeza na almofada de tinta, para limpar a função de almofada de tinta, 

pressione "para cima", líquido de limpeza parada de trabalho da bomba, e de acordo com o "/ retorno 

cancelar" para completar "limpeza úmida", o carro de volta para o in situ. Esta função é a função de 

manutenção geral, recomenda-se lavar a almofada de tinta a cada duas semanas.

(* Nota:. Se o "spray de flash automático" foi ligado e a "posição de pulverização de flash" estiver 

definido, o carro vai voltar para a "posição de pulverização de flash", após a "limpeza e hidratação" está 

concluída)

cabeça 

hidratante de 

impressão

Pressione o botão "confirmar" depois de entrar no menu, o carro irá se mover para a posição de 

hidratação, e a almofada de tinta irá mover para cima, para absorver a cabeça de aspersão, de modo a 

realizar a função hidratante da cabeça de aspersão.

(* Nota: o sistema suporta a função "automático hidratante": 1. Quando o "flash automático 

pulverização" função é fechada, a posição em que o carro pára no "online / standby" estado é a 

"posição de hidratação", isto é, , a posição original; 2. Quando a função "jet flash automático" está 

ligado, a posição onde o carro pára no "online / standby" estado é a "posição jet flash" Portanto, a 

função "automático hidratação" do. necessidades do sistema de pilha de tinta pull-up para desligar 

"flash automático pulverização". 2. Não importa se a função de "jet flash automático" é ligada ou 

desligada, a pilha de tinta vai subir automaticamente o bico de pulverização molhada depois de 

entrar no "on-line / standby" estado. Portanto,a definição da posição de paragem do carro é 

"posição de limpeza" = "posição de pulverização de flash" = "posição molhado".

definições de 

parâmetros

Localização 

de 

esfregaços 

De acordo com o botão "confirmar", depois de entrar no menu para mover automaticamente para a 

posição P0 de esfregaços (P0 espera lâmina posição de paragem), de acordo com uma chave de "/ 

teste limpo" para mudar para a posição de P1 (P1 como grupo raspagem um bocal lâmina feita de 

localização), em seguida, uma tecla "/ teste limpo" para mudar para a posição de P2 (P2 para o grupo 2 

de bocal raspagem posição da lâmina); Pressione o botão "up / down" para definir o / P1 / parâmetro 

posição P2 P0 na interface configuração do local de lâmina, e pressione o botão "esquerda / direita" 

para mover o carrinho para se referir à posição correspondente da cabeça de aspersão. Pressione o 

botão "confirmar" para salvar cada parâmetro de localização lâmina, e pressione o botão "/ teste de 

limpeza" para mudar para a definição da localização próxima lâmina; Depois de definir P0, P1 e P2 e 

salvar,

Número 

de 

esfregaços

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar", eo usuário pode alterar o valor, que 

representa o número de vezes que os arranhões lâmina da superfície da cabeça de aspersão 

após cada limpeza automática. O valor padrão do sistema é "1", isto é, o padrão zero-uma vez.

imprimindo velocidade Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar", e o usuário pode escolher

dois modos diferentes de velocidade - "alta velocidade" e modo "fino". (* Nota: 1. A velocidade de funcionamento dos 

dois modos de velocidade pode ser definido no item

Configurações do sistema
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"Velocidade operando" em "modo de engenheiro"; 2. A selecção ou a configuração do mecanismo 

inferior no modo de velocidade de execução do carrinho é apenas eficaz, para o teste de ciclo do 

sistema no modo "engenheiro". A velocidade do carrinho é definido pelo software "configuração de 

fábrica"   do computador superior na impressão real.

força de 

sucção

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar", o usuário pode escolher diferentes intensidades de entrada 

de ar, o ventilador valor 0 deixa de funcionar, 1-9 fãs aumentar de fraco a forte. O utilizador pode escolher 

diferente intensidade de absorção de ar de acordo com o material diferente, decidir de acordo com a espessura do 

material geralmente, material fino deve diminuir em conformidade intensidade de absorção de ar, de espessura de 

material necessidades de intensidade de absorção de ar para aumentar a.

Automático

pulverizador 

de flash

Depois de entrar no menu, pressione o botão "confirmar", e você pode selecionar diferentes 

intensidade do flash de 1 a 9. Quanto maior o valor, mais forte é o flash.

(* Nota: quando a máquina está no modo de espera depois que a função está activada, a fim de evitar 

que o bocal de secagem e bloqueando o orifício, a cabeça de aspersão periodicamente pulverizadores 

de tinta para manter o bico aberto 1. Para o pull-up. sistema pilha de tinta, a função de "jacto de flash 

automático" deve ser definida ao mesmo tempo, após a "posição de jacto de flash" é iniciado para 

assegurar que a cabeça de aspersão e a pilha de tinta são separadas durante a jacto de flash, de modo 

a impedir que a cadeia de . tinta 2. para o sistema de tinta pilha de elevação, o "flash automático 

spray" vai ser ligado ou desligado, e o sistema vai hidratar automaticamente sob o estado de espera 

com alimentação. Quando a pilha de tinta sobe para o nível de humidade, o flash pulverizar vai ser 

fechado.

limpeza 

automática 

Esta função refere-se a que, quando a máquina está no processo de impressão em contínuo, a posição backflash 

pulverização periódica do carro está totalmente pulverizado para impedir que o bico de bloqueio.

Depois de entrar no menu, pressione "confirmar", e o usuário pode escolher a frequência de limpeza diferente.

1: representa a pulverização automática uma vez depois de imprimir 36 PASS 9: representa 

que cada passagem vai ser pulverizado automaticamente uma vez que o parâmetro padrão de 

fábrica é "off".

modo de 

sucção de 

ar

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar". Os usuários podem escolher diferentes modos de 

sucção de ar. Atualmente, existem três modos para escolher: 1: modo automático: neste modo, o sistema 

irá julgar automaticamente o controle para ligar ou desligar o ventilador de pressão negativa.

2: on: o ventilador de pressão negativa será normalmente quando este modo é seleccionado

3: off: o ventilador de pressão negativa será normalmente desligado quando este modo é seleccionado

Sistema Impressão Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar", e o usuário pode escolher

Configurações do sistema
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configurações

número 

cabeça

"1" para um grupo de cabeças de aspersão e "2" para dois grupos de cabeças de aspersão.

(* Nota: o número de cabeças de aspersão não irá afectar a impressão de saída; Afecta apenas a limpeza 

da ligação raspagem Quando um grupo de cabeças de aspersão são seleccionados, apenas uma cabeça de 

aspersão pode ser limpo, e a posição do raspador se move. apenas uma posição. ao escolher 2 grupos, é 

possível escolher a limpas 2 grupos de cabeças de aspersão e mover a lâmina 2 posições quando raspagem. 

contraste de cristais líquidos

Entre no menu e pressione o botão "confirmar". O usuário pode ajustar a exibição da luz de fundo 

do LCD. Pressione a tecla "esquerda", a luz de fundo de cristal líquido vai ficar escura, pressione a 

tecla "direita", a luz de fundo de cristal líquido fique clara.

Opções de 

linguagem

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar". Os usuários podem escolher diferentes idiomas 

de exibição. Atualmente, o sistema suporta apenas Inglês e Chinês.

delimitação 

automática

Função é introduzido: a configuração da impressora de delimitação automática do sensor 

quando ativado, o sistema pode detectar automaticamente a largura do papel para identificar 

a largura máxima meio de impressão, ao imprimir largura mais de largura do papel quando o 

alarme sistema de alerta, para garantir que o imagem não será impressa para o contador 

porque largura do papel não é suficiente, a bancada de impressão imagem sucata e poluição.

Depois de entrar no menu, pressione o botão "confirmar", eo usuário pode ligar ou desligar a 

função de "detecção de bordas automático". (* Nota: Esta função precisa ser conectado ao 

"sonda borda" na placa de cabeça de chuveiro e ligado na coluna "configuração do sistema" 

O padrão é off..)

corte 

automático

Descrição das funções: quando a impressora está configurada com o cortador, o sistema pode reduzir 

automaticamente o papel acabado por cortador.

Após entrar no menu, pressione o botão "ok". O usuário pode ligar ou desligar a função "auto 

recorte". Os padrões do sistema para "off".

detecção 

de papel

Quando a impressora está equipado com um sensor de escoamento de papel, o papel de meio de 

impressão está prestes a esgotar-se, quando o sensor de escoamento de papel não é possível detectar, 

quando o sistema irá dar um alarme de que o papel está ausente, e a impressão vai ser 

automaticamente suspenso. Esta função irá prevenir eficazmente o risco da tinta a ser pulverizada 

sobre o painel de mesa pelo aspersor papel.

Após entrar no menu, pressione o botão "ok". O usuário pode ligar ou desligar a função de "sonda 

de papel". Os padrões do sistema para "off".

restaurar a 

detecção

Cada sistema terá um conjunto de parâmetros padrão antes da entrega para o funcionamento normal 

da máquina, mas alguns parâmetros precisam ser ajustados

Configurações do sistema



32

de acordo com diferentes modelos. Se o usuário finalmente corrige os parâmetros para operação errada ea 

impressora não pode imprimir normalmente, a configuração antes da entrega pode ser restaurado "restaurar 

o valor padrão". Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar", e todos os parâmetros serão 

automaticamente restaurados para as configurações antes da entrega.

sobre......

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar" para visualizar as informações versão do 

sistema atual, que é usado para controlar a manutenção de upgrade do sistema.

Modo 

engenheiro

teste de 

movimento 

cíclico

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar". O carrinho de aspersão vai frente e para trás 

com a maior viagem. Esta função é a função de impressão analógico, que é principalmente usado 

para testar a estabilidade mecânica do circulador.

Movimento

Rapidez 

Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar" para especificar o "fino" modos de velocidade "alta 

velocidade" e, o que só afeta a velocidade de funcionamento do carro durante o "teste de ciclo".

ajuste do 

comprimento 

da máquina

Depois de entrar no menu, pressione o botão "confirmar" e pressione o botão "esquerda" para mover o 

carrinho. Definir o comprimento da máquina de acordo com a situação específica. Após pressionar o botão 

máquina está definido. definição da posição do flash

* nota: na fase actual, o sistema irá esconder a função secundária à barra de ajuste de 

parâmetros K K04 no modo "engenheiro sênior". Esta configuração é inválido.

ajuste da 

tensão da 

cabeça de 

impressão

Descrição da função: porque a tinta usada pelo utilizador vai ser diferente, e o solvente fraco 

e de tinta à base de água terá diferentes requisitos relativos à tensão de impressão, o 

utilizador pode ajustar a tensão de impressão da cabeça de aspersão para alcançar o melhor 

efeito de impressão. Após entrar no menu, pressione o botão "confirmar". O utilizador pode 

ajustar a tensão de impressão da cabeça de aspersão, alterando o número. A gama de 

corrente valor ajustado situa-se entre 0 e 3.

Configurações do sistema
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software de controle de saída que suporta saída direta do PRN, arquivos PRT e saída via locais 

127.0.0.1 porta. software MP UV  interface principal

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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O menu principal pode ser selecionado para a linguagem e pacote de atualização.

Modo de UV definição de impressão, opção de tinta branca e tinta de impressão vezes brancas.

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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Meios Espessura pode ajustar a alta carruagem. Basta colocar o número Clique Z manual O carro será elevação automática.

Sobre:   Você pode ver a placa e as informações do pacote de atualização.

3: ajuste 

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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4: Manutenção de equipamentos

você pode escolher o modo de calibração - Inspeção Hole - Verticalidade Correção - Tilt calibração Correção Passo - principal 

dobro Calibração - calibração de cores - bidirecional de calibração, clique em Aplicar 

depois de mudar os parâmetros.

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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Nos ajustes de parâmetros, selecione para entrar no modo avançado - você precisa digitar uma senha (password pode ser 

alterado), digite a senha, clique em Login

5: opções de configuração avançada

configurações básicas: Senha xhsdz (pode ser modificado), sequência de cores RIP e configuração sequência de cores cabeça de impressão.

sequência de cores PIR: Refere-se à definição arranjo da cor da imagem de saída software RIP, sequências RIP diferentes têm 

códigos de cores diferentes (por exemplo, sequência de cores PIR:. KCMY, K = 0, C = 1, m = 2, Y = 3 ; PIR sequência de cores: 

YMCK, Y = 0, M = 1, C = 2, k = 3) ao mesmo 

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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Imprimir configuração do modo:

direcção de impressão : Definir o modo de verificação de impressão para unidirecional ou bidirecional ;direcção de impressão : Definir o modo de verificação de impressão para unidirecional ou bidirecional ;direcção de impressão : Definir o modo de verificação de impressão para unidirecional ou bidirecional ;direcção de impressão : Definir o modo de verificação de impressão para unidirecional ou bidirecional ;

franjas de borda : modo de linha opcional e modo de franjas , A amplitude efeito no modo de difusão refere-se a amplitude das franjas de borda : modo de linha opcional e modo de franjas , A amplitude efeito no modo de difusão refere-se a amplitude das franjas de borda : modo de linha opcional e modo de franjas , A amplitude efeito no modo de difusão refere-se a amplitude das franjas de borda : modo de linha opcional e modo de franjas , A amplitude efeito no modo de difusão refere-se a amplitude das franjas de borda : modo de linha opcional e modo de franjas , A amplitude efeito no modo de difusão refere-se a amplitude das 

bordas superior e inferior do empenamento longitudinal , Eles são pequenos = 120, médio = 180, e grandes = 360 (pixels) .bordas superior e inferior do empenamento longitudinal , Eles são pequenos = 120, médio = 180, e grandes = 360 (pixels) .bordas superior e inferior do empenamento longitudinal , Eles são pequenos = 120, médio = 180, e grandes = 360 (pixels) .bordas superior e inferior do empenamento longitudinal , Eles são pequenos = 120, médio = 180, e grandes = 360 (pixels) .

Cor configuração do modo de bar:

seleção barra de cores : Modo 1 com tiras de cor, por cada passagem , Modo 2 cada ciclo para fora da tira de cor 1pass ;seleção barra de cores : Modo 1 com tiras de cor, por cada passagem , Modo 2 cada ciclo para fora da tira de cor 1pass ;seleção barra de cores : Modo 1 com tiras de cor, por cada passagem , Modo 2 cada ciclo para fora da tira de cor 1pass ;seleção barra de cores : Modo 1 com tiras de cor, por cada passagem , Modo 2 cada ciclo para fora da tira de cor 1pass ;seleção barra de cores : Modo 1 com tiras de cor, por cada passagem , Modo 2 cada ciclo para fora da tira de cor 1pass ;seleção barra de cores : Modo 1 com tiras de cor, por cada passagem , Modo 2 cada ciclo para fora da tira de cor 1pass ;

posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios posição : Cor posição de impressão tira , “ Esquerda”significa a barra de cores é impresso no lado esquerdo da tela , “ meios 

adequados”a barra de cores é impresso no lado direito da tela. .adequados”a barra de cores é impresso no lado direito da tela. .

largura : Refere-se à largura de uma única barra de cores , A largura total das barras de cor 4 é 4 vezes o valor conjunto .largura : Refere-se à largura de uma única barra de cores , A largura total das barras de cor 4 é 4 vezes o valor conjunto .largura : Refere-se à largura de uma única barra de cores , A largura total das barras de cor 4 é 4 vezes o valor conjunto .largura : Refere-se à largura de uma única barra de cores , A largura total das barras de cor 4 é 4 vezes o valor conjunto .largura : Refere-se à largura de uma única barra de cores , A largura total das barras de cor 4 é 4 vezes o valor conjunto .largura : Refere-se à largura de uma única barra de cores , A largura total das barras de cor 4 é 4 vezes o valor conjunto .

espaçamento : Refere-se a distância de separação entre a borda da imagem e a barra de cores .espaçamento : Refere-se a distância de separação entre a borda da imagem e a barra de cores .espaçamento : Refere-se a distância de separação entre a borda da imagem e a barra de cores .espaçamento : Refere-se a distância de separação entre a borda da imagem e a barra de cores .

Ir ajuste branco:

salto horizontal : Refere-se à área em branco entre os lados esquerdo e direito da tela e os lados esquerdo e direito do papel set quando a salto horizontal : Refere-se à área em branco entre os lados esquerdo e direito da tela e os lados esquerdo e direito do papel set quando a salto horizontal : Refere-se à área em branco entre os lados esquerdo e direito da tela e os lados esquerdo e direito do papel set quando a 

impressão , O modo de impressão, em que a largura horizontal da posição real da tela, é a largura de rastreio eficaz .impressão , O modo de impressão, em que a largura horizontal da posição real da tela, é a largura de rastreio eficaz .impressão , O modo de impressão, em que a largura horizontal da posição real da tela, é a largura de rastreio eficaz .impressão , O modo de impressão, em que a largura horizontal da posição real da tela, é a largura de rastreio eficaz .

branco de salto vertical : Refere-se a uma área em branco entre as extremidades superior e inferior da tela e a parte superior e as extremidades inferiores branco de salto vertical : Refere-se a uma área em branco entre as extremidades superior e inferior da tela e a parte superior e as extremidades inferiores branco de salto vertical : Refere-se a uma área em branco entre as extremidades superior e inferior da tela e a parte superior e as extremidades inferiores 

do papel , E o espaço vertical mínima entre os quadros , O método de impressão toma o comprimento longitudinal da posição real da imagem como a do papel , E o espaço vertical mínima entre os quadros , O método de impressão toma o comprimento longitudinal da posição real da imagem como a do papel , E o espaço vertical mínima entre os quadros , O método de impressão toma o comprimento longitudinal da posição real da imagem como a do papel , E o espaço vertical mínima entre os quadros , O método de impressão toma o comprimento longitudinal da posição real da imagem como a do papel , E o espaço vertical mínima entre os quadros , O método de impressão toma o comprimento longitudinal da posição real da imagem como a 

distância de deslocamento do papel eficaz.

selecção quantidade de cabeça de impressão:

Para o tipo "XP600_2H" em software XPrint, você pode selecionar 1 ou 2 conjuntos de cabeças de impressão para um único ou 

modelo de duas cabeças systems.The "XP600_1H" não tem opção aqui e só é adequado para sistemas Singlehead

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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verificação de cabeça do bico de impressão

Adicionar e criar media - vários meios de comunicação comuns podem ser criados 

para diferentes usuários de mídia de diferentes modelos. Após a calibração de 

parâmetros e salvar, os parâmetros serão mantidos no software. Ao imprimir 

novamente, a forma correspondente podem ser directamente transferidos para a 

impressão. Geralmente, os parâmetros de calibração não se afastem demasiado, 

de modo a evitar o problema de recalibração se o meio é mudada uma vez.

Excluir os meios de comunicação 

atuais e seus parâmetros de 

calibração

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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tempo, a sequência de cores PIR também irá afectar o efeito de XPrint para gerar visualizações, cor A visualização gerado 

correctamente para a sequência de cores PIR é normal .. sequência de cores das cabeças de impressão: Refere-se ao 

arranjo de cores do canal físico da cabeça de impressão, Certifique-se que a sequência de cores aqui corresponde à 

combinação das cores do canal físico da cabeça de impressão, a cor da imagem é normal ao imprimir.

7: Descrição da pequena Ajuste Quadro

Instrução software MyPrinter UV ST-6090



43

1: Parafuso 1-2-3-4-13-14-15-16 é para ajustar a placa de fundo de carro para cima e para baixo da inclinação, 14-13-16 quatro parafusos são para 

puxar o parafuso é 2-3-14-15 para empurrar para baixo o parafuso. 1-2-3-4 é utilizado para ajustar a inclinação beforeand-popa de uma cabeça de 

aspersão e 13-14-15-16 é utilizado para ajustar a inclinação beforeand-ré da cabeça de aspersão 2. 1-2-15- 16 ajustar a parte traseira da cabeça de 

aspersão, 3-4-13-14 ajustar a frente da cabeça de aspersão (do passo do parafuso de ajuste de ajuste)

2: O parafuso 5-6-7-8-9-10-11-12 é usada para ajustar o bloco de fixação da cabeça de aspersão para se mover para a frente e 

para trás, e 17-18 parafusos deve ser solto antes de ajustar a mover para a frente e para trás .

5-8-9-12 quatro parafusos são parafusos de ajuste de puxar para a frente, 6-7-10-11 quatro parafusos são parafusos de ajuste de topo para trás. 

(Parafuso de ajuste vertical, de calibração)

8: calibração verticalidade

Primeiro

cabeça de impressão

1

2

3

4

5 
6 

7 8 9 10 11 12

13 

14 15 

16

17

18

Calibração verticalidade
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Segunda cabeça de impressão

(Dois - cabeça perpendicular quadro de alinhamento)

1) grafo de referência para perpendicularidade normais: o ângulo vertical da cabeça de aspersão 90 está 

graus, e K e C estão alinhadas em cada linha recta

papel

alimentação

Varredura

2) referem-se a figura 1 para a perpendicularidade anormal:

alimentação 

de papel

Varredura

O diagrama de calibração vertical da cabeça de aspersão é mostrado abaixo:

3) Referente ao figura 2, quando a verticalidade é anormal .:

O estado da 

verticalidade sprinkler 

à esquerda, topo, 

direita e inferior. O 

estado vertical de um 

aspersor é normal de 

90 graus

calibração verticalidade
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Papel

alimentação

Varredura

O gráfico de calibração verticalidade do estado da verticalidade do bocal a partir do canto inferior esquerdo para o 

canto superior direito é a seguinte:

1. calibração verticalidade 2:

1) Quando a verticalidade é normal, o bloco de cor imprime finamente.

2) Quando a verticalidade não é normal, o bloco de cor impressões são ásperas.

1)1)

 calibração verticalidade 3: splicing cabeça de impressão

O alinhamento vertical das impressões entre os bocais é como se segue:

papel

Varredura

Alimentação de papelVarredura 

Chefe esquerda e direita sobre o 

estado de verticalidade

cabeça de 

impressão primeiro grupo

cabeça de impressão 

segundo grupo

Exquisit e 
Exquisit e

Calibração verticalidade
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Costura o gráfico de calibração impresso normais:

O gráfico de calibração verticalidade impressão de parte superior e inferior costura de sobreposição entre a cabeça de impressão é como se 

segue:

Segundo: cabeça de impressão

Frist: cabeça de impressão

Calibração verticalidade
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A impressão de verticalidade entre as partes superior e inferior do aspersor é mostrado como se segue .:

9: Calibração Slant

cabeça de impressão 

segundo grupo

cabeça de 

impressão primeiro grupo

Ajuste  de Cabeça de impressão



48

(Gráfico de calibração da cabeça dupla inclinação)

1) Quando o inclinação é normal, a imagem de referência: quando a frente e para trás do bocal estão inclinadas 

um ângulo de 0 graus a mesa de impressão, os gráficos de calibração de impressão inclinação esquerdo e direito estão alinhadas com 

cada linha.

Varredura

Alimentação 

de papel

2) Consulte o gráfico para inclinação anormal

Varredura ront f baixa e alta inclinação

Alimentação de papel

Calibração Slant
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Quando a cabeça de aspersão é baixa antes e alta após, ele irá imprimir a figura de calibração inclinação esquerda da seguinte 

forma:

Imprimir o diagrama de correção de inclinação para a direita quando a cabeça de aspersão é baixa antes e alta após.

3) valor de referência para a inclinação anormal:

Varredura ront f alta e baixa inclinação

Alimentação 

de papel

Calibração Slant
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Sob condições normais, o passo de calibração figura 3 cópias, são alinhados em 0

1 ) Em caso de desvio inteiro gradual, passo de calibração figura 3 impressões estão alinhados na 1 ) Em caso de desvio inteiro gradual, passo de calibração figura 3 impressões estão alinhados na 

posição dos seus valores correspondentes. Por exemplo, a figura calibração impresso quando passo desvio 2 é como 

segue:

2) No caso de não inteiro passo de desvio, tais como passo desvio -0,3, a calibração impresso 

diagrama é como se segue:

Alinhamento Feed
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Quando a cabeça de aspersão é alto e baixo inclinada, imprimir o diagrama de alinhamento inclinação para a esquerda, como mostrado abaixo:

Imprimir o diagrama de correção de inclinação para a direita quando a cabeça de aspersão é alta antes e depois de baixo:

: 10:: 10:: 10: Calibração de alimentação

:Método 1

Alinhamento  de Cabeça de impressão
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3) no caso de não inteiro passo de desvio, tais como desvio passo 1,3, o diagrama de calibração impresso é como se segue:

3) como mostrado nos passos 3) e 4), a tendência desvio foi determinada observando o mapa de calibração para determinar se 

o desvio tendência era positivo ou negativo, e o valor de desvio deve ser julgada como seja o caso. O valor efetivo preenchido 

para os 5 dígitos depois do ponto decimal, tais como + / - / - 0,00002

11: alinhamento vertical 

Desvio no alinhamento da posição relativa de cada cabeça de aspersão de um grupo na direcção de varrimento

 Calibração de alimentação
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(Mapa de calibração alinhamento vertical)

1) calibração alinhamento vertical: o padrão de calibração é mostrada abaixo - o alinhamento diagrama é alinhado na posição 0, 

e as barras de cores impressas por cada fila de orifícios estão alinhados

 Calibração vertical
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2) de calibração alinhamento vertical: 

imprimir o diagrama de alinhamento de alinhamento desvio esquerda 6 da seguinte maneira

Alinhamento vertical: 
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3) calibração alinhamento vertical:

imprimir o diagrama de alinhamento de desvio-alinhamento direito -4 como se segue:

Alinhamento vertical: 
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3) calibração alinhamento vertical: 

se uma coluna ou várias colunas de cor não são alinhados quando o alinhamento de alinhamento é esquerda ou direita, os 

parâmetros do canal de calibração a mesma cor correspondente deve ser ajustado. Impressão de cor K não está alinhada à 

esquerda como se mostra na figura abaixo

Alinhamento vertical: 
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Da mesma forma, se a impressão para a direita não está alinhado, você precisa ajustar os parâmetros da mesma calibração de cor 

correspondente ao canal para a direita. Como se mostra em C, uma cópia da coluna à direita não está alinhado

12: Calibração bidirection

Alinhamento Bidirecional 
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( teste de impressão bidirection )( teste de impressão bidirection )( teste de impressão bidirection )

1) calibração bidirecional: padrão normais

2) de calibração bidireccional: o diagrama de calibração é alinhado na posição 4 e 4 baseado em

os parâmetros originais

3) calibração bidirecional: a figura calibração é entre -2 e -4, e baseia-se no -3

parâmetros originais

Alinhamento Bidirecional 
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calibração de cor Matching: 13

1) calibração heterogénea: 

alinhar os outros canais da cabeça de aspersão do grupo 1 com o canal de referência de grupo 

1. Em condições normais após a calibração das etapas anteriores, a cor não deve desviar-se muito, a menos 

as características da tinta de cada cor são altamente desviado, ou a cabeça de aspersão não é vertical, inclinada ou 

muito alto da tabela de impressão. Portanto, é necessário ter certeza de que a localização física da cabeça de impressão está 

livre do fenômeno acima antes de realizar a calibração de cores, caso contrário ele irá levar a erro de julgamento e o efeito não 

é bom.

2) mesma calibração cor: com base no grupo 1 cabeças de impressão, outros pulverizadores alinhar com cada 

Calibração de cor Correspodente
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outra no mesmo canal de cor do grupo 1 pulverizadores. O desvio da mesma cor de calibração pode ser julgado pela calibração 

alinhamento vertical no passo 4, por isso, é geralmente possível calibrar a mesma calibração de cor no passo 4. O princípio da 

calibração de cor é a mesma que a cor de calibração. É necessário certificar-se de que a localização física da cabeça de 

aspersão é normal antes da calibração de cor, caso contrário ele irá levar a erro de julgamento e o efeito não é bom

15: verificar o estado de calibração: após a calibragem acima, a verticalidade de calibração pode ser 

impresso para a verificação para ver se há qualquer desvio

1) verificar o desvio de correspondência de cores da esquerda para a direita da cabeça de aspersão

Observar o efeito de impressão vertical. Se o efeito de impressão de várias linhas grossas e finas é mesmo e os blocos de cor 

são bons, a cor deve ser normal.

Se há uma aparência de linha dupla de uma determinada cor na linha grossa e fina de impressão, existe um desvio no registo de 

cor; Note-se que a parte superior é um grupo de cabeça de aspersão, e a parte inferior é o grupo 2 cabeça de aspersão. Se a 

parte superior tem linhas duplas, ajustar os parâmetros de cor correspondente à cor do item calibração eColor para a esquerda 

ou direita. Se a linha na parte inferior tem duas linhas, os parâmetros de cor correspondente para a esquerda ou para a direita da 

calibração de cobre devem ser ajustados.

1) verificar se as cabeças estão alinhadas à esquerda e à direita

Observar o efeito de impressão vertical. Como mostrado acima e abaixo da linha de e blocos de cor grossas e finas são impressos sobre uma 

linha recta, as duas cabeças são normalmente alinhadas para a esquerda e para a direita, como mostrado abaixo:

A descrição acima e abaixo linhas espessas e finas e blocos de cor não são impressos numa linha recta 

M Y CKCK

Calibração de cor Correspodente
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como um todo, então o grupo 2 pulverizadores não estão alinhados para a esquerda ou para a direita, e os parâmetros de alinhamento vertical itens 

precisam de ser ajustados para a esquerda ou para a direita, como mostrado abaixo:

Se a cor não é impresso sobre uma linha recta, uma cor na cabeça de aspersão grupo 2 não está alinhado para a esquerda ou para a direita. 

Os parâmetros dessa necessidade cor a ser ajustada à esquerda ou à direita do mesmo item de calibração de cores, como mostrado abaixo:

1) Verificar a condição de splicing cabeça de casal

Depois de um processo é calibrado, os bicos estão alinhados de forma mais precisa uns com os outros. Neste ponto, a articulação é 

verificado, o que é mais fácil de observar. Por vezes, o efeito de bloquear a impressão de cor pode mostrar fenómeno sobreposta, 

enquanto o efeito de impressão linha é apenas ligeiramente ou branco, como mostrado na figura a seguir:

Existem dois tipos desse fenômeno: uma é a perpendicularidade da cabeça de aspersão ainda tem problemas; A outra é a 

difusão da tinta com a forma, em que a tinta de cor blocos é grande e as bordas superior e inferior são dobrados em conjunto 

depois de difusão, por isso, pode ser observado que a sobreposição de blocos de cor escura é mais evidente, enquanto que a 

sobreposição de blocos de cor de luz não é óbvia ou não tem nenhuma sobreposição. Neste ponto, os blocos de cor intermédios 

pode ser seleccionado como o padrão de julgamento para determinar a situação de splicing.

16: passo e função ajuste fino em tempo real de duas vias:

Calibração de cor Correspodente
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Em circunstâncias normais, a produção de multa pode ser alcançado depois que os parâmetros são calibrados imprimindo mapa 

de calibração. Na impressão real porque de material, temperatura ambiente, a estabilidade do motor em funcionamento, e a 

influência da precisão mecânica, etc impressão, existem ainda algum desvio, reflecte-se principalmente no desvio etapa de 

fornecimento e o desvio das duas vias frente e para trás através da observação para imprimir a imagem dos dois parâmetros de 

ajuste fino da saída da compensação, a fim de conseguir um melhor efeito.

Instrução software MyPrinter UV ST-6090
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