
راهنمای بهره برداری
پرینتر حرارتی

جهت پرینت بر روی لیبل کاغذی، لیبل رولی ساده و لیبل حرارتی )حرارت جمع-شونده(
S650E :کد کاال
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1(  نکات اولیه:

2(  موارد ایمنی:

با سالم و تشکر از انتخاب پرینتر حرارتی

راهنمای بهره برداری پرینتر حرارتی، به شرح زیر می باشد:

صفحه 1

DeDe Electric Group

. امکان تغییر در راهنمای بهره برداری بدون اطالع قبلی میسر می باشد.
. در صورتــی کــه عملکــرد پرینتــر بــدون در نظــر گرفتــن نــکات دفترچــه راهنمــا پیــش بــرود، هرگونــه زیان 

یــا آســیب صرفــاً متوجــه مصــرف کننــده خواهــد بود.

. تولیــد کننــده مســئول هیــچ گونــه آســیب در اثــر اســتفاده نادرســت، و یــا تغییــر بــر روی پرینتــر بــدون 
اطــالع قبلــی نخواهــد بــود.

. چــاپ و تکثیــر راهنمــای بهــره بــرداری ممنــوع و تمامــی حقــوق جهــت شــرکت آژاکــس )آژند کاوش ســاعی( 
محفــوظ می باشــد.

. از هرگونه جداسازی قطعات و تغییر بر روی پرینتر جداً خودداری فرمایید. 
ــه  ــع تغذی ــه داخــل دســتگاه، منب ــگاه داشــته شــود. در صــورت نفــوذ مایعــات ب . دســتگاه از مایعــات دور ن
ســریعاً قطــع گــردد و در اســرع وقــت جهــت تعمیــر بــه نماینــده فــروش مراجعــه گــردد. اســتفاده از دســتگاه 

مرطــوب منجــر بــه آســیب، شــوک الکتریکــی و حتــی حریــق دســتگاه می گــردد.

ــه  ــبت ب ــی نس ــوک الکتریک ــری از ش ــت جلوگی ــتگاه، جه ــرق دس ــان ب ــودن جری ــل نم ــع و وص ــگام قط . هن
ــردد. ــل گ ــان حاص ــت ها اطمین ــودن دس ــک ب خش

. جهت جلوگیری از ایجاد آسیب از هرگونه تماس با تیغه ها  خودداری فرمایید.
. از تماس با سر حرارتی دستگاه، به دلیل دمای باال، بعد از چاپ جداً خودداری نمایید.

. جهــت نظافــت دســتگاه از پارچــه خشــک اســتفاده گــردد و بــه هیــچ عنــوان از حــالل هــای ارگانیــک اشــتعال 
ــتفاده نگردد. زا اس

. در صــورت مشــاهده حــاالت غیــر عــادی ماننــد خــارج شــدن دود و یــا صــدای غیرطبیعــی از دســتگاه، عملکــرد 
دســتگاه به ســرعت متوقــف، بــرق دســتگاه قطــع، و بــا نماینــده فــروش تمــاس حاصــل گــردد.

   
   

 D
eDe 

 
DeDe   

DeDe 

 
   

 D
eDe



3(  مقتضیات:

صفحه 2

. برای حفظ عملکرد مطلوب دستگاه از وارد آمدن شوک، ضربه و صدمه جلوگیری گردد.
. صرفــاً از قطعــات یدکــی و مصرفــی اصلــی  اســتفاده گــردد، در غیــر ایــن صــورت از عمــر مفیــد دســتگاه 

کاســته مــی شــود و بــه آن آســیب مــی رســد.

. از لیبــل رولــی یــا حرارتــی خــم شــده، خــرد شــده و یــا رنــگ آمیــزی شــده و بــه خصــوص کثیــف و آغشــته 
بــه مــواد خارجــی کــه باعــث صدمــه بــه پرینتــر مــی شــود، اســتفاده نگــردد.

ــداً  ــل ج ــودن ورودی لیب ــدود نم ــاپ، از مس ــات چ ــگام عملی ــتگاه، هن ــه دس ــه ب ــری از صدم ــت جلوگی . جه
ــردد. ــودداری گ خ

. نســبت بــه بلنــد نمــودن دســتگاه از قســمت درب پرینتــر خــودداری گــردد زیــرا امــکان جــدا شــدن درب و 
افتــادن دســتگاه وجــود دارد.

. با توجه به شکننده بودن صفحه نمایش LCD، از وارد نمودن فشار و ضربه به آن خودداری گردد.

. دستگاه در مکان ثابت و بدون لرزش و ضربه قرار گیرد.
. از ولتاژ ورودی توصیه شده                AC200V ~  AC230V جهت تغذیه استفاده گردد.

. جهت رعایت ایمنی، در صورت عدم استفاده مدت زمان طوالنی، پرینتراز منبع تغذیه جدا گردد.
. جهــت اقــدام پیشــگیرانه، هنــگام جداســازی از پریزهرگزســیم بــرق کشــیده نشــود. پریــز بــرق را بــا دســت 

نــگاه داشــته و ســپس دوشــاخه بــرق از پریــز خــارج گــردد.

. جهت ایمنی، توصیه می شود دوشاخه برق دستگاه بصورت دوره ای تمیز گردد.
. صرفاً از آداپتور اصلی استفاده گردد.

ــودداری  ــداً خ ــتگاه ج ــر روی دس ــتعال زا ب ــواد اش ــه م ــانا و هرگون ــواد رس ــه، م ــذ، پارچ ــرار دادن کاغ . از ق
گــردد.

, 50Hz
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صفحه 3

. در صــورت جمــع شــدن لیبــل رولی/حرارتــی، بــا فشــار کشــیده نشــود. جمــع شــدن لیبــل رولی/حرارتــی بــا 
اســتفاده از عملکــرد ]Inverse Rotate[ رفــع مــی گــردد.

. جهــت زدودن خــاک و یــا لکــه از روی دســتگاه، از یــک پارچــه نــرم اســتفاده گــردد. از حــالل هــای ارگانیــک 
و یــا شــیمیائی ماننــد تینــر، بنزیــن و یــا الــکل بــه دلیــل از بیــن رفتــن رنــگ دســتگاه بــه هیــچ عنــوان اســتفاده 

نگردد.

. در صــورت انتقــال دســتگاه از مــکان هایــی بــا اختــالف دمــای زیــاد ماننــد هــوای ســرد بیــرون و هــوای گــرم 
داخــل، بــه دلیــل پدیــده میعــان داخــل دســتگاه مرطــوب می گــردد. جهــت حصــول اطمینــان از تبخیــر رطوبت 

داخــل دســتگاه، بــه مــدت حداقــل 30 دقیقــه دســتگاه روشــن نگردد.

. جهت جا به جایی دستگاه، همواره از کیف اصلی دستگاه استفاده گردد.
. دستگاه در دمای محیط بین 15 تا 35 درجه سانتی گراد مورد استفاده قرار گیرد.

. جهت انبارش دستگاه، دمای محیط بین 5 تا 40 درجه سانتی گراد مناسب می باشد.
. از نــگاه داری دســتگاه در مــکان هــای در معــرض نــور مســتقیم، دســتگاه های گرمایشــی، میدان مغناطیســی 

بــاال، گــرد و خــاک و رطوبــت پرهیز شــود.

S650E :کد کاال .
. روش چاپ: انتقال حرارتی

:)Resolution( وضوح تصویر .
. مــاده مــورد چــاپ: لیبــل رولــی از جنــس پــی وی ســی )L1T(، لیبــل حرارتــی )حــرارت جمع-شــونده( از جنــس 

پلــی الفیــن )SGP یــا L2T(، نــوار کاغــذی انعطــاف پذیر 

. قطر لیبل رولی/حرارتی قابل پردازش توسط دستگاه:  2، 2/5، 3/2، 3/6، 4/2، 5/2 و6/4 میلی متر
. عرض/قطر نوار کاغذی مورد پردازش توسط دستگاه: 6، 9 و  12میلی متر

. سرعت چاپ بدون عملیات نیم برش: 25 میلیمتر در هر ثانیه
. سرعت چاپ با عملیات نیم-برش: 

O 35 عدد لیبل رولی/حرارتی با طول 20 میلیمتر در هر دقیقه   
O 40 عدد نوار کاغذی با طول 20 میلیمتر در هر دقیقه  

4(  مشخصات:

300 dpi
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. صفحه نمایش: LCD نقطه ماتریسی با وضوع 96 × 64 پیکسل
. ظرفیت صفحه نمایش: دو خط محتوا، با 14 حرف یا نماد در هر خط

. زبان ها: انگلیسی، چینی )زبان انتخاب شده روی صفحه نمایش نشان داده می شود(
. حافظه: 1 گیگا بایت )قابلیت ذخیره سازی تا 128 فایل(

. نحوه ورود داده: صفحه کلید )کیبورد( 62 دکمه ای
. تعداد سایز فونت: 6 

. بسته بندی: کیف پالستیکی سخت، با دو قفل ضامن دار
. برق ورودی آداپتور: 200 الی 230 ولت AC، فرکانس 50 هرتز

. برق مورد استفاده دستگاه: 12 ولت DC، 3/5 آمپر
. وزن پرینتر: 2 کیلوگرم

. ابعاد پرینتر: 290 میلیمتر )طول( × 270 میلیمتر )عرض(، 100 میلیمتر )ارتفاع(
. وزن پرینتر با کیف و متعلقات: 4 کیلوگرم

. ابعاد کیف پالستیکی: 410 میلیمتر )طول( × 390 میلیمتر )عرض(، 150 میلیمتر )ارتفاع(
. درجه حرارت کاری: 15 الی 35 درجه سانتی گراد

. سایر:
O پرینتــر قابلیــت برنامــه ریــزی جهــت انجــام اتوماتیــک نیم-بــرش یــا چــاپ دو خــط را بیــن هر دو 

تکــه لیبــل متوالــی را دارد. عمــق بــرش نیم-بــرش قابــل تنظیــم مــی باشــد. همچنیــن، امــکان بــرش 

بــه صــورت کامــال دســتی توســط قیچــی دســتگاه میســر می باشــد.

O قابلیــت تنطیــم طــول هــر لیبــل، انــدازه کاراکتــر، جهــت چــاپ )افقی/عمــودی(، تعــداد لیبــل مورد 

چــاپ میســر می باشــد.  

O فاصله بین حروف و عالئم قابل تنظیم می باشد. 

O دارای قابلیــت قــراردادن حــروف یــا عالئــم یــا متــن داخــل فریــم و خــط کشــیدن زیــر حــروف و 

. ئم عال

O برنامــه ریــزی جهــت چــاپ لیبــل هــای یکســان و یــا بــا متــن شــماره ای متوالــی بــه صــورت ســری 

و پشــت ســر هــم امــکان پذیــر مــی باشــد. 

صفحه 4
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. 1 دستگاه پرینتر 
. 2 عدد کاست ریبون جوهر

. 1 عدد کاست لیبل کاغذی 9 میلی متری
AC/DC 1 عدد آداپتور برق .

. 1 جلد کتابچه راهنما
. 1 عدد کیف دستی

ورودی آداپتور برق

ورودی موادصفحه نمایشدرب پرینتر کیبوردضامن درب دستگاهپنجره ریبون جوهر

USB دکمه برشپنجره نوار کاغذیکلید روشن /خاموشسوکت

5(  محتویات کیت پرینتر حرارتی:

6(  نام اجزاء پرینتر:

9

11
7

5
6

8

4

3

1

61011 789

2345

1 2

10

صفحه 5
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1. کاست ریبون جوهر

2. کاست لیبل کاغذی

7(  نام انواع کاست:

صفحه 6
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8(  صفحه کلید و عملکرد هر کلید:

ESC

Material

Pitch

Size

Style

Array

VER/HOR

RPT

Symbol

SEQ

P-CUT

File

Options

Print

EN/CN

Clear

بازگشت به عملیات قبلی 
در هنگام چاپ این کلید را فشار می دهیم تا عملیات خاتمه یابد.

تنظیم مواد چاپ )می تواند بدون خاموش شدن پرینتر صورت گیرد.(

تنظیم طول تکرار

تنظیمات سایز کاراکتر

جهت فریم دار و یا زیرخط دار کردن کاراکترها

تنظیمات موقعیت کاراکترهای مورد پرینت

تنظیمات جهت پرینت عمودی و یا افقی

تکثیر کردن شماره بلوک ها بر روی مکان نما

قرار دادن نمادهای انتخاب شده بر روی مکان نما

تنظیمات اعداد و یا حروف متوالی

تنظیمات برش نصفه، بدون برش و یا عالمت گذاری نقطه چین

ایجاد نمودن، ذخیره و یا حذف یک فایل از حافظه داخلی

تنظیمات برنامه و عملکردهای مرتبط 

فعال سازی عملیات چاپ

تغییر زبان به انگلیسی یا چینی

مقداردهی اولیه و پاک کردن محتوای ورودی از حافظه

عملکرد نام کلید

صفحه 7
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9(  صفحه نمایش:

Pitch

Size

Style

RPT

P-CUT

Material

CN/A/a

طول تکرار 
سایز کاراکتر

استایل برنامه ریزی شده 
]N[: هیچ کدام،  ]F[: فریم، ]L[: زیر خط دار

مجموعه اعداد تکرار شونده
حالت برنامه ریزی شده برش

]C[: برش نصفه،  ]L[: نقطه چین، ]N[: بدون برش

نوع مواد چاپی
زبان های ورودی

CN: زبان )CN: چینی، EN: انگلیسی(
A: حروف بزرگ انگلیسی
a: حروف کوچک انگلیسی

نشان دهنده عبارت

Pitch Size

Material CN A a

Style RPT P-CUT

صفحه 8

Display Screen
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10(  نحوه نصب کاست ریبون جوهر بر روی پرینتر:

11(  نحوه جداسازی کاست ریبون جوهر از پرینتر:

 . ضامن درب دستگاه را به سمت راست کشیده و درب پرینتر را باز می کنیم.

 . ریبون را به جهت فلش نشان داده شده در تصویر زیر در محل مورد نظر قرار می دهیم.

 . کاســت ریبــون جوهــر را داخــل مــکان مخصــوص بــه خــود فشــار داده تــا از قــرار گرفتــن کاســت ریبــون 

جوهــر در جــای خــود اطمینــان حاصــل گــردد.

توجــه: از قــرار گیــری صحیــح کاســت ریبــون جوهــر اطمینــان حاصــل می نماییــم. عــدم توجــه بــه دســتورالعمل 

موجــب خلــل در عملکــرد پرینتــر می شــود.

. ضامن درب دستگاه را به سمت راست کشیده و درب پرینتر را باز می کنیم.
. دستگیره چرخان را جهت شل کردن غلطک در جهت خالف عقربه های ساعت می چرخانیم.

. کاســت ریبــون جوهــر را بــه آرامــی و بــا نگــه داشــتن نقاطــی کــه در تصویــر زیــر بــا دایــره نشــان داده شــده، 
ــه بیــرون می کشــیم.   ب

صفحه 9

دستگیره چرخان
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12(  نحوه نصب کاست لیبل کاغذی بر روی پرینتر:
 . ضامن درب دستگاه را به سمت راست کشیده و درب پرینتر را باز می کنیم.

. لیبل کاغذی را حداقل به اندازه 10 سانتی متر از کاست لیبل کاغذی به بیرون می کشیم.

. اطمینــان حاصــل می کنیــم کــه طــول نــوار کاغــذی بیــرون کشــیده شــده فرا تــر از ابــزار بــرش مــی رود و بــه 
آرامــی کاســت نــوار کاغــذی را در محفظــه هماننــد شــکل زیــر قــرار می دهیــم.

. کاست نوار کاغذی را به آرامی فشار داده تا صدای مختصری بشنویم.

صفحه 10

10 سانتیمتر
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توجــه: در صورتیکــه طــول نــوار کاغــذی بیــرون کشــیده شــده بــه ابــزار بــرش نرســد، ممکن اســت موجــب جمع 

شــدگی نــوار کاغــذی در داخــل پرینتــر گردد.

13(  نحوه جداسازی کاست نوار کاغذی از پرینتر:
. ضامن درب دستگاه را به سمت راست کشیده و درب پرینتر را باز می کنیم.

. دستگیره چرخان را جهت شل کردن غلطک در جهت خالف عقربه های ساعت می چرخانیم.
. کاســت ریبــون جوهــر را بــه آرامــی و بــا نگــه داشــتن نقاطــی کــه در طــرح نشــان داده شــده، بــه بیــرون مــی 

  . کشیم

صفحه 11
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14(  نحوه قرار گیری لیبل رولی/حرارتی:
. ضامن درب دستگاه را به سمت راست کشیده و درب پرینتر را باز می کنیم.

. غلطک کششی را در جهت عقربه های ساعت 90 درجه می چرخانیم )1(.
. زمانیکــه غلطــک کششــی )1( بــه حالــت 90 درجــه تنظیــم شــد، لیبــل رولی/حرارتــی را بــه قــدری کشــیده تا از 
راهنمــای لیبــل رولی/حرارتــی )2(، غلطــک کششــی )1( و ســر پرینتــر )3( عبــور کنــد و از ســر لیبــل رولی/حرارتی 

)4( بــه انــدازه 1 ســانتی متــر از دســتگاه بیــرون بمانــد.

. لیبــل رولی/حرارتــی غلطــک کششــی را در جهــت خــالف عقربــه هــای ســاعت 270 درجــه مــی چرخانیــم )1(. 
در ادامــه دســتگیره چرخــان )5( را در جهــت عقربــه هــای ســاعت چرخانــده تا به لیبــل رولی/حرارتی فشــار وارد 

کنــد و بــا ســر پرینتــر بصــورت محکــم هم راســتا گــردد.

توجــه: ســر لیبــل رولی/حرارتــی بایــد از دســتگاه بیــرون باشــد، در غیــر اینصــورت ممکــن اســت موجــب جمــع 

شــدن لیبــل رولی/حرارتــی در پرینتــر گــردد. 

صفحه 12

1

1

2

34

5

1 سانتیمتر
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16(  نحوه تعویض تیغه نیم-برش:

15(  نحوه جمع آوری لیبل رولی/حرارتی:

. ضامن درب دستگاه را به سمت راست کشیده و درب پرینتر را باز می کنیم.
. جهــت خــارج نمــودن محفظــه تیغــه نیــم - بــرش زرد رنــگ آن را بــه ســمت جلــو فشــار داده )1( و از داخــل 

نــگاه دارنــده آبــی بــه ســمت بــاال بیــرون مــی کشــیم )2(. 

. جهــت جایگــذاری محفظــه تیغــه نیــم - بــرش جدیــد آن را داخــل نــگاه دارنــده آبــی قــرار داده، زمانــی کــه 
زائــده زرد رنــگ محفظــه تیغــه نیــم - بــرش بدنــه دســتگاه را لمــس مــی کنــد )3( تیغــه نیــم  -  بــرش را بــه جلو 

فشــار داده تــا داخــل نــگاه دارنــده آبــی قــرار گیــرد.

. دستگیره چرخان را در جهت خالف حرکت عقربه های ساعت می چرخانیم تا غلطک آزاد گردد.
. غلطــک کششــی لیبــل رولی/حرارتــی را در جهــت حرکــت عقربــه هــای ســاعت 90 درجــه چرخانــده و لیبــل 

رولی/حرارتــی را بیــرون مــی کشــیم.

صفحه 13
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17(  نحوه برنامه ریزی:
قبل از شروع به کار دستگاه موارد زیر را بررسی می کنیم:

. کاست جوهر ریبون و موادی که باید پرینت شوند به درستی تنظیم شده باشند.
. دســتگیره چرخــان در جهــت عقربــه هــای ســاعت چرخانــده شــده و در موقعیــت صفــر درجــه قــرار داشــته 

باشــد.

. برنامه مواد چاپی به درستی به دستگاه داده شده باشد.
. درب پرینتر محکم بسته شده باشد.

. طول مناسب مواد جهت چاپ موجود باشد.
احتیاط: 

ــا پرینــت  ــی داخــل ماشــین جمــع شــده باشــد، دکمــه ESC را فشــار داده ت . در صورتیکــه لیبــل رولی/حرارت
متوقــف شــود. از  دســتور ]چرخــش معکــوس= Inverse Rotation [  جهــت خــروج اســتفاده کــرده تــا لیبــل 

رولی/حرارتــی جمــع شــده را بیــرون بکشــیم. چنانچه عملکرد چرخش معکوس منجــر به خــروج لیبــل رولی/حرارتی 

جمــع شــده نگردیــد، دســتگاه را خامــوش کــرده، غلطــک کششــی را بوســیله چرخانــدن دســتگیره چرخــان در 

جهــت خــالف عقربــه هــای ســاعت آزاد کــرده و لیبــل رولی/حرارتــی جمــع شــده را خــارج مــی کنیــم.

. در شــرایط اضطــراری، دســتگاه را بــه ســرعت خامــوش کــرده و قبــل از راه انداختــن مجــدد پرینتــر کاســت 
لیبــل کاغــذی و کاســت ریبــون جوهــر را چــک کــرده تــا در جــای مناســب خــود قــرار داشــته باشــند.

جهــت توصیــف نحــوه برنامــه ریــزی، بــا مثــال ذیــل جهــت چــاپ 5 بلــوک لیبلــی، پشــت ســرهم، هــر بلــوک  بــه 

طــول و تعــداد مذکــور و بــر روی لیبــل رولی/حرارتــی بــا قطــر 4/2 میلیمتــر شــروع مــی کنیم:

.1

. دکمه]Material[ رافشار داده و به وسیله دکمه ]Enter[ ، گزینه "Tube" را انتخاب می کنیم.
 "ᴓ4" را انتخاب می کنیم و دکمه ]Enter[. در زیر عنوان "tube size"،                                                                     را فشار می دهیم.

صفحه 14

شماره بلوک

محتوا

طول تکرار

تعداد

1

BIOVIN

22 میلی متر

1 عدد

2

COM

22 میلی متر

3 عدد

3

LINE1

22 میلی متر

2 عدد

4

LINE2

22 میلی متر

2 عدد

5

LINE3

22 میلی متر

2 عدد
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 .2

. دکمه ]Pitch[ را فشار می دهیم.
. گزینه"Length" را انتخاب می کنیم و دکمه ]Enter[ را فشار می دهیم.

. در جلوی گزینه "Value" عدد 22 را وارد  کرده  و دکمه ]Enter[ را فشار می دهیم تا طول تکرار معین گردد )22 میلیمتر(.
 .3

. دربلوک ]1[ حروف B,I,O,V,I,N را وارد کرده و دکمه ]Enter[ را فشار داده تا یک بلوک جدید ساخته شود.
. دربلوک ]2[، دکمه ]RPT[ را فشار داده و جلوی گزینه "Value" عدد 2 را وارد کرده و دکمه ]Enter[ را فشار می دهیم.

. حروف C,O,M را وارد کرده و ]Enter[ را فشار داده تا یک بلوک جدید ساخته شود.
. دربلوک]3[ حروف L,I,N,E را وارد کرده و دکمه ]SEQ[ را فشار می دهیم.

. بــه وســیله دکمــه ]Enter[ گزینــه "DEC number" را انتخــاب کــرده، جلــوی گزینــه "Start"  عــدد 1 را وارد 
کــرده و دکمــه ]Enter[ را فشــار مــی دهیم.

. روبروی گزینه "End" عدد 1 را وارد کرده و دکمه ]Enter[ را فشار می دهیم.
. دکمه]Print[ را فشار داده تا چاپ شروع شود.

برخی نکات:

ــش  ــاد را دارد. گنجای ــا نم ــر و ی ــام، داده ورودی، مقادی ــف پی ــش 2 ردی ــت نمای ــش LCD قابلی ــه نمای . صفح
نمایــش هــر ردیــف 14 حــرف مــی باشــد. در صورتیکــه مقادیــر ورودی از 4 حــرف تجــاوز کنــد، مقادیــر اولیــه 

ورودی قابــل رویــت نخواهــد بــود و بطــور خــودکار بطــرف چــپ صفحــه نمایــش مــی رود.

. خطای عملیاتی بر روی صفحه نمایش LCD نمایش داده می شود.
. حــروف وارد شــده بصــورت حــروف بــزرگ نمایــش داده مــی شــود. تنظیمــات پیــش فــرض بــر روی حــروف 

بــزرگ اســت.

. حداکثــر ظرفیــت ورودی 1000 کاراکتــر و 99 بلــوک مــی باشــد. در صــورت تجــاوز از حداکثــر کاراکتــر مجاز 
خطــای "Character Limit" نمایــش داده می شــود.

. کلید ]ESC[ را جهت متوقف ساختن عملیات پرینت فشار می دهیم.
. در صــورت خامــوش شــدن دســتگاه، تنظیمــات طــول لیبــل، مــدل بــرش و جنــس تغییــر نمــی کنــد ولــی تعداد 

تکــرار بــه 1 ریســت مــی شــود.

صفحه 15
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. برای پرینت دو خط حاشیه بین ردیف باال و پایین ثابت است.
. بعد از تنظیمات هر عملکرد، برنامه بطور معمول به صفحه ورودی برمی گردد.

صفحه 16

18(  کلید حروف بزرگ و کوچک:

19(  استفاده از  نمادهای باالی کلید:

20(  وارد کردن نمادها:

21(  حذف و اضافه کردن کاراکتر:

: "Biovin" مثال: جهت وارد کردن

. کلید]B[ را فشار می دهیم.
. کلید]A/a[ را جهت کوچک و بزرگ کردن حروف فشار می دهیم.

.)]i[, ]o[, ]v[, ]i[, ]n[(  کلید سایر حروف را به ترتیب وارد می کنیم .
. ]Print[ را فشار داده تا چاپ شروع شود.

جهــت وارد کــردن نمــاد هــای منــدرج در بــاالی کلیــد هــا کافــی اســت کلیــد ]shift[ را بــه همــراه کلیــد نمــاد 

مــورد نظــر فشــار دهیــم. بــه طــور مثــال بــرای وارد کــردن نمــاد&، کلیــد هــای ]&[+]shift[  را بــا هــم فشــار 

مــی دهیــم.

نمادهای موجود در منو عبارتند از نمادهای استاندارد، اعداد، فریم، واحدها، حروف یونانی، کدهای الکتریکی.

:Ω مثال: جهت وارد کردن نماد

. ]Symbol[ را فشار می دهیم.
ــار  ــد ]Enter[ فش ــوده و کلی ــاب نم ــه "Unit Symbols" را انتخ ــن گزین ــش باال/پایی ــای فل ــیله کلیده . بوس
میدهیــم و بــا کلیــد هــای فلش راســت/چپ، نمــاد Ω را پیدا و بــا فشــار دادن کلیــد ]Enter[ آن را انتخاب مــی نماییم.

"22XX" 23" بهXX" مثال: اصالح مقدار ورودی

. مکان نما را قبل از عدد  "3"  قرار می دهیم.
. ]BS[ را فشار می دهیم تا عدد "3" پاک شود.

. ]2[  را وارد می کنیم.
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22(  ایجاد ردیف جدید:

23(  حذف یک ردیف:

"ABC" مثال: ایجاد یک ردیف جدید بعد از مقدار ورودی

. مکان نما را بعد از حروف تایپ شده قرار می دهیم.
. با فشردن دکمه ]Enter[ مکان نما به خط دوم انتقال می یابد.

. شماره "2" بر روی خط دوم ظاهر می شود.

ــت.  ــات ورودی "TE8" اس ــماره 2 اطالع ــف ش ــات ورودی "ABC" و در ردی ــماره 1، اطالع ــف ش ــال: در ردی مث

ــال مــی دهــد. ــه ردیــف 1 انتق ــاک کــرده و "TE8" را ب اطالعــات ورودی ردیــف شــماره 1  را پ

. مکان نما را به شماره 1 و بین عدد "1"  و حروف "ABC" قرار می دهیم.
. ]BS[ را فشار می دهیم.

. پیام                                                        ظاهر می شود.
. گزینه "Yes" را به وسیله کلیدهای فلش چپ/راست انتخاب می کنیم.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.
. مکان نما را بعد از "TE8" قرار می دهیم.

. نوشته ردیف 1 پاک و ردیف 2 جایگزین ردیف 1 می شود.
. ]Enter[ را فشار می دهیم. عدد "2" بر روی خط دوم ظاهر می شود.

. "NT6" را وارد می نمائیم.

1. ABC

2.

1. | ABC

2. TE8

1. TE8 |  1. TE8

2. NT6 |

Del Pitch?    Yes     No

1 2 3
صفحه 17
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24( حذف آخرین ردیف:

25( پاک کردن کامل از حافظه:

"AC110V" مثال: جهت حذف ردیف دوم

. مکان نما را بعد از کاراکترهای "AC110V" قرار می دهیم.
. کلید]Enter[ را فشار می دهیم تا ردیف سوم ایجاد شود.
. مکان نما را قبل از کاراکترهای ردیف "2" قرار می دهیم.

. ]BS[ را فشار می دهیم.
. پیغام                                                        ظاهر می شود.

. کلید]Enter[ را فشار می دهیم.
. ردیف دوم حذف می گردد.

جهت پاک کردن کلیه مقادیر ورودی از حافظه 

. ]Clear[ را فشار می دهیم
. درصفحــه نمایــش پیغــام زیــر ظاهــر مــی شــود، "Yes" را بــا کمــک کلیــد هــای فلش چپ/راســت انتخــاب و با 

فشــار دادن کلیــد ]Enter[ پــاک کــرده تــا از نــو آغــاز کنیم.

 "Initializing" تمــام اطالعــات ذخیره نشــده را پــاک می کند، قبــل از انجــام عملیــات ]Clear[ توجــه: عملکــرد

از ذخیــره شــدن اطالعــات مــورد نیــاز، اطمینــان حاصل مــی نمائیم.

1.AC220V

2.AC110V

1. AC220V

2. AC110V

3. 

1.AC220V

2.

       Initialize?

       Yes      No

Tube=∅4

20 4 N I C

1 2 3

صفحه 18

Del Pitch    Yes     No
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26( چاپ و توقف چاپ:

27( معرفی کلیدها و گزینه های عملیاتی:

]Print[ را فشار می دهیم تا عملیات چاپ آغاز گردد.

جهت توقف عملیات چاپ از دکمه ]ESC[ استفاده می گردد.

]ESC[ 1.کلید

. جهت بازگشت به فهرست قبلی
. جهت متوقف ساختن عملیات پرینت

]Material[ 2.کلید

. جهت تنظیم موادی که باید چاپ روی آن انجام شود.
Tube: لیبل رولی )از جنس پی وی سی(  

Tape: کاغذ  
  Shrink: لیبل حرارتی )از جنس پلی الفین(

. کلید ]Material[ را فشار داده، صفحه نمایش باال ظاهر می شود.
. کلیدهای فلش چپ/ راست را جهت انتخاب جنس مورد چاپ فشار می دهیم.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.
توجه: تغییر انتخاب جنس مورد چاپ، بدون نیاز به خاموش و روشن کردن مجدد دستگاه امکان پذیر است.

"Tube"2.1 گزینه

. گزینه "Tube" را انتخاب کرده تا تصویر زیر نمایش داده شود.

]Material[

Tube      Tape      Shrink

Tube=∅4

20 4 N I C

صفحه 19
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توجه:

2∅ برای سایز لیبل رولی 2.5∅ میلیمتر مناسب است.  
4∅ برای سایز لیبل رولی 3.2∅، 3.6∅ و 4.2∅ میلیمتر مناسب است.  

6∅ برای سایز لیبل رولی 5.2∅ و 6.4∅ میلیمتر مناسب است.  
"Tape "2.2 گزینه

. گزینه "Tape" را انتخاب کرده تا صفحه زیر نمایش داده شود.
. عرض نوار کاغذی را با استفاده از فلش های چپ/راست  انتخاب می کنیم.

. ]Enter[ را جهت تثبیت فشار می دهیم.

"Shrink "2.3 گزینه

. گزینه "Shrink" را انتخاب می کنیم.
. قطر لیبل حرارتی را با حرکت دادن فلش های چپ/ راست انتخاب می کنیم.

. ]Enter[ را جهت تثبیت فشار می دهیم.
توجه:

سایز مناسب برای لیبل حرارتی 2mm ~ ∅12mm∅ می باشد.  
از مطابقت مقدار ورودی سایز لیبل حرارتی با اندازه واقعی فیزیکی اطمینان حاصل می نماییم.  

در صورت مغایرت، نتیجه چاپ مناسب نخواهد بود و به پرینتر آسیب وارد می گردد.  

. قطر لیبل رولی را با حرکت دادن فلش های چپ/ راست انتخاب می کنیم.
. ]Enter[ را جهت تثبیت فشار می دهیم.

صفحه 20

]Tube size[

20 4 N I C

Tube=∅6

∅2 ∅4 ∅6

]Tape size[

20 4 N I C

Tube=∅4 mm PVC Tube

6 9 12
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. بعــد از ورود مــاده چاپــی و ســایز کاراکتــر اگــر بــا پیــام خطــای "Over size" مواجــه شــدیم، نشــان دهنــده 
ایــن اســت کــه ســایز کاراکتــر انتخــاب شــده بزرگتــر از آن اســت کــه بــر روی جنــس مــورد نظــر چــاپ شــود. 

در ایــن صــورت، ســایز کاراکتــر کوچکتــری را انتخــاب مــی کنیــم. بــرای اطالعــات بیشــتر بــه اطالعــات منــدرج 

در خصــوص گزینــه  "Character size" مراجعــه گــردد.

]Pitch[  3.کلید

از ایــن کلیــد، جهــت دسترســی بــه منــوی تنظیــم طــول تکــرار اســتفاده مــی گــردد. الزم بــه ذکر اســت کــه طول 

تکــرار مــی توانــد توســط حالت خــودکار نیــز تنظیم شــود.

. با فشردن دکمه ]Pitch[ صفحه زیر نمایش داده می شود.
. جهت انتخاب دستور مورد نظر از کلید باال و پایین استفاده می کنیم.

"Length" 3.1 گزینه

جهت مشخص کردن مقدار طول تکرار به کار می رود.

. گزینه "Length" را بوسیله دکمه ]Enter[ انتخاب کرده تا صفحه زیر نمایش داده شود.
. طول لیبل مورد نظررا به میلیمتر وارد می کنیم.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.

Length
Auto
Adjustment
Tube=2

5 2 N 2 C

Pitch 5 to 80 mm

Value=

Tube=2

22 2 N 2 C

صفحه 21
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توجه:

دامنه طول مورد نظر برای هر لیبل بین 5 تا 80 میلی متر می باشد.  

ــاز ــا ب ــم ی ــا متراک ــوق، کاراکتره ــق ف ــتی از طری ــورت دس ــه ص ــل ب ــول لیب ــم ط ــورت تنظی در ص  

می شوند تا طول مورد نظر حاصل شود.   

بــا توجــه بــه مــورد فــوق، ضــروری اســت طــول انتخــاب شــده منطقی بــوده تــا امــکان چــاپ کاراکتر   

ها بر روی لیبل میسر گردد.  

زمانی که طول تکرار انتخاب می گردد، طول مشخصی برای بلوک های بعدی ذخیره می گردد.  

دمــای محیــط، رطوبــت و جنــس لیبــل رولی/حرارتــی ممکــن اســت موجــب اختــالف در طــول تکــرار  

ورودی و چاپ شده گردد.   

"Auto" 3.2 گزینه

هنگامــی کــه گزینــه"Auto" انتخــاب مــی گــردد، طــول تکــرار، ســایز کاراکتــر و فاصلــه بصــورت خــودکار بــر 

اســاس تعــداد کاراکترهــای ورودی بلــوک تغییــر مــی کنــد. حاشــیه از هــر دو طــرف بلــوک طبــق آنچــه در زیــر 

نمایــش داده شــده، 2 میلــی متــر اســت.

توجه: 

حداکثر طول لیبل برای گزینه "Auto" 80 میلی متر است.  

بلــوک یــک  در  زمــان  هــم  صــورت  بــه   "Auto" فونــت  ســایز  و   "Auto" لیبــل  طــول   

   قابل استفاده نیست و یا باید سایز فونت انتخاب و طول لیبل به صورت خودکار )"Auto"( باشد، و یا بالعکس.

"Adjustment " 3.3 گزینه

در صورتــی کــه طــول لیبــل چــاپ شــده بــا مقــدار ورودی متفــاوت باشــد، گزینــه " Adjustment"  ایــن تفــاوت  

را تعدیــل مــی کند.

مثال:

طول لیبل 20 میلی متر انتخاب شده، ولی طول پرینت شده 22 میلی متر است.

صفحه 22

2 میلیمتر

متن ورودی

   2 میلیمتر
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. بوســیله کلیــد فلــش بــاال / پاییــن و ]Enter[ گزینــه "Adjustment" را انتخــاب  مــی نمائیــم. تصویــر زیــر بر 
روی صفحــه نمایــش نشــان داده می شــود.                

. مقدار "2-" را وارد می نمائیم.

Adjust: -9 to 9 mm

Value=

Tube=2

10 2 N 2 C

Font Size
Auto
Chrt spacing
Tube=2

10 A N 2 C

توجه:

کلیــد عالمــت منفــی )-( کــه بعــد از آن عــدد آمــده باشــد )2(، نشــان دهنــده کاهــش دادن طــول  
  پرینت تا 2 میلی متر می باشد.

کلیــد عالمــت مثبــت )+( کــه بعــد از آن عــدد آمــده باشــد )2(، نشــان دهنــده افزایــش دادن طــول  
  پرینت تا 2 میلی متر می  باشد.

محدوده تنظیمات از 9- تا 9+ میلی متر می باشد. تنها یک رقم اعشار مجاز می باشد، برای مثال 2/1 یا 4/6  
]Size[ 4. کلید

کلید ]Size[ جهت تنظیم کردن سایز کاراکتر و کنترل فاصله بین کاراکترها می باشد.

"Size "4.1 گزینه

گزینــه " Size" جهــت تنظیــم کــردن ســایز  کاراکتــر لیبــل در نقطــه مــکان نمــا مــی باشــد. 6 ســایز کاراکتــر 

بــرای انتخــاب وجــود دارد. هــر لیبــل مــی توانــد بــا ســایز مختلفــی از کاراکترهــا برنامــه ریــزی شــود.

صفحه 23

   
   

 D
eDe 

 
DeDe   

DeDe 

 
   

 D
eDe



]Character Size[

1     2     3     4     5     6

Tube=2

10 A N 2 C

توجه:

در صورتــی کــه ســایز انتخابــی کاراکتــر مناســب نباشــد، پیغــام خطــای "Over Size" بــر  

روی صفحه نمایش نشان داده می شود. از هر کلیدی جهت بازگشت می توان استفاده نمود.  

جهــت پرینــت تکــرار، ســایزهای کاراکتــر بــزرگ وانتخــاب کاراکترهــای عریــض ممکــن  

اســت بــا فضــای ناکافی مواجــه گردیم که موجب متراکم شــدن کاراکترها می گــردد. در چنین حالتی  

پیغام خطای"Over the limit" بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.   

. بــا اســتفاده از کلیــد ]Enter[، گزینــه"Font Size" را انتخــاب مــی نمائیــم تــا تصویــر بــاال بــر روی صفحــه 
نمایــش نشــان داده شــود.

. بوسیله کلید فلش راست/ چپ می توان سایز فونت کاراکتر مورد دلخواه را انتخاب نمود.
. ]Enter[ را فشار می دهیم.

جدول زیر سایزهای مناسب برای لیبل رولی/حرارتی از جنس PVC و نوار کاغذی را نشان می دهد.

صفحه 24

سایز لیبل رولی/حرارتی از جنس PVCسایز کاراکتر مناسب

3 ,2 ,1
4 ,3 ,2 ,1
4 ,3 ,2 ,1
4 ,3 ,2 ,1

5 ,4 ,3 ,2 ,1
5 ,4 ,3 ,2 ,1

∅2.5

∅3.2

∅3.6

∅4.2

∅5.2

∅6.4

سایز نوار کاغذیسایز کاراکتر مناسب

3 ,2 ,1
4 ,3 ,2 ,1
4 ,3 ,2 ,1

6 mm

9 mm

12 mm
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صفحه 25

"Auto " 4.2 گزینه

سایز کاراکتر مطابق با سایز مواد، طول لیبل و تعداد کاراکترهای ورودی تغییر می کند.

توجه:

عملکردهای "Auto length"  و "Auto Size" به طور هم زمان در یک بلوک قابل تنظیم نیستند.   

"Chrt Spacing " 4.2 گزینه

گزینــه "Chrt Spacing" را جهــت فاصلــه دادن بیــن کاراکترهــا انتخــاب مــی کنیــم. جهــت فاصلــه  دادن مــی 

 "Middle" فاصله زیاد بیــن کاراکترهــا(  و(  "Wide" ،)فاصلــه کــم بیــن کاراکترهــا( "Narrow" تــوان از ســه گزینــه

)فاصلــه متوســط بیــن کاراکتــر هــا( اســتفاده نمود.

توجه:

جهــت پرینــت پشــت ســر هــم، اســتفاده از ســایزهای کاراکتــر بــزرگ و انتخــاب فاصلــه زیــاد بیــن  

کاراکترها ممکن است با فضای ناکافی مواجه گردیم که موجب متراکم شدن کاراکترها می گردد. در   

  چنین حالتی پیغام خطای " Over the limit"  بر روی صفحه نمایش نشان داده می شود.

]Style[ 5. کلید

از کلیــد ]Style[ جهــت اضافــه کــردن کادر یــا زیرخــط دار کــردن کاراکتــر اســتفاده مــی نماییــم. نمونــه کاراکتر 

کادر دار شــده )frame( و زیــر خــط دار شــده )underline( در جــدول زیــر نشــان داده شــده اســت:

Middle
Wide
Narrow
Tube=2

10 A N 2 C

Printing example

Style None

ABCD ABCDABCD

Frame Underline
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صفحه 26

توجه:

حروف زیر نشانه عالئمی بر روی صفحه نمایش می باشند.  

. "N"  نشان دهنده عدم استفاده از کادر یا زیر خط  
. "F"  نشان دهنده استفاده از کادر  

. "L"  نشان دهنده استفاده از زیر خط  

بعــد از اینکــه ســایز لیبــل تغییــر کــرد، پارامترهــای لیبــل هــای پشــت آن لیبــل نیــز بــه صــورت  

خودکار تغییر می کند.   

]Array[  6. کلید

کلیــد ]Array[ جهــت تنظیــم محــل تــراز کاراکتــر هــا  بــه کار بــرده مــی شــود. تــراز وســط )Centering( بــه 

عنــوان تنظیــم پیــش فــرض در نظــر گرفتــه مــی شــود.

. کلید ]Array[ را انتخاب کرده تا تصویر فوق روی صفحه نمایش روئیت شود.
. از فلش باال/پایین و کلید ]Enter[، جهت انتخاب گزینه مذکور استفاده می نماییم.

"Centering" 6.1 گزینه

جهت تنظیم کاراکتر ها در تراز وسط )وسط-چین کردن( از گزینه "Centering" استفاده می شود.

"Align Left" 6.2 گزینه

جهت تنظیم کاراکتر ها در تراز چپ )چپ-چین کردن( از گزینه "Align Left" استفاده می شود.

توجه: 

حاشیه از هر دو طرف بلوک 2 میلی متر است.  

دمــای محیــط، رطوبــت و جنــس تیــوب مــی توانــد بــر روی تنظیمــات کاراکترهــای چاپــی از لحــاظ  

موقعیت تاثیرگذار باشد.   

Centering
Align left
Adjustment
Tube=2

10 A L 2 C
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 "Adjustment" 6.2 گزینه

از گزینــه "Adjustment" جهــت تنظیــم تــراز کــردن راســت و چــپ کاراکترهــا اســتفاده مــی گــردد. کاربــرد 

ایــن گزینــه جهــت تــراز کــردن موقعیــت کاراکتــر، زمانــی کــه خــارج از مرکــز اســت، مــی باشــد.

توجه: 

محدوده تنظیمات از 5- تا 5+ میلی متر می باشد.  

جهت تنظیمات تراز کردن کاراکتر از سمت چپ مقادیر منفی را وارد می نمائیم.  

جهت تنظیمات تراز کردن کاراکتر از سمت راست مقادیر مثبت را وارد می نمائیم.  

تنها یک رقم اعشار مجاز می باشد، برای مثال 2/1 یا 4/6  

. بــا اســتفاده از کلیــد ]Enter[، دســتور "Adjustment" را انتخــاب نمــوده تــا تصویــر زیــر بــر روی صفحــه 
نمایــش ظاهــر شــود.

. یک مقدارعددی انتخاب می نمائیم.
. ]Enter[ را فشار می دهیم.

]VER/HOR[ 7. کلید

کلید ]VER/HOR[ را جهت انتخاب چاپ عمودی و یا افقی استفاده می کنیم.

جهت انتخاب چاپ افقی گزینه "Horizental" را انتخاب می کنیم.  

جهت انتخاب چاپ عمودی گزینه "Vertical" را انتخاب می کنیم.  

می توان به طور هم زمان چاپ عمودی یا افقی را در یک بلوک داشت.  

در صورتــی کــه پیغــام خطــای "Over the limit" ظاهــر شــد، مقادیــر ورودی ســایز مــواد یاســایز  

کاراکتر و یا فاصله کاراکترها را دوباره تنظیم می کنیم.   

Adjust -5 to +5
Value=

Tube=∅4mm PVC Tube

10 1 N 2 C

Horizontal Vertical

A B CABC

صفحه 27
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]RPT[ 8. کلید

کلید ]RPT[ را جهت تنظیم تعداد تکرار لیبل انتخاب می کنیم.

. کلید ]RPT[ را فشار می دهیم تا تصویر زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد.
. تعداد تکرار را وارد می کنیم.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.

توجه:

مقدار وارد شده جهت تکرار باید به صورت عدد صحیح و از 1 تا 200 باشد.  

در صورتــی کــه مقــدار ورودی از حداکثــر مقــدار مجــاز بیشــتر باشــد، پیغــام خطــای "Over-value" بــر  

روی صفحه نمایش ظاهر می شود.   

Horizontal

Vertical

Tube=2

10 1 N 2 C

Repeat= 1-200

Value

Tube=2

10 1 N 2 C

صفحه 28
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گزینه Number، شامل اعداد

'98'99'00'01'02'03'04'05'06'07'08'09'10'11'12'13

I II III IV V VI VII VIII IX X i ii iii iv v vi vii viii ix x

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

]Symbol[  9. کلید

از کلید ]Symbol[ جهت وارد کردن عالئم استفاده می شود.

جزئیات عالئم مورد چاپ توسط دستگاه از قرار زیر می باشد: 

A
V

B
W

C
Y

D
Z

E F G H I J K L O P R S T UQNM

گزینه Frame، شامل حروف داخل دایره

Standard
Number
Frame
Unit symbols
Greek letters
Electrical code
Stan=2

10 1 N 2 C

با فشار دادن کلید ]Symbol[، تصویر ذیل بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.  

کلید فلش باال/پایین را جهت انتخاب گروه عالمت دلخواه به کار می بریم.  

کلید فلش راست/چپ را جهت حرکت دادن مکان نما به عالمت مورد نیاز به کار می بریم.  

]Enter[ را جهت انتخاب عالمت فشار می دهیم.  

صفحه 29

گزینه Standard، شامل حروف داخل دایره

!  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +  ,  _  .  /  1  2   3   4   5   6   7   8   9    
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گزینه Greek letters، شامل حروف یونانی

A  B  ' ) E Z H 1 3 K 7 M N = ? A P G T Y N X Q S

" $ ( * g . 0 2 3 k  8 µ  v  >  o  B p F T U n X Q o

گزینه Unit symbols، شامل سمبل و واحدها

mm  cm  km  mm2  cm2  m2  km2  ha  mm3  cm3  m3  cc  m   

d      mg  kg  Å  oC  oK  ca   mV  KV  mA  ns  µs  ms  mW   KW

VA  S  KS  pF  nF  µF  Hz  KHz  MHz  GHz  dB

"

" " "

گزینه Electrical code، شامل سمبل های برق

t A A S

ER G

]SEQ[  10. کلید

کلیــد ]SEQ[ جهــت قــرار دادن اعــداد متوالــی در لیبــل هــای متوالــی اســتفاده مــی شــود. عــدد تنظیــم شــده بــه 

صــورت متوالــی افزایــش یــا کاهــش مــی یابــد. جهــت فعــال نمــودن عملکــرد توالــی ایــن کلیــد را فشــار داده تــا 

صفحــه زیــر نمایــش داده شــود

. "A-Z" ،"HEX number"  ، "DEC number" و یــا "a-z" را بــه وســیله فلــش باال/پاییــن و فشــردن کلیــد 
]Enter[، انتخــاب مــی کنیــم.

. مقدار شروع را در "= Start" وارد می کنیم و ]Enter[ را فشار می دهیم.
. مقدار پایان را در "=End" وارد می کنیم و ]Enter[ را فشار می دهیم.

صفحه 30

اعداد معمولی )بر مبنای 10(
اعداد HEX )بر مبنای 16(

 A~Z الفبا
a~z الفبا

DEC Number
HEX Number
A-Z
a-z
Tube=2

20 4 N I C
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صفحه 31

Half-cut
Dotted Line
No Cutting
Tube=2

10 1 N 2 C

توجه:

زمانی که عملکرد توالی تنظیم می شود، عالمت  1   بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.  

عملکرد توالی تنها یک بار می تواند در هر لیبل تنظیم شود.  

مثال: اعداد متوالی End=1، Start=3 در موقعیت مکان نما وارد شد. نمونه ای از خروجی در زیر نمایش داده 

می شود:

]P-CUT[  11. کلید

کلید ]P-cut[ جهت انتخاب انواع برش )برش نصفه، برش نقطه چین و بدون برش( استفاده می شود.

. کلید ]P-CUT[ را فشار داده تا تصویر زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.
. فلش باال/پایین را جهت انتخاب گزینه مورد نیاز فشار می دهیم. گزینه "Half-cut" جهت انتخاب برش نصفه، 

گزینه "Dotted Line" جهت انتخاب نقطه چین، و گزینه "No Cutting" جهت انتخاب هیچ گونه برش و 

نقطه چین می باشد. 

. ]Enter[ را فشار می دهیم.

A_BC          :متن ورودی

A1BC           A2BC         A3BC     :متن چاپ شده
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صفحه 32

Save
Open
Delete
Delete all
Tube=2

20 4 N I C

توجه:

پارامتر برنامه ریزی شده برای حالت برش برای تمامی لیبل های متوالی اجرا می شود.  

عالئم مورد نمایش بر روی صفحه نمایش به شرح زیر است:   

. ]Half-Cut[: حالت برش نصفه  

. ]Dotted Line[: برش نقطه چین  

. ]No Cutting[: بدون برش  

]File[  12. کلید

کلید ]File[ جهت ذخیره کردن، پاک کردن ویا بازیابی یک فایل از حافظه استفاده می شود.

. ]File[ را فشار می دهیم تا شکل زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر گردد.
. فلش باال/پایین را فشار داده تا منو انتخاب گردد.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.

"Save" 12.1 گزینه

گزینه "Save" جهت ذخیره کردن پارامتر و مقادیر ورودی به عنوان یک فایل می باشد.

توجه:

ــدار ــام هش ــم، پیغ ــره کنی ــود  ذخی ــل موج ــم فای ــا اس ــای ورودی را ب ــه کاراکتره ــی ک در صورت  

  ]?Replace the existing file[ بر روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

حافظه توانایی ذخیره حداکثر 128 فایل را دارد.  
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صفحه 33

"Open" 12.2 گزینه

گزینه "Open" جهت باز کردن یک فایل از حافظه می باشد.

"Delete" 12.3 گزینه

گزینه "Delete" جهت پاک کردن یک فایل از حافظه می باشد.

"Delete all" 12.4 گزینه

گزینه "Delete all" جهت پاک کردن کلیه فایل ها از حافظه می باشد.

. گزینه "Delete all" را انتخاب می کنیم تا تصویر زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.
. "Yes" را انتخاب می کنیم.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.

]Options[  13. کلید

کلید ]Options[ جهت انتخاب گزینه های اختیاری به شرح ذیل می باشد:

''قــدرت جوهــر''، ''عمــق بــرش نصفــه''، ''دو خــط''، ''چرخــش معکــوس''، ''عالمــت 6،9''، ''اولویــت پرینــت''، 

''روشــنایی صفحــه نمایــش''، ''تنظیمــات پیــش فــرض''، ''تعییــن کــردن تکــرار''، ''کنســل کــردن''، ''حالــت رنــگ '' 

و ''کنســل کــردن رنگ''.

. "Options" را فشار می دهیم تا تصویر زیر نمایان شود.
. از فلش باال/پایین جهت انتخاب دستور مورد نظر استفاده می گردد.

. ]Enter[ را فشار می دهیم.

Delete all data?
Yes          No

Tube=2

10 1 N 2 C
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صفحه 34

"Print Density" 13.1 گزینه

گزینه "Print Density" جهت تنظیم قدرت جوهر پرینت استفاده می گردد.

. کلید ]Options[ را فشار می دهیم.
. فلش های باال/پایین را جهت انتخاب گزینه "Print Density"  را فشار می دهیم.

. فلش های راست/چپ را جهت افزایش یا کاهش  8 سطح قدرت جوهر انتخاب و فشار می دهیم.
. کلید ]Enter[ را فشار می دهیم.

"Dept of half-cut" 13.2 گزینه

گزینه "Dept of half-cut" جهت تنظیم عمق برش نصفه توسط نرم افزار استفاده می گردد.

. کلید ]Options[ را فشار می دهیم.
. فلش های باال/پایین را جهت انتخاب گزینه "Dept of half-cut" انتخاب و فشار می دهیم.

Print Density
Dept of half-cut
2 Lines
Inverse rotate
6 9 mark 
Print Priority
LCD brightness
Default setting
Specify pitch
Cancel specify
Color mode
Cancel color
Tube= 2

10 1 N 2 C

]Print density[

   Weak                        Strong 
Tube= 2

20 4 N I C

قدرت جوهر
عمق برش نصفه

دوخط
چرخش معکوس

عالمت 6،9
اولویت پرینت

روشنایی صفحه نمایش
تنظیمات پیش فرض

تعیین کردن تکرار
کنسل کردن

حالت رنگ
کنسل کردن رنگ
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صفحه 35

BIOVIN
COM

. فلش های چپ/راست را جهت انتخاب 6 سطح عمق برش انتخاب و فشار می دهیم.
. کلید ]Enter[ را فشار می دهیم.

توجه:

در صورتــی کــه عملکــرد دســتگاه بــا تنظیمــات عمــق بــرش نصفــه تیغــه کارآمــد نباشــد،  
  توصیه می شود با توزیع کننده رسمی جهت رسیدگی تماس گرفته شود. تنظیمات نادرست عمر تیغه

  برش نصفه را کم می کند.

در صورتــی کــه ســطح ششــم عمق برش را انتخــاب کرده ولی عمــق برش همچنان ناکافــی بود، کلید  

]Option[ و بــه دنبــال آن  ]Shift+0[ را جهــت تنظیــم عمــق بــرش بیشــتر انتخــاب مــی کنیــم.   

ــا فلــش چپ/راســت نشــان مــی دهــد. عمــق صفحــه نمایــش گزینــه تنظیمــات بــرش نصفــه را ب  

بــرش نصفــه عــادی بــرای لیبــل رولی/حرارتــی ســطح 45 مــی باشــد و عمــق برش نصفــه بــرای نوار   

  کاغذی سطح 95 می باشد.

"2Lines" 13.3 گزینه

به وسیله گزینه "2Lines" انتخاب پرینت 2 خط مختلف در یک بلوک امکان پذیرمی گردد.

. در خط اول حروف مورد نظر را تایپ کرده، مکان نما را در انتهای حروف قرار داده، دکمه ]Option[ را فشار 
داده و به وسیله فلش های باال/پایین گزینه "2Lines" را انتخاب و با فشار دادن دکمه ]Enter[ فعال نموده.

. با فعال نمودن گزینه "2Lines" عالمت      ظاهر می گردد و در ادامه حروف یا کلمه دوم را تایپ نموده و 
دکمه ]Print[ را جهت چاپ فشار داده.

. نتیجه انتخاب گزینه "2Lines" به صورت رو به رو می باشد.
. با استفاده ازکلیدهای ]Clear[ یا ]BS[ حالت دو خطه غیر فعال می شود.

توجه:

دستور چاپ دو خطی برای لیبل رولی/حرارتی با سایز 2 میلیمتر کاربردی نمی باشد چون عرض لیبل    

برای دو خط کفایت نمی کند.  

]Half-cut pose[

1       2       3       4       5       6

Weak                              Strong

Tube= 2

10 1 N 2 C
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صفحه 36

چاپ دو خطی برای لیبل رولی/حرارتی از جنس PVC با سایز 6/4~3/2 و سایز کاراکتر  

  4~1 امکان پذیر می باشد.

سایز کاراکتر برای چاپ دو خطی نوار کاغذی 6 میلی متری باید بین 2~1 باشد.  

سایز کاراکتر برای چاپ دو خطی نوار کاغذی 9 و 12میلی متری باید بین 3~1 باشد.  

چاپ دو خطی تنها یک بار در هر بلوک قابل تنظیم است.  

دستور دو خطی و عملکرد توالی نمی توانند به طور هم زمان در یک بلوک تنظیم گردند.  

"Inverse rotate" 13.4 گزینه

گزینه "Inverse rotate" را جهت تمیز کردن رول دیسک از لیبل رولی/حرارتی جمع شده استفاده می شود.

. درب پرینتر را باز می کنیم.
. کاست ریبون جوهر/لیبل کاغذی/حرارتی را برمی داریم.

. کلید ]Options[ را فشار می دهیم.
. دستور"Inverse rotate" را انتخاب می کنیم.

توجه:

زمانــی کــه کاســت ریبــون جوهر داخل دســتگاه قرار داشــته باشــد، با فعال نمــودن ایــن گزینه پیغام  

                 !Remove ribbon! Any key return   ظاهر می گردد. بنابراین کاست ریبون جوهر باید قبل از

                   انجام دستور خارج گردد.

                      زمانی که  دستور "Inverse rotate" فعال می شود، رول دیسک در یک زاویه چرخش پیش فرض می چرخد.

رول دیسک را با الکل یا دستمال نیمه مرطوب تمیز می کنیم.  

"6 9 Mark" 13.5 گزینه

گزینــه "Mark 9 6" جهــت زیــر خــط دار کــردن اعــداد 6 و 9 مــی باشــد تــا امــکان تمییــز دادن ایــن دو در لیبل 

هایــی کــه صرفا ایــن عــدد در آن اســتفاده شــده، میســر گردد.

6 9 mark

Cancel mark

Tube=2

10 1 N 2 C
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صفحه 37

"Print priority " 13.6 گزینه

گزینــه "Print priority" جهــت تعییــن کــردن اولویــت تکــرار چــاپ و یــا عملکــرد توالــی زمانــی کــه هــر دو 

عملکــرد بــه طــور هــم زمــان در یــک بلــوک تنظیــم شــده انــد، بــه کار مــی رود.

. "Print priority" را انتخاب می کنیم تا تصویر زیر ظاهر گردد.
. فلش باال/پایین را جهت انتخاب دستور مورد نظر فشار می دهیم.

. کلید ]Enter[ را فشار می دهیم.

"LCD brightness" 13.7 گزینه

گزینه "LCD brightness" جهت تنظیم روشنایی صفحه نمایش به کار می رود.

. با انتخاب گزینه " LCD brightness" تصویر زیر ظاهر می گردد.

. از فلش راست/چپ  جهت تنظیم سطح روشنایی مورد نظر استفاده می نماییم.
. کلید ]Enter[ را فشار می دهیم.

Sequence

Repeat

Tube= 2

10 1 N 2 C

Repeat

Sequence

A1       A1 A2       A2 A3       A3

A1       A2      A3 A1       A2      A3

نمونه چاپی:
تکرار: 2 بار توالی: 1-3

Press key < or >

Tube=∅4mm PVC Tube

10 1 N 2 C
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صفحه 38

توجه:

فلش راست را جهت افزایش روشنایی صفحه نمایش بکار می بریم.  

فلش چپ را جهت کاهش روشنایی صفحه نمایش به کار می بریم.  

"Default setting" 13.8 گزینه

گزینــه "Default setting" جهــت بازگردانــدن پارامترهــای تنظیــم شــده بــه تنظیمــات پیــش فــرض کارخانــه 

اســت. تنظیمــات پیــش فــرض طبــق لیســت زیــر مــی باشــد:

"Specify pitch" 13.9 گزینه

گزینه "Specify pitch" جهت چاپ محدوده خاصی از لیبل ها می باشد.

. "Specify pitch" را انتخاب می کنیم تا تصویر زیر ظاهر شود.
''Start='' ،مقدار ورودی جهت شروع را وارد می کنیم .

. ]Enter[ را فشار داده تا تصویر زیر بر روی صفحه نمایش ظاهر شود.
''End='' ،مقدار خروجی پایانی را وارد می کنیم .

Block number

End=

Tube=2

10 1 N 2 C

Block number

Start=

Tube=2

10 1 N 2 C

عملکرد
جنس

سایز لیبل رولی/حرارتی
سایز کاراکتر

فاصله کاراکترها
طول تکرار

افقی/عمودی
استایل

تنظیمات پیش فرض
لیبل رولی/حرارتی

 ∅4 
4

وسط
20 میلی متر

افقی
هیچ

عملکرد 
تراکم چاپ

تکرار
توالی
صف
برش

عمق برش
اولویت چاپ

تنظیمات پیش فرض
سطح 4

1
هیچ

مرکزگیری
برش نصفه

1
   توالی
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صفحه 39

"Cancel specify" 13.10  گزینه

گزینــه "Cancel specify" جهــت کنســل کــردن عملکردهــای پرینــت مشــخص شــده اســتفاده مــی گــردد. 

بعــد از فعــال ســازی دســتورها، دســتگاه کلیــه لیبــل هــای ورودی را چــاپ مــی کنــد.

"Color mode" 13.11  گزینه

گزینه "Color mode" را جهت چاپ ریبون با جوهر سفید انتخاب می کنیم.

"Cancel color" 13.12  گزینه

گزینه "Cancel color" را جهت چاپ ریبون با جوهر مشکی انتخاب می کنیم.

28( پیغام های خطا:
پیغام خطا

No ribbon

Open cassette

Over-value

Over length

Auto length set

Auto size set

Over-size

Character limit

کاســت ریبــون جوهــر موجــود نیســت 
ــه  ــون جوهــر ب ــا اینکــه کاســت ریب و ی

درســتی جــا نخــورده اســت.

درب پرینتر باز است.

مقــدار ورودی مــی بایســت در یــک 
محــدوده خــاص باشــد.

طــول ورودی کاراکترهــا از طــول تکــرار 
بیــش تــر اســت.

طــول چــاپ خــودکار و ســایز کاراکتــر 
خــودکار نمــی توانند بطــور همزمــان در 

یــک لیبــل تعریــف شــوند.

طــول چــاپ خــودکار و ســایز کاراکتــر 
خــودکار نمــی توانند بطــور همزمــان در 

یــک لیبــل تعریــف شــوند.

ســایز لیبــل انتخابــی از حــد مجــاز 
اســت. کــرده  تجــاوز 

طــول کاراکترهــای ورودی بیــش تــر از 
حــد بیشــینه 1000 اســت.

مقدار ورودی را دوباره وارد می کنیم.

طول تکرار، سایز کاراکتر و یا فاصله 
کاراکترها را دوباره تنظیم می کنیم.

یکی از دو عملکرد خودکار سایز 
کاراکتر یا طول چاپ باید لغو شوند.

یکی از دو عملکرد خودکار سایز 
کاراکتر یا طول چاپ باید لغو شوند.

سایز کاراکتر کوچک تری را انتخاب کنید.

کاراکتر را تا جایی که در محدوده مجاز 
قرار گیرد، پاک می کنیم 

درب پرینتر را ببندید.

ــورت  ــه ص ــر را ب ــون جوه ــت ریب کاس
ــد. ــا بزنی ــت ج درس

راهکارمعنی
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صفحه 40

29( مشکالت متداول و راهکار هر کدام: 

پیغام خطا

No more block

Function already set

Sequence set

تعداد لیبل های تنظیم شده بیش تر از 
99 است.

عملکرد دو خطی در هر لیبل بیش از 
یک بار تعریف شده است.

اعداد متوالی تنها یک بار در هر لیبل 
می توانند تعریف شوند.

لیبل ها را تا جایی که در محدوده مجاز 
قرار گیرد، پاک می کنیم.

دستور دو خطی را که دوبار در این لیبل 
وارد شده، پاک می کنیم.

دستور توالی را که دوبار در این لیبل 
وارد شده، پاک می کنیم.

راهکارمعنی

مشکل

دکمه Power را می زنیم ولی صفحه نمایش 
روشن نمی شود.

صفحــه نمایش بیش از اندازه تاریک یا 
روشن است.

 "Print" هیچ پاسخی بعد از فشردن دکمه
دریافت نمی شود.

طول چاپ واقعی هر لیبل با مقدار مشخص 
شده متفاوت است.

محتویات چاپی در موقعیت مرکز هر بلوک 
واقع نیستند.

کابل Power را چک کنید که به درستی به پریز متصل شده 
باشد و LED آداپتور   AC/DC روشن باشد.

روشنایی LCD با دمای محیط تغییر می کند. اما روشنایی
 را می توان به وسیله کلید "Options" تنظیم نمود.

اطمینان حاصل نمایید دستگیره چرخان قبل از چاپ در جهت 
چرخش عقربه های ساعت قفل شده باشد.

اطمینان حاصل نمایید که درب پرینتر بطور محکم بسته شده باشد.
اطمینان حاصل نمایید که سر پرینتر به درستی کار می کند.

دستور "Adjustment" را در عملکرد "Pitch" فعال
 می کنیم تا طول تکرار تنظیم شود.

دستور "Adjustment" را در عملکرد "Array" فعال
 می کنیم تا کاراکتر به سمت راست یا چپ تراز شود.

راهکار
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صفحه 41

مشکل

کاراکتر چاپی واضح نیست.

عمق برش نصفه نامناسب است.

اطمینان حاصل نمایید دمای محیط پایین تر از 15 درجه سانتی 
گراد و باالتر از 35 درجه سانتی گراد نباشد. 

اطمینان حاصل نمایید هیچ گونه کثیفی، لکه روغن، جسم 
خارجی و ... به لیبل رولی/حرارتی نچسبیده باشد.

اطمینان حاصل نمایید کاست ریبون جوهر شل نباشد و به 
درستی جا خورده باشد.

سر پرینتر را چک کنید که در حالت کارکرد مناسب باشد.
اطمینان حاصل نمایید سایز مواد چاپی به درستی تنظیم شده باشد.

اطمینان حاصل نمایید لیبل رولی/حرارتی بیش اندازه نرم، 
سخت، پیچ خورده یا دارای لکه ی سخت نباشد.

چک می کنیم که غلطک کششی به دور رول نپیچیده باشد.
 لیبل رولی/حرارتی را طوری تنظیم کنید که با یک فشار 

کوچک باز شود.
استفاده از لیبل رولی/حرارتی آلوده، به سر پرینتر آسیب می زند.

دستور "Dept of half cut" را در "Options" جهت تنظیم 
کردن عمق برش نصفه فعال می کنیم.

در صورتی که تیغه برش نصفه بیش از 30،000 بار کار کرده 
آن را عوض کنید.

کلید "Option" و به دنبال آن  ]Shift+0[ را جهت تنظیم 
عمق برش بیش تر انتخاب می کنیم. 

صفحه نمایش گزینه تنظیمات برش نصفه را نمایش می دهد. 
"Tube cut pose" یا "Lable cut pose" را با چرخاندن 

فلش باال/پایین انتخاب می کنیم.
عمق برش نصفه پیشنهادی برای لیبل رولی/حرارتی

 سطح 45 می باشد و عمق برش نصفه برای نوار کاغذی
 سطح 95 است.

تیغه برش نصفه را جایگزین کنید.

راه حل
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صفحه 42

30( مواد مصرفی و قطعات یدکی:

کد مواد مصرفی/قطعهمشخصات مواد مصرفی/قطعه

کاست ریبون جوهر مشکی رنگ، 80 متری

کاست ریبون جوهر سفید رنگ، 80 متری

تیغه نیم-برش

لیبل رولی )از جنس پی وی سی(

لیبل حرارتی )حرارت جمع-شونده( )از 
جنس پلی الفین(

S650E-R80BK

S650E-R80WE

S650E-HC

L1T* 

L2T*

تصویر

* جهت اخذ اطالعات کامل و تفضیل کد کاال، به کاتالوگ مرتبط محصول رجوع شود. 
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