CÔNG TY TNHH TBYT Y NHẬT
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN UP-D25MD
Phần 1 : Các phím chức năng ( tính từ trái sang phải theo lần lượt ở mặt trước của máy in)
(Tham khảo hình ở trang số 10 của HDSD bằng tiếng anh trong đĩa CD cung cấp kèm)
1) PRINT : Trong khi máy đang in, đèn sẽ sáng để báo hiệu
2) Màn hình hiển thị LCD : ở màn hình sẽ hiển thị màu xanh nếu máy hoạt động bình thường. Nếu
có lỗi xuất hiện tin báo lỗi sẽ xuất hiện trên màn hình
3) ALARM : đèn sẽ sáng báo hiệu có lỗi xuất hiện trong quá trình in (ví dụ như lỗi kẹt giấy)
4) Phím Menu : ấn phím để hiển thị menu hoặc quay trở về màn hình bình thường từ hệ thống menu
5) Các phím mũi tên : sử dụng để chon mục menue và thay đổi các thông tin cài đặt
6) Phím STOP: khi máy đang trong quá trình in, phím này được sử dụng với chức năng dừng in.
7) Phím EXEC : phím này dùng để xác nhận lại thông tin mới được cài đặt ở menu
8) Công tắc bật/ tắt máy : nhấn nút công tắc để tắt hoặc bật máy,
9) Khay để giấy : để giấy ở trong khay, khay mực để ở khay phía trên
10) Dấu tam giác ở trước khay giấy , nhấn dấu này để đưa khay giấy ra
Bên trong trong bảng cửa khay mực gồm có (tham khảo hình vẽ ở trang 10 HDSD tiếng
Anh)
1) Công tắc bật tắt máy
2) Khay để băng mực
3) Nút “Dial” dùng để lấy giấy ra mỗi khi xuất hiện lỗi kẹt giấy ở bên trong (tham khảo
thêm trang 74 HDSD tiếng Anh)
4) Media switch lever
Mặt sau của máy in gồm : lần lượt từ trái sang phải (tham khảo hình ở trang 11 HDSD
tiếng Anh trong đĩa CD cung cấp kèm)
1) Chốt giữ cáp USB : giúp giữ cáp USB không bị xê dịch khỏi cổng kết nối USB với máy in
2) Cổng kết nối USB
3) Cổng kết nối nguồn điện
4) Equipotential ground terminal conector
Phần 2 : Chú ý :
1) Tắt tất cả các nguồn điện trước khi kết nối máy in với các thiết bị khác

2) Kết nối nguồn điện sau cùng
3) Tham khảo cách lăp đặt băng mực, giấy vào khay ở trang 14,15,16,17 HDSD tiếng Anh
Người đại diện hợp pháp của cơ sở

