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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY IN - PEBBLE 4
Về việc bảo quản máy in:
- Nên để máy in ở nơi thoáng mát, ít bụi và nên giữ máy in sạch sẽ.
- Sau khi in xong nhớ che máy in bằng 1 tấm vải mỏng.
- Rút nguồn điện khi không sử dụng máy in.
- Không chạm tay hay va quệt vào đầu in.
- Không tự ý tháo máy in hoặc tháo đồng in khi không có kỹ thuật của TBHP
1. Các thao tác sử dụng máy in.
- Chú ý dung Ribbon nào thì set Ribbon đó.
Set Ribbon như sau:
Chọn máy in Evolis/Propeties/Graphic/Chọn loại Ribbon cần in/OK
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2. Các thông báo trên máy in.
- Khi đèn ở hình tam giác có dấu chấm than (!) sáng: Kiểm tra lại nắp máy in đã
đạy kín chưa.
- Khi đèn ở bàn tay sáng: Đầu in bị bẩn, cần phải lau đầu in (khuyến cáo in 200 thẻ
lau đầu in 01 lần)
- Khi đèn hình khay đựng thẻ sang: Hết thẻ.
- Khi đèn hình Ribbon sáng: Hết Ribbon.
Đèn lớn nhất là đèn báo nguồn.
3. Thao tác lau đầu in:
- Khi đèn báo đầu in bị bẩn sáng, ta cần phải lau đầu in bằng thẻ lau đầu in (Kỹ
thuật TBHP đã bàn giao khi giao máy in).
Trước khi lau đầu in cần phải bỏ Ribbon đang in ra khỏi máy. Hủy hết các lệnh in
còn lại.
- Lau đầu in:
+ Bỏ thẻ lau đầu in vào khay chứa thẻ đầu vào.
+ Vào Start/Setting/Printer and Faxes../Chọn máy in Evolis/ Chuột phải chọn
Propeties/Tool/Printer Cleaning/Ok.

Chú ý:
- Sau khi lau xong để máy in dừng hoạt động trong vòng 05 phút mới sử
dụng tiếp.
- Thẻ lau đầu in sau khi lau xong, cho vào túi kín bảo quản. Lần sau sử dụng
tẩm cồn y tế vào 2 mặt và làm lại các thao tác trên.
- Mỗi thẻ lau được từ 05 lần.
Trên đây là phần hướng dẫn bảo quản và sử dụng máy in. Khách hàng có thắc
mắc vui lòng liên hệ với Mr Thái – Mobile: 0948 551 399 – Email: thaidang@tbhp.vn
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