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TELİF HAKKI UYARISI / COPYWRITE WARNING 
Bu kitapçığın tüm telif hakkı DROPJET MAKİNA’ya aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, içeriği yazılı izin 
olmaksızın alınamaz, yazılı, görsel ve dijital ortamda tamamen, kısmen yayınlanamaz. Telif hakları ihlal 
edilmesi durumunda her gösterim /kopya başına 500 USD talep edilir. 

The copywrite of this manual blongs to DROPJET MAKINA. Cannot be copied, inside written texts to be taken, wholely 
or partially cannot be published in the written, illustartied or digital medias before written permission received. For 
not obeying, 500 USD will be invoiced per copy. 
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BU KİTAPÇIK HAKKINDA / ABOUT THIS BOOKLET 

Amaç / Purpose 
Bu kitapçığın amacı DROPJET DJ100 versiyon makinalarının kullanımında başucu kaynağı oluşturmak ve 
kullanıcıyı gerekli bilgiyle donatmaktır. 

The purpose of this booklet is to create a bootstrap for the use of DROPJET DJ100 version machines and equip the 
user with the necessary information. 

Kullanıcı makinaları kendisine öğretilen ve bu kitapçıkda yeralan şekliyle kullanmak, kullanırken gerekli 
önlemlerini almak ve makinayı korumak zorundadır. 

User machines have to be taught to themselves and used as intended in this booklet, take precautions when using it 
and protect the machine. 

İlgi makinalar sürekli geliştirildiğinden, bazı yenilikler bu kitapçıkda yer almayabilir. 

Since interest machines are constantly being developed, some innovations may not be included in this booklet. 

 

En yeni özellikler için arayınız: 

Please call for newest features: 

DROPJET MAKİNA KİMYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 
İkitelli Org. San. Bölg., Dersan Koop San. Sit. S1C Blok, No:119, İstanbul, Türkiye (TURKEY) 
Tel.: 0212 671 7007 • Faks: 0212 671 7017 • www.dropjet.com.tr • info@dropjet.com.tr  
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UYUMLULUK 
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Güvenlik İşaretleri ve Anlamları / Safety Icons and Meanings 
 

Uyarılar ve İkazlar / Warnings and Cautions 
Makine kullanıcıları genel güvenlik kuralları haricinde aşağıda belirtilen güvenlik uyarılarına dikkat etmek 
zorundadır. 

Machine users must pay attention to the following safety warnings, except for general safety rules. 

  

UYARI: Bu uyarı işareti sizin için zararlı olabilecek aktivitelere dikkat çekmek içindir. Makinanın 
kullanımı esnasında dikkatli olunuz. 

WARNING: This warning sign is intended to alert you to activities that may be harmful to you. Be careful 
when using the machine. 

  

Makinayı kullanırken, solvent ve mürekkep sıçramasına karşı 
gözlerinizi ve deri ile temasını engelleyici, KORUYUCU GÖZLÜK ve 
KORUYUCU ELDİVEN kullanınız. Solvent buharını direk teneffüz 

etmeyiniz. Gözlerinize solvent veya mürekkep kaçması durumunda bol temiz su ile yıkayınız ve derhal tıbbi 
müdahale isteyiniz. Teneffüs edilmesi durumunda temiz havaya çıkarınız ve doktorunuza müracaat ediniz. 

When using the machine, use protective gloves and protective gloves to prevent contact with your eyes and skin 
against solvent and ink splashes. Do not inhale the solvent vapor directly. In case of solvent or ink leakage, wash with 
plenty of clean water and seek immediate medical attention. If inhaled, remove to fresh air and consult your doctor. 

  

Makina çalışırken kesinlikle kapağını açmayınız. Elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. 

Never open the cover while the machine is running. It may result in electric shock. 

 

Makina içinde kullanılan sarf malzemeleri yanıcı parlayıcı özellikte olabilir. Bu nedenle makina 
yanına ateşle yaklaşmayınız ve sigara içmeyiniz. 

The consumables used in the machine may be flammable. For this reason, do not approach the 
machine with fire and do not smoke. 

 

Anlamadığınız tüm hususlarda DROPJET MAKİNA'dan teknik destek talep ediniz. 

Ask for technical support from DROPJET MAKINA on all matters that you can not understand. 

 

İlk Yardım / First Aid 
Makina sarf malzemeleri göz veya deri ile temasında; teneffüsünde veya yutulmasında tehlike arz edebilir. 
Aşağıda çeşitli durumlarda yapılacak ilk-yardım anlatılmıştır. Detaylı bilgileri Sarf Malzemelerine ait GBF 
(Güvenlik Bilgi Formu, ing: MSDS) bulabilirsiniz. GBF tarafınıza verilmedi ise, lütfen DROPJET MAKİNA’dan 
talep ediniz. 
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Göz Teması 
Enaz 10 dakika temiz ve bol su ile gözlerinizi yıkayınız. Acilen tıbbi müdahale için doktorunuza müracaat 
ediniz. 

Deri Teması 
Sarf malzemenin bulaştığı üzerinizdeki hertürlü giysi vb. maddeleri çıkarıp, etkilenen bölgeyi sabunlu su ile 
yıkayınız. Mürekkep bulaşması durumunda kesinlikle temizleme solventi ile derinizi yıkamayınız. 

Teneffüs 
Etkilenen kişiyi derhal temiz havaya çıkarınız. Eğer nefes almasında zorluk çekiyor ise, acilen tıbbi 
müdahale için doktorunuza müracaat ediniz. 

Yutma 
Enaz ½ litre temiz içe suyu içirdikten sonra acilen tıbbi müdahale için doktorunuza müracaat ediniz. 

Gürültü 
Makinanın gürültü seviyesi 70 dBA altındadır. Bu duyma ile ilgili sorun çıkarmayacağı anlamına gelir. 
Dolayısı ile kulaklık kullanmanıza gerek yoktur. 

Makinanın Nakli 

Makinanın nakli esnasında; 

• Elektrik bağlantılılarını çıkartınız. 
• Makina içerisindeki tüm sarf malzemeyi boşaltınız ve hidrolik sistem içinde kalabilecek sarf 

malzemenin makina içine akmamasını sağlayınız. 
• Makinanın teslimi sırasında size verilen “taşıma sandığı„ içine koyunuz. 
• Makinanın taşınması sırasınca zarar görmemesini sağlayıcı tüm gerekli tedbirleri alınız. 
• Makinayı ters-yüz etmeden, sert darbelere maruz bırakmadan taşıma işlevini yerine getiriniz. 
• Makina sizin tarafınızdan taşınmayacaksa, taşıyıcı 3.ncü kişileri gerekli şekilde ikaz ediniz ve sandık 

üzerine gerekli ikaz işaretlerini yapıştırınız. 

TELİF HAKKI  
Bu kitapçığın tüm telif hakkı DROPJET MAKİNA’ya aittir. Hiçbir şekilde kopyalanamaz, içeriği yazılı izin 
olmaksızın alınamaz, yazılı, görsel ve dijital ortamda tamamen, kısmen yayınlanamaz. Telif hakları ihlal 
edilmesi durumunda her gösterim /kopya başına 500 USD talep edilir. 
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Güvenlik / Safety 
 

 DİKKAT: KİŞİSEL KORUNMA. Bu yazıcının kullanım amacı, ürünlerin üzerine bilgi 
yazdırmak içindir. Kullanmadan önce ve ihtiyaç halinde lütfen klavuzu sonuna kadar okuyunuz. Sadece 
teknik servis olarak yetkili kılınmış kişiler bakım veya onarım yapabilir.Amacı dışında kullanımı, ciddi 
kişisel incinmelere yol açabilir. 

 

PERSONAL INJURY. The intended use of this printer is to print information directly onto a product. 
Follow the installation and operating instructions at all times. Only trained personnel should carry out 
maintenance or repair. Use of this equipment for any other purposes may lead to serious personal injury 

 

DİKKAT: CİHAZ HASARI. Lütfen kurulum yapmadan, kullanmadan veya servis/onarım 
yapmadan önce klavuzu sonuna kadar okuyunuz. 

 

EQUIPMENT DAMAGE. Read this manual thoroughly before attempting to install, operate, service, or 
maintain this equipment. 

 

Tanıtım / Introduction 
DROPJET Makina'nın şirket politakası temassız inkjet kodlama cihazları ve mürekkeplerini, yüksek 
standartlarda üretmektir. Bu sebeple, ürünlerimiz sıkı bir kalite kontrolden geçirilerek size sunulmaktadır. 

Bu bölümün amacı, kullanıcıyı güvenlik eğitimini vermek suretiyle makinanın güvenli bir şekilde kullanımını 
sağlamaktır. 

The company policy of DROPJET Makina is to manufacture noncontact printing/coding systems and ink supplies that 
meet high standards of performance and reliability. Therefore, we employ strict quality control techniques to 
eliminate the potential for defects and hazards in our products. 

The safety guidelines provided in this chapter are intended to educate the operator on all safety issues so that the 
operator can operate the printer safely. 

Ekipman Güvenlik Kuralları / Equipment Safety Guidelines 
Bu bölüm kullanım ve yazıcının taşınması hakkında önemli güvenlik kurallarını içermektedir. 

This section contains important safety guidelines pertaining to the operation and handling of the printer and 
associated equipment. 
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DİKKAT: KİŞİSEL YARALANMA. Bakım, onarım yapmadan önce -ayarlamar yapmak amacı 
dışında- elektrik bağlantısını tamamen çıkarınız 

PERSONAL INJURY. While performing maintenance or repair work, disconnect the mains supply unless 
it is absolutely necessary to leave the supply on while carrying out adjustments. 

 

Yazıcının Yerleştirilmesi / Placement of the Printer 

DİKKAT: KİŞİSEL YARALANMA. Yazıcıyı tehlikeli bir konuma bırakmayınız. Tehlikeli 
konum patlama sonucu kişisel yaralanmalara sebep olabilir. Yerel güvenlik regülasyonlarına uygun bir 
şekilde, potansiyel tehlikeli konum analizi yapınız. 

PERSONAL INJURY. Do not place the printer in a hazardous location. Hazardous locations might cause 
an explosion, leading to personal injury. You must ensure compliance with all local regulations 
regarding equipment placement in potentially hazardous locations. 

 

Baskı Ünitesi Kurulum Klavuzu / Printhead Installation Guidelines 
Baskı ünitesini üretim hattına pozisyonlandırırken, üzerindeki kartuşu çıkarınız. 

When arranging and positioning the printheads on the production line, it is important to make sure that it is possible 
to replace the cartridges at any time. 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Kurulum esnasında, kartuşu, ve yazıcı parçalarını kişisel 
olarak yaralanmanıza sebep olmayacak güvenli bir bölgede tutunuz. 

PERSONAL INJURY. During installation, ensure that the cartridges and machine parts are placed to a 
secure place 

 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Kartuşu değiştirirken, hareketli parçalara dikkat ederek 
kişisel yaralanma oluşturmayacak şekilde dikkat ediniz. 

PERSONAL INJURY. When replacing cartridges be aware of risk of injury from moving machine parts. 

 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Baskı ünitesi kurulumu, bağlanması ve sökülmesi 
esnasında yazıcının kapalı olduğuna emin olunuz. 

PERSONAL INJURY. The printer must be switched off when the printheads are being installed, 
connected or disconnected. 
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DİKKAT: YAZICI HASARI. Kurulum sonrası, baskı ünitesinin titreşime, elektrostatik şarja 
veya ürünüzdenbulaşabilecek cila, yapışkan veya benzer kirlere maruz kalmayacağına emin olunuz. 
Ayrıca baskı ünitesinin aşırı sıcak veya fotoelektrik hücre sonucu ısınmaya maruz kalmayacağına emin 
olunuz. 

EQUIPMENT DAMAGE. Select correct installation position to avoid vibrations on the printhead, 
electrostatic charge and soiling caused by lacquer, adhesive or other similar products used in the 
production process. This also avoids overheating of the printhead, the photoelectric cell and the cartridge 
as a result of being installed too close to sources of process heat. 

 

Mürekkep Güvenlik Uyarıları / Ink Safety Guidelines 
Bu bölüm yazıcı sarf malzemelerinin (mürekkep, temizlik sıvısı vb) önemli güvenlik bilgilerini içermektedir. 

This section provides important safety guidelines pertaining to the use and handling of printer supplies (inks, cleaning 
solutions). 

 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Mürekkeple temas 
halinde uygun eldiven ve yan bariyerli güvenlik gözlüğü (veya benzer göz koruma) kullanınız. Gözlerinize 
sıçraması durumunda, 15 dk gözlerininzi temiz bir su ile çarptırarak yıkayınız ve derhal doktora 
müracaat ediniz. 

PERSONAL INJURY. Wear gloves, safety glasses with side shields (or equivalent eye protection) when 
handling ink. If it splashes on your eyes, flush your eyes with water for 15 minutes and consult a 
physician immediately. 

 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Mürekkep veya temizleme sıvısını kanalizasyon gider vb 
yerlere atmayınız. Yerel regülasyonunuza uygun olarak imhasını sağlayınız. Bilgi için yerel regülasyon 
ajansınıza danışınız. 

PERSONAL INJURY. Do not pour any ink or cleaning solution into sinks, sewers, or drains. Waste 
disposal must comply with local regulations. Contact the appropriate regulatory agency for further 
information. 

 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Stoklamanızı, yerel regülasyonlara uygun yapınız. Bilgi 
için yerel regülasyon ajansınıza danışınız.Kartuş üzerindeki etiket veya Güvenlik Bilgi Formunda (GBF - 
MSDS) mürekkebin yanıcı olup olmadığını yazmaktadır. 

PERSONAL INJURY. Storage must comply with local regulations. Contact the appropriate regulatory 
agency for further information. The label on the cartridge or the Material Safety Data Sheet (MSDS) 
indicates if a particular ink is flammable or not. 
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 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Mürekkebi kullanmadan önce GBFnu okuyup anlayınız. 
Her mürekkep tipi için ayrı bir GBF vardır. İlgi GBF, nakliye esnasında size verilmektedir.  

GBFlarını, mürekkebe bağlı kişisel bir yaralanma oluşması ihtimaline karşılık saklayınız. Ek kopya 
ihtiyaçlarınızı DROPJET Müşteri Hizmetlerini +90 212 671 7007 telefondan arayarak edinebilirsiniz. 
Türkiye dışında, DROPJET ofisi veya DROPJET distribütörü ile temasa geçiniz. 

PERSONAL INJURY. Read and understand the MSDS before using the ink. An MSDS exists for each type 
of ink. The appropriate sheet(s) are supplied along with the shipped product.  

Ensure that you retain all MSDSs for future reference in case you need to consult a physician regarding 
an ink-related accident. Additional copies of MSDSs are available upon request, and can be obtained by 
contacting the DROPJET  Customer Service Department at +90 212 671 7007. Outside Turkey, 
customers should contact a subsidiary DROPJET office or their local DROPJET distributor. 

 

TJet300 Yazıcı için Güvenlik Uyarıları / Safety Warnings for TJet300 Printer 
Bu bölümde TJet300'ünüze ait bazı ek güvenlik bilgileri anlatılmıştır.  

Some additional warnings that are specific to the TJet300 printers are described in this section. 

Topraklama ve Bağlama / Grounding and Bonding 

 DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Her zaman için statik yüklenmeyi önleyici tedbir alınız. 
Doğru Topraklama ve Bağlantı yöntemlerini kullanın. İletken ekipmanı, aynı potansiyelde tutmak ve 
statik boşalmayı en aza indirgemek için daima onaylanan kablolarla birleştirin. Sadece Dropjet onaylı 
metalik servis tepsileri ve toprak kablolarını kullanın. 

PERSONAL INJURY. Always prevent static discharge from occurring. Use proper Grounding and 
Bonding methods. Always bond conductive equipment together with approved cables to maintain them at 
the same potential and minimize static discharge. Only use Dropjet approved metallic service trays and 
ground cables. 

Elektrik Gücü / Electrical Power 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Bu ekipman yerel olarak yerleştirilmiş bir şebeke güç 
yalıtım aygıtı ile birlikte kurulmalıdır. Bu, bir fiş ve soket veya IEC 60947-3 veya IEC 60947-2'ye uygun 
bir anahtar konektörü veya devre kesici olabilir. 

PERSONAL INJURY. This equipment must be installed with a locally positioned mains supply isolation 
device. This can be either a plug and socket or a switch connector or circuit breaker in accordance with 
IEC 60947-3 or IEC 60947-2. 
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DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Tüm harici enerji kaynağının, şebeke ve şebeke güç 
konektörünün ekipmanlardan ayrıldığından emin olun. Bu işlem, ürünün herhangi bir bölümünde 
herhangi bir bakım veya onarım yapmaya başlamadan veya yazıcı kapaklarını açmadan veya çıkarmadan 
önce yapılmalıdır. 

PERSONAL INJURY. Ensure that all external energy sources, mains and mains power connector are 
isolated from equipment. This should be done before attempting any maintenance or repair on any part of 
the product or before opening or removing any printer covers. 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Yazıcıdaki tüm kabloların, yürüyüş yollarına girme 
olasılığını ve bir tehlike haline gelmesini önlemek için emniyet altına alınmasını sağlayın. 

PERSONAL INJURY. Ensure that any cables from the printer are secured to avoid chance of movement 
into walkways and becoming a trip hazard. 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Dropjet TJet300 dokunmatik kontrol kartının, yerleşik 
lityum pil ile kalıcı olarak besleneceği bölümler olacaktır - bu nedenle kartın herhangi bir iletken yüzey 
üzerine (iletken, plastik torbalar vb. dahil olmak üzere) asla yerleştirilmemesi veya depolanmamalıdır. 
Bu, pilin düzleştirilmesi ve / veya potansiyel olarak pilin aşırı ısınmasına neden olabilir. Pil, operatör 
tarafından değiştirilmemelidir. 

PERSONAL INJURY. There will be sections of the Dropjet TJet300 touch control board that will be 
permanently powered via the onboard lithium battery - therefore it is essential that the board should 
never be placed onto, nor stored in or on any conductive surface (including conductive, plastic bags etc.) 
as this would flatten the battery and/or potentially result in battery overheating. The battery is not to be 
replaced by the operator. 

Haberleşme / Communications 

DİKKAT:EKİPMAN HASARI. Tüm Ethernet / iletişim kablolarının ekranlanmış (shielded) 
olduğundan emin olun (STP Cat5). 

EQUIPMENT DAMAGE. Ensure that all Ethernet/communication cables are shielded (STP Cat5). 

Diğer Önemli Yönergeler / Other Important Guidelines 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Yazıcı kapalı ve ana elektrik şebekesinden ayrılmadıkça 
yazıcı kafasını doğrudan gözlere veya yakınında tutmayın. 

PERSONAL INJURY. Do not point the printhead directly and in close proximity to the eyes, unless the 
printer is switched off and isolated from the mains. 
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DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Mürekkep veya sarf malzemeleri ile birlikte verilen uyarı 
veya tehlike bilgilerini okuyun. 

PERSONAL INJURY. Read any warning or hazard information supplied with the ink or consumable 
products. 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. TJet300 yazıcıya güç kaynağı uyarı sembolleri 
bulunmaktadır. Bu sembollerin herhangi bir kısmı hasar gördüyse, aşınmış veya çıkarılmışsa derhal 
değiştirilmelidir. 

PERSONAL INJURY. The TJet300 printer is supplied with warning symbols for power supply. If any part 
of these symbols become damaged, worn or removed they must be immediately replaced. 

Medical Emergencies 
Bu bölüm bir kaza durumunda önemli tıbbi bilgiler sağlar. 

This section provides important medical information in case of an accident. 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA. Acil bir tıbbi durumda vakit kaybetmeden bir doktora 
başvurun. 

PERSONAL INJURY. In the event of a medical emergency, contact a physician immediately. 

Yazıcı Mürekkepiyle İlgili Acil Durumlar / Emergencies Involving Printer Ink 

Olay yazıcının mürekkebi kaynaklıysa, kartuşu ve / veya MSDS'i beraberinizde, doktorun ofisine götürün. 
İçeriği, kesin medikal tedaviyi sağlamak için hekim tarafından istenecek önemli bilgileri içerir. 

If the incident involves the printer ink, carry the cartridge and/or MSDS with you to the physician’s office. These items 
contain important information that the physician may require, to provide the precise medical treatment. 



 

Kurulum / Installation 

Yazıcıya Genel Bakış / Printer Overview 
TJet 300 Endüstriyel Thermal InkJet Kodlama Cihazları (bundan böyle TJet300 diye adlandırılacaktır), çeşitli 
yüzeyler üzerine temassız ve mürekkep püskürtme teknolojisi kullanarak yazı yazan makinelerdir. 

TJet 300 Industrial Thermal InkJet Coding Devices (hereinafter referred to as TJet300) are contactless printing 
machines that use inkjet technology on various surfaces. 

Makine, ürünü fotosel yardımıyla algılar ve programlanmış mesajı ürün geçiş hızı senkronize olarak 
mürekkep püskürterek yazdırır. Senkronizasyonu, sabit hızla hareket eden objeler için makine içindeki hız 
fonksiyonu ile yapılabileceği gibi, dışarıdan enkoder(takometre) bağlayarak da yapılabilmektedir. 

The machine detects the product with the help of photocell and prints the programmed message by spraying ink 
synchronously with the product passing speed. Synchronization can be done by speed function inside the machine for 
objects moving at constant speed, or by connecting external encoder (tachometer). 

TJet300 cihazlarımız, thermal inkjet teknolojisinin endüstriyelleştirilmiş halidir. Hertürlü TIJ2.5 thermal inkjet 
kartuşlarını kullanabilir. Solvent esaslı kartuşlarla emici olmayan (cam, metal, plastik vb) baskı yüzeylerine 
yazdırabilidiği gibi, emici olan yüzeylere de hem solvent hem de su bazlı mürekkep kartuşları ile baskı 
alabilir. 

TJet300 devices are the industrialized version of thermal inkjet technology. It can use any TIJ2.5 thermal inkjet 
cartridges. Solvent-based cartridges can print on non-absorbent (glass, metal, plastic, etc.) printing surfaces, and 
absorbent surfaces can print on both solvent and water based ink cartridges. 

Parça ve Aksesuarlar / Integral Parts and Accessories 

Parçaların Teslimatı / Delivery of Parts 

• Karton kutusundaki tüm parçaları çıkarın ve ambalaj malzemesini çıkarın. 
(Ambalajın açılması için keskin nesneler kullanılırken bileşenlerin zarar görmesini engelleyin.) 

• Tedarik kapsamındaki tüm parçaların mevcut ve iyi durumda olup olmadığını kontrol edin. 
Parçalar eksikse veya hasarlıysa, lütfen +90 212 671 7007 (sadece Türkiye) Müşteri Hizmetleri 
Departmanını arayın ya da yerel DROPJET temsilcisiyle iletişime geçin. 

• Remove all parts from the cardboard box and remove the packaging material. 
(Avoid damaging the components when using sharp objects to open the packaging.) 

• Check that all parts included in the scope of supply are present and in good condition. 
If parts are missing or damaged, please call Customer Service Department at +90 212 671 7007 (Turkey only), 
or contact the local DROPJET representative. 

Ana Parçalar ve Aksesuarlar / Main Parts and Accessories 

Kontrol Ünitesi / Controller Unit 

Kontrolör, dahili güç kaynağı olan bir dokunmatik ekran kullanıcı arabirimidir. Tüm iletişim ve güç kaynağı 
kabloları doğrudan denetleyiciye bağlanır. 
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The controller is a touch screen user interface with an internal power supply. All communication and power supply 
cables are connected directly to the controller. 

  

 
 

• a: Dokunmatik ekran 
• b: Güç Ünitesi Bağlantı Soketi 
• c: açma/kapama düğmesi 
• d: Fotosell Bağlantı Konnektörü 
• e: Kafa-Kontrol Ünitesi Veri Kablosu Girişi 
• f: Encoder Bağlantısı (her modelde işlevsel olmayabilir) 
• g: RS232 Bağlantısı (her modelde işlevsel olmayabilir) 
• h: USB-Flash Bellek Girişi Konnektörü 

 

• a: Touch Screen 
• b: Power Connector 
• c: On/Off Button 
• d: Photocell Connector 
• e: Printhead-Kontrol Unit Data Transfer Cable Connector 
• f: Encoder Connector (may not be functional on every model) 
• g: RS232 Connector (may not be functional on every model) 
• h: USB-Flash Memory Connector 

b 

c 

d 

e 
f 

a 

g 

h 



Sayfa / Page: 18 / 72  DROPJET Makina Kimya 
Baskı Ünitesi / Printheads 

 

 
 

"Baskı Ünitesi" mürekkep-kartuşunun (j) takılıp mesajın baskı alınacak ambalaja (n) yazdırıldığı ünitedir. 
Resim açıklamaları şu şekildedir: 

The "Printhead" is the unit where the ink-cartridge (j) is attached and the message is printed on the package (n) to be 
printed. Picture descriptions are as follows: 

• i: mürekkep-kartuşu (j) yuvası 
• j: kartuş sabitleme klipsi 
• k: Kafa-Kontrol Ünitesi Veri Kablosu Girişi 
• l: stand bağlantı vida yerleri (çift taraflı) 
• m: baskı penceresi 

• i: the ink-cartridge (j) holder 
• j: cartridge securing clip 
• k: Printhead-Kontrol Unit Data Transfer Cable Connector 
• l: stand connection screw locations (double sided) 
• m: print window 

Kartuş ve Koruma Kapağı / Cartridge and Protective Cap 

 

k 

h h h l 

i 
j 

j 

m 

m 

n 
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Kartuş, içinde takribi 42 ml mürekkep barındırır ve ürünlerinize yazı yazdırma motorunu ihtiva eder.  

The cartridge contains approximately 42 ml of ink, and contains a print engine for your products. 

Koruyucu kapaklar, nozzle plakasını mekanik hasarlardan saklamada korur. 

The protective caps protect the nozzle plate from mechanical damage and from drying out in storage. 

 

Diğer Parçalar / Other Parts 
Kafa-Kontrol Ünitesi Veri Kablosu / Printhead-Kontrol Unit Data Transfer Cable 

1 adet / ea 

 

Fotosel / Photocell 

1 adet / ea 

 
 

Güç Adaptörü/ Power Adaptor 

1 adet / ea 

 
Giriş / Input :100-240V AC, 50/60 Hz, 0,7 Amp 

Çıkış / Output : 12V DC, 2.08 Amp, 25W max 

DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA & YAZICI HASARI. Dropjet tarafından tedarik etmediğiniz 
güç adaptörünü ve kablolarını kullanmayınız.Bağlantı soketlerini açmayınız veya değiştirmeyiniz. 



Sayfa / Page: 20 / 72  DROPJET Makina Kimya 
PERSONAL INJURY & EQUIPMENT DAMAGE. Do not use power adapters and cables that are not 
supplied by Dropjet. Do not open, modify or change connection sockets. 

 

Konveyor Bağlantı Elemanları 

 

• a: boruları (d veya e) birbirine bağlamaya yarar 
• b: boruyu, konveyöre bağlamaya yarar 
• c: boruyu, kafa ünitesine veya kontrol ünitesine bağlamaya yarar 
• d ve e: uzatma boruları 

• a: to connect pipes (d or e) 
• b: to make pipe, conveyor belt 
• c: to connect to the pipe, head unit or control unit 
• d and e: extension pipes 

a (3 ad/ea) b (1 ad/ea) c (2 ad/ea) 

d (3 ad/ea) 

e (1 ad/ea) 
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DİKKAT:KİŞİSEL YARALANMA & YAZICI HASARI. Kurulumu bu işe ehil bir kişi 
tarafından yapılmalıdır. Bağlantıyı uygun alyan anahtarı ve yıldız tornavida ile yapınız.Bağlantı 
esnasında hareketli parçaların (örn: f)  size zarar vermesini engelleyiniz. Sallanma, titreşim vb durumlar 
sonucunda vidaların gevşeyerek hem düşmeden kaynaklı size, hem de cihaza zarar vermemesi için M8 
vidaları10-12 Nm tork değeri ile sıkınız. Kısa boruyu (e), konveyör bağlantı parçasına (b) sabitleyen 
vidaları da aynı şekilde sıkınız. Düzenli olarak haftalık kontrol ediniz. 

PERSONAL INJURY & EQUIPMENT DAMAGE. The installation must be done by a person who is 
capable of doing. Connect with a suitable wrench and a Phillips screwdriver. Avoid giving personal harm 
of the moving parts during (e.g.: f)  installation. As a result of rocking, vibration, etc., screw the M8 
screws with a value of 10-12 Nm torque, not to loosen the screws so that they do not gave personal injuiry 
or equipment damage to the device from falling down. Tighten the short pipe (e), screw fixing to the 
conveyor fitting (b) in the same way. Check regularly on a weekly basis. 

DİKKAT: YAZICI HASARI.Baskı Kafasının (g) hareketli baskı alınacak yüzey veya ürüne (f) 
çarpmaması sağlamak için konveyör hızalama çubuğunuzu (h) ayarlayınız.  

EQUIPMENT DAMAGE. Adjust the conveyor swivel bar (h) to ensure that the Printhead (g) does not 
strike the moving surface or product (f). 

f 

g 

h 

a 

a 

a 

b 

c 

c  
(arkasında / 
back side) 

d 

e 

d 

d 
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Püskürtme Mesafesi / Purging Distance 

 
Püskürtme mesafesi, "kartuş nozzle'larının baskı alınacak yüzeye olabilecek ençok uzaklığı"dır. Thermal 
inkjet teknolojilerinde bu mesafe ideal 1 mm, ençok 4 mm dir. 

Purging distance is the "maximum distance that cartridge nozzles can be to the surface to be printed". In thermal 
inkjet technology, this distance is ideal 1 mm, maximum 4 mm. 

 

 
Hem kartuş ucundaki nozzle'ların korumasını sağlamak, hem de püstürtme mesafesini ayarlamak için 
kartuşu baskı ünitesindeki yerine taktığınızda, kartuş nozzla'ları yaklaşık 0,8 mm geride pozisyonladığından, 
baskı ünitesini ürününüze değer gibi pozisyonlandırdığınızda ideal baskı mesafesine ulaşmış olursunuz. 

When you place the cartridge in the print unit, you have reached the ideal print distance when you position the print 
unit as if it were the original value since the cartridge nozzles are positioned about 0.8 mm behind. 

B
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Baskı Yönleri / Printhead Directions 

Yandan Baskı / Side Printing 

      

 

Üstten Baskı / Top Printing 

       
 

Alttan Baskı / Bottom Printing 

Alttan üste doğru baskı yapabilmek (yerçekimine karşı olduğundan) mümkün değildir. 

It is not possible to print from below (against gravity). 



Menu Sistemi / Operating System 

Menü Sistemine Giriş / Getting started with Operating System 
DROPJET TJet300 işletim sistemi simge tabanlı bir operatör kontrol sistemidir. Kullanımı kolay bir 
dokunmatik ekrana sahiptir ve ekranın çoğu alanı etkindir, yani ekrandaki bir bölgeye dokunmak, geleneksel 
bir kontrol panelindeki bir düğmeye basmak gibidir. 

DROPJET TJet300 operating system is an icon-based operator control system. It has an easy-to-use touch screen and 
most areas of the display are active, that is, touching an area on the screen is like pressing a button on a traditional 
control panel. 

Makinanın "açma/kapatma" butonuna 1 kere basmak suretiyle makinanın giriş ekranı gelir. 

Pressing the "on / off" button of the machine one time brings the machine's welcome screen. 

 

Ana Ekran / Main Screen 

 
Makinanın "ana ekranın"dan kolaylıkla tüm fonksiyonlarına ulaşabilmek mümkündür. 

It is possible to easily access all the functions of the machine from the "main screen". 

[Cur File] Aktif (baskıya hazır olan /yapılan) mesaj ismini verir. Butonuna basarak değiştirmek 
mümkündür. 

[Cur File]  The active (print ready) message gives the name. It is possible to change by pressing the button. 



TJet 300 Kullanım ve Bakım Klavuzu  Syf 25 / 72 
[Counter] Hem makina görsel sayacını, hem de mesaj içindeki Sayaç1 ve Sayaç2 değerlerini 
değiştirmeye yarar. 

[Counter]  It can change both the machine visual counter and the values of Counter1 and Counter2 in the 
message. 

[Power] Ekranı veya cihazı kapatma fonksiyonlarına girişi sağlar 

[Power]  Provides access to the display or device shutdown functions 

[File]  Mesaj dosyalarının oluşturulmasını veya değiştirilmesini sağlar. Basit bir resim editörü de 
ihtiva eder 

[File]   Creates or edit the message files. There is also a simple picture editor inside. 

[Setting] Sistem Ayarları, Baskı Ayarları, Uzaktan Yükseltme ve Cihaz Hakkında fonksiyonlarına girişi 
sağlar 

[Setting]  Provides access to System Settings, Print Settings, Remote Upgrade, and About Device functions 

[Print]  Aktif (ekranda görülen)  mesajın yazdırılmasını veya durdurulmasını sağlar 

[Cur File] Butonu / [Cur File] Button 

 
Gelen ekrandan ister "Single File", isterseniz "Group File" seçerek daha önceden hazırlanmış mesajlarınızı 
aktif ana ekrana çağırabilirsiniz.  

[Local] butonuyla cihaz hafızasındaki, [UDisk] butonuyla da Flash-Disk üzerindeki mesajlara ulaşmanız 
mümkündür.  

Select "Single File" from the incoming screen, or "Group File" if you want, and you can call your previously prepared 
messages to the active home screen. 

It is possible to access the messages on the flash disk by [Local] button, [UDisk] button on the device memory. 
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Dokunmak suretiyle seçmiş olduğunuz dosyayı [OK] butonuna tıklayarak çağırabilir, [Cancel] butonuna 
tıklayarak da iptal edebilirsiniz. 

You can click on the [OK] button to select the file you have selected by touching it, or cancel it by clicking on the 
[Cancel] button. 

[Counter] Butonu / [Counter] Button 

 
"Counter" ekranı [Counter1], [Counter2] ve [Print Cnt] olmak üzere 3 tab ekrandan oluşmaktadır. Üzerlerine 
tıklanmak suretiyle geçiş yapmak mümkündür. 

The "Counter" screen has 3 tab screens: [Counter1], [Counter2] and [Print Cnt]. It is possible to switch by clicking on 
the buttons. 

[Print Cnt] Butonu / [Print Cnt] Button 

Bu ekran, aktif baskı sayacıdır ve ana ekranda "counter" butonu üzerinde görünür. Bu sayaç, her 
tetiklemede (fotosel vb dış veya sürekli baskıda otomatik) bir artım yaparak baskı alınan ürün miktarını 
sayar. 

This screen is the active print counter and appears on the main screen on the "counter" button. This counter counts 
the amount of product printed by making an increment in each trigger (photocell, etc., external or automatic in 
continuous printing). 
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[Counter1] Butonu / [Counter1] Button 

 
Aktif mesaj içinde tanımlanan "Sayaç1" değerlerini değiştirmek veya ayarlamak için kullanılır. 

Used to change or set the "Counter1" values defined in the active message. 

[Cur Val] Aktif sayaç değeridir. [-] tuşuna basarak değeri düşürebilir, [+] butonuna basarak 
arttırabilirsiniz. Ekranın al sağ kısmındaki  [ <-- ] tuşana basarak değeri temizleyerek; [0], [1] ... [9] tuşlarına 
basarak değeri girebilirsiniz. 

[Cur Val] The value of the active counter. You can decrease the value by pressing the [-] key, by pressing the [+] 
button. By pressing the [<-] key on the right side of the screen you can clear the value; You can enter values by 
pressing the [0], [1] ... [9] keys. 

[Init Val] "Cur Val" değeri, "Max Val" değerine ulaştıktan sonra hangi değeri alacağını tanımlar. [-] 
tuşuna basarak değeri düşürebilir, [+] butonuna basarak arttırabilirsiniz. Ekranın al sağ kısmındaki  [ <-- ] 
tuşana basarak değeri temizleyerek; [0], [1] ... [9] tuşlarına basarak değeri girebilirsiniz. 

[Init Val] The "Cur Val" value defines what value to take after reaching the "Max Val" value. You can decrease the 
value by pressing the [-] key, by pressing the [+] button. By pressing the [<-] key on the right side of the screen you 
can clear the value; You can enter values by pressing the [0], [1] ... [9] keys. 

[Step Val] Artış miktarını belirlemek için kullanılır. Örneğin "1, 3, 5, ..." gibi 2'li artış için değeri "2"; "1, 4, 
7..." için değeri "3" yapınız. [-] tuşuna basarak değeri düşürebilir, [+] butonuna basarak arttırabilirsiniz. 
Ekranın al sağ kısmındaki  [ <-- ] tuşana basarak değeri temizleyerek; [0], [1] ... [9] tuşlarına basarak değeri 
girebilirsiniz. 

[Step Val] Used to determine the amount of increase. For example, the value "2" for a 2 increment such as "1, 3, 5, 
..."; Make the value "3" for "1, 4, 7 ...". You can decrease the value by pressing the [-] key, by pressing the [+] button. 
By pressing the [<-] key on the right side of the screen you can clear the value; You can enter values by pressing the 
[0], [1] ... [9] keys. 

[Rep Cnt] Tekrar sayısını belirlemek için kullanılır. Örneğin "1, 1, 2, 2, 3, 3..." artış için "2"; "1, 1, 1, 2, 2, 
2..." artış için değeri "3" yapınız. [-] tuşuna basarak değeri düşürebilir, [+] butonuna basarak arttırabilirsiniz. 
Ekranın al sağ kısmındaki  [ <-- ] tuşana basarak değeri temizleyerek; [0], [1] ... [9] tuşlarına basarak değeri 
girebilirsiniz. 

[Rep Cnt] Used to specify the number of repetitions. For example, "1, 1, 2, 2, 3, 3 ..." for increment "2"; Make the 
value "3" for increment "1, 1, 1, 2, 2, 2 ...". You can decrease the value by pressing the [-] key, by pressing the [+] 
button. By pressing the [<-] key on the right side of the screen you can clear the value; You can enter values by 
pressing the [0], [1] ... [9] keys. 
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[Max Val] Sayaç değerinin alacağı en üst değeri belirler. Bu değerden sonra sayaç "Init Val" değerini 
vererek devam eder. [-] tuşuna basarak değeri düşürebilir, [+] butonuna basarak arttırabilirsiniz. Ekranın al 
sağ kısmındaki  [ <-- ] tuşana basarak değeri temizleyerek; [0], [1] ... [9] tuşlarına basarak değeri 
girebilirsiniz. 

 [Max Val] Sets the highest value to which the counter value can be assigned. After this value, the counter continues 
by giving the value "Init Val". You can decrease the value by pressing the [-] key, by pressing the [+] button. By 
pressing the [<-] key on the right side of the screen you can clear the value; You can enter values by pressing the [0], 
[1] ... [9] keys. 

[Counter2] Butonu / [Counter2] Button 

 
Aktif mesaj içinde tanımlanan "Sayaç2" değerlerini değiştirmek veya ayarlamak için kullanılır. 

Used to change or set the "Counter2" values defined in the active message. 

Kullanımı "Counter1" ile aynıdır. 

Usage is the same as "Counter1". 

[Power] Butonu / [Power] Button 
 

[File] Butonu / [File] Button 

 
Mesaj dosyalarını oluşturmak veya değiştirmek için kullanılır.  

Used to create or modify message files. 
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[Edit Single File] Tekli mesaj dosyası oluşturulur/değiştirilir. 

[Edit Single File] Creates / modifies a single message file. 

[Edit Group File] Grup mesaj dosyası oluşturulur/değiştirilir. 

[Edit Group File] The group message file is created / changed. 

[Edit Image]  Basit resim editörüdür. 

 [Edit Image] It is a simple image editor. 

[Edit Single File] Butonu / [Edit Single File] Button 

 
Bu ekran, mesajların oluşturulduğu, değiştirildiği ekrandır. 

This screen is the screen where messages are created and changed. 

[File] dosya kayıt işlemlerinin yapıldığı fonksiyondur 

[File]  the function that the file recording operations are performed 

   
[New] Yeni dosya oluşturma,  

[New]  Create new file 

[Open]  Dosya açma 

[Open]  file opening 
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 [Local] butonuyla cihaz iç hafızasındaki; [UDisk] butonu ile de flash bellekdeki 
dosyalar ekrana getirilir. Listelenmiş dosya üzerine tıklamak suretiyle dosya 
seçilir. [OK] butonu ile işlem onaylanır; [Cancel] ile de iptal edilir. 

 [Local] button show the files on the device's internal memory; the [UDisk] button 
from the flash memory. The file is selected by clicking on the listed file. [OK] button 
confirms the operation; It is also canceled with [Cancel] button. 

[Save]  Üzerinde çalışılan dosyayı kaydetme,  

[Save]  Saving the active file 

  

 İlk defa kaydedilecekse yukarıdaki ekran gelir, aksi halde aktif dosyayı 
kaydeder. "Save In" kısmına tıklayarak [Local Disk] cihaz hafızasına, [UDisk] 
flash bellek hafızasına olmak üzere nereye kaydedileceğini seçiniz. "File 
Name" kısmına altındaki klavyeyi kullanarak dosya ismini giriniz. Klavyenin sol 
alt kısmında yer alan [EN] tuşuna basarak klavye modlarını değiştiribilirsiniz 
(örn. latin harfler, semboller...). İşlemi tamamlamak için [OK] butonuna, iptal 
etmek içinse [Cancel] butonuna basınız. 

 If this is the first time, the above screen appears, otherwise direktly saves the file. 
Click "Save In" to choose where to save to [Local Disk] device memory, [UDisk] flash 
memory memory. In the "File Name" section, enter the file name using the keyboard 
below. You can change keyboard modes by pressing the [EN] key on the bottom left 
of the keyboard (eg Latin letters, symbols ...). Press [OK] button to complete the 
operation or [Cancel] button to cancel. 

[Save As] Yeni bir adla kaydetme. Açıklamalar için [Save] fonksiyonuna bakınız. 

[Save As]  Saving with new name. See the [Save] function for explanations. 

[Exit]   Dosya edit fonksiyonundan çıkış,  

[Exit]  Exit from file edit function 

[Delete]  dosyayı silme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. 

[Delete]  deleting the active file. 
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[Text]   Mesaj içeride bir yazı yerleştirmek için üzerine tıklayınız 

[Text]   Click to insert a text inside the message. 

 
Standart olarak "Input text" yazısı gelir. Beyaz ekranın sağ alt tarafındaki [Edit] butonuna 

tıklayarak gelen klavye yardımıyla yazınızı yazınız ve [Finish] butonuna 
basarak tamamlayınız. 

The default is "Input text". Click the [Edit] button on the bottom right of the white screen and type in 
the letter with the help of the keyboard and press the [Finish] button. 

  

  
[Font] gelen ekrandan font seçiminizi yapınız.  

[Size] [+] veya [-] butonlarına basarak yazı büyüklüğünü ayarlayınız 

[Interv] [+] veya [-] yazı karakterler arasındaki boşluk miktarını ayarlayınız 

[Rot] [+] veya [-] butonlarına basarak yazınıza açı veriniz. 

Yazdırdığınız yazının üstüne tıklayıp sürekleyerek pozisyonunu ayarlayınız veya [X] ve [Y] 
fonksiyonlarına değer arttırıp/azaltarak da yapabilirsiniz. 

[Font]  make your on-screen font selection. 

[Size]  Set the font size by pressing the [+] or [-] buttons 

[Interv] Set the amount of space between characters by pressing [+] or [-] characters 

[Rot]  Press the [+] or [-] buttons to angle the text. 
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You can also adjust the position by clicking and dragging the text you have made, or by increasing / 

decreasing the value of the [X] and [Y] function values. 

[Time] Mesaj içine reel tarih ve saat bilgilerini yazdırmak için kullanılır. Standart olarak 
"YYYY/MM/DD HH:MM:SS" formatında yazı ekrana belirir.  

[Time]   Used to print real date and time information in the message. The text in the format "YYYY / MM / DD 
HH: MM: SS" appears on the screen as standard. 

 
[User-defined] butonuna basarak format ayarlanır. 

Press the [User-defined] button to set the format. 

  

 Gelen tablo şeklindeki ekranda satırlarda yer alan [Year] butonu fonksiyonun 
yıl, [Month] ay, [Day] gün, [Hour] saat, [Minute] dakika, [Second] ise saniye 
fonksiyonlarını değiştirmek, eklemek veya çıkarmak için kullanılır. "Type" 
kolonu, ait olduğu satıra ait fonksiyonun içeriğini değiştirmek için kullanılır. 

Yanlarında bulanan   tuşuna basarak yazdırılacak ise formatı, 
yazdırılmayacak ise [Cancel] seçiler iptali sağlanır. "Suffix" kolonu ise takip 

eden karakterin seçilmesini sağlar. Hücre yanındaki   tuşuna basarak, " / - . 
" karakterlerden birini seçebildiğiniz gibi "Space" boş tek bir karakteri, "Cancel" 
ile de hiçbir karakter gelmemesini tanımlar. "Order" kolonu ise fonksiyonun 
sırasını belirler. Örneğin sadece "dd/mm/yyyy" (19/01/2018 gibi) formatında bir 
tarih yazdırmak için; "Year" satırının "type" hücresini "yyyy", "Suffix" hücresini 
"Space" ve "Order" hücresini "3" olarak ayarlayınız. "Month" satırında da 
sırasıyla "MM", "/" ve "2" olarak ayarlayınız. Aynı şekilde "Day" fonksiyonunda 
ise "dd", "/" ve "1" olarak ayarlayınız ve [Preview] butonuna basarak yazınızı 
kontrol ediniz. 

  

 Tarih fonksiyonunuz ileri bir tarihi (örneğin son kullanma tarihini) 
tanımlayacaksa "Valid Time" satırındaki "Year" hücresini seçerek istenilen 
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sonraki yıl değeri; "Month" hücresi seçilerek de istenilen sonraki ay değeri 
seçilir ve önce [Preview] butonuna basılarak onaylanır, daha sonra [OK] 
tuşuna basılarak "mesaj" içerine yerlerştirilir veya [Cancel] ile iptal edilir. 

  

 The [Year] button is used to change, add, or remove year; [Month] for month; [Day] 
for day; [Hour] for hour; [Minute] for minute; [Second] for seconds in the rows of the 
incoming table. The "Type" column is used to change the contents of the line's 
associated function. If the form is to be printed by pressing the key found on the 
sides, [Cancel] is canceled if the form is not printed. The "Suffix" column allows you to 
select the following character. As you can select one of the characters "/ -." By 
pressing the key next to the cell, "Space" defines an empty character, and "Cancel" 
means no characters. The "Order" column specifies the order of the function. For 
example, to print a date in the format "dd / mm / yyyy" (such as 19/01/2018); Set the 
"type" cell of the "Year" row to "yyyy", the "Suffix" cell to the "Space" and the "Order" 
cell to "3". Set "MM", "/" and "2" in the "Month" line, respectively. In the same way, 
set "dd", "/" and "1" in the "Day" function and check the font by pressing the 
[Preview] button. 

  

 If your date function is to define a future date (eg expiration date), select the "Year" 
cell in the "Valid Time" row and select the desired next year value; By selecting the 
"Month" cell, the desired next month value is selected and confirmed by pressing the 
[Preview] button, then press the [OK] key to place it in the "message" or cancel with 
[Cancel]. 

  

  

Yazınızın font ve konumunu [Text] fonksiyonunda anlatıldığı şekliyle ayarlayınız. 

Set your font and location as described in [Text]. 
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[Cnt]  Mesaj içine "sayaç" yerleştirmek için kullanılır. Bu fonksiyonla ilgili detaylı ayarlamalar, 
cihazınızın ana menü ekranında bulunan [Counter] butonuyla yapılmaktadır. Ayrıntılı tanımlar 
için bu kısma bakınız. Bu ekranda sadece [Type] butonu ile sayaç tip seçimi, ve basamak 
sayısı seçilmektedir. 

[Cnt]  Used to insert a "counter" into the message. Detailed settings related to this function are made with 
the [Counter] button on the main menu screen of your device. See this section for detailed 
definitions. In this screen, only the [Type] buttons selects the counter type selection, and the number 
of digits is selected. 

 

Pozisyonun, font vs ayarlamalarını [Text] fontunda izah edildiği gibi ayarlayınız. 

Set the position, font etc. settings as described in [Text] function. 

[Type] Ekranda sol alttaki "Type" kısmından, sayaç tanımını (Counter1 veya 
Counter2); yandaki kolondakinden ise "basamak miktarını" seçiniz. 

[Type] From the "Type" in the lower left of the screen, define the counter (Counter1 or 
Counter2); and "step amount" from the adjacent column. 

  

[Image] Mesaj içine "bmp" formatında maksimum yüksekliği 300 pixel olan resim eklemek için 
kullanılır. Önce [Image], sonra da [Load] butonuna tıklayarak ister cihaz hafızasından isterse 
flash diskinizden mesaja eklemek istediğiniz resmi seçiniz. 
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[Image]  It is used to insert a picture with a maximum height of 300 pixels in "bmp" format into the message. 

First click the [Image] button, than [Load] button and select the picture to attach to the message from 
your either flash diskette or from the device memory. 

   
Resminiz ekrana gelince, ister resmi tıklayıp-sürekleyerek; isterseniz [X], [Y] fonksiyonlarını 

kullanarak pozisyonunu; [Wid] ile resmin genişliği, [Hei] butonu ile yüksekliğini; 
[Rot] butonu ile de açısını ayarlayabilirsiniz. 

When it comes to your screen, you can either click and drag the picture; If you want to use position 
[X], use [Y] functions; [Wid] is the width of the image, [Hei] is the height of the 
button; You can also adjust the angle with the [Rot] button. 

[Barcode] Mesajınız içine 1-D barkodlar (EAN13, EAN8, Code 39, Code 93, UPCA, UPCE, Code 128) 
yerleştirmek için kullanılır. 

[Barcode] It is used to insert 1-D barcodes (EAN13, EAN8, Code 39, Code 93, UPCA, UPCE, Code 128) into your 
message. 

DİKKAT: TJet300 inkjet kodlama cihazları, 600 dpi çözünürlüğünde barkodu ürün üzerine püskürtür. 
Yalnız, ürün üzerinde okunaklı barkodlar elde etmek için "barkod baskı alanı"nız düz, ürününüz ve baskı 
kafası, yazdırma kafası altından geçerken tireşimsiz ve kesintisiz olmalıdır. Mikro düzeyde dahi titreşim 
ve kesintili hareketler barkodunuzu okunmaz yapacaktır. Ayrıca püskürtme mesafesi 1mm'den çok 
olmamalıdır. 

ATTENTION: TJet300 inkjet encoding devices spray the barcode onto the product at 600 dpi resolution. 
However, in order to obtain readable barcodes from the packing of product, your "barcode printing 
area" should be flat, your product and the print head must be continuous and uninterrupted when passing 
under the print head. Even at micro level, vibrations and intermittent movements will make your bar code 
unread. Also, the spraying distance should not be more than 1mm. 

   
[X] Barkodun, X koordinat pozisyonu 

[Y] Barkodun, Y koordinat pozisyonu 
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[Hei] Barkod resim yüksekliği 

[Rot] Barkoda açı vermek için 

[L_wid] Barkodun genişlik katsayısını 

[Type] Barkod tipini (EAN13, EAN8, Code 39, Code 93, UPCA, UPCE, Code 128) 

[Show Text] Barkod yazısının altında görünüp güntülenmemesini 

[X]  Barcode, X coordinate position 

[Y]  Bar code, Y coordinate position 

[Hei]  Barcode image height 

[Rot]  To give the Barkoda angle 

[L_wid]  The width of the barcode 

[Type]  Barcode type (EAN13, EAN8, Code 39, Code 93, UPCA, UPCE, Code 128) 

[Show Text]  Do not appear or appear under the barcode 

[QRcode] Mesaj içeriğine Karekod (2D-Kod) ekler.  

[QRcode] Adds a 2D code to the message content. 

   
[X] Barkodun, X koordinat pozisyonu 

[Y] Barkodun, Y koordinat pozisyonu 

[Rot] Barkoda açı vermek için 

[Scale] Barkodun resim büyüklük katsayısı 

[Level] Barkodun çözünürlük seviyesini (Low, Medium, High, Accurate) 

[Len] Barkod pixel boyutunu 

[Inver] Barkodu renk olarak ters çevirmek için  

[variable] Barkod içeriğine değişken sayaç veya zaman bilgisi 

 [X]  Barcode, X coordinate position 

[Y]  Bar code, Y coordinate position 

[Rot]  To give the Barkoda angle 

[Scale] Image size coefficient of the bar code 

[Level]  Sets the resolution level of the bar code (Low, Medium, High, Accurate) 
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[Len]  Barcode pixel size 

[Inver]  To reverse the barcode color 

[variable]  Variable counter or time information to barcode content 

[Delete] Mesaj içeriğinden bir fonksiyonu çıkartmak için kullanılır. 

[Delete]  Used to extract a function from the message content. 

   
Silmek istediğiniz objeyi önce tıklayınız. Daha sonra [Delete] butonuna tıklayarak silme 

işlemini yapınız. 

Click on the object you want to delete first. Then click [Delete] button to delete the object. 

[Edit Group File] Butonu / [Edit Group File] Button 

 
Önce [File], sonra [Edit Group File] butonuna basarak giriş yapılır. Her tetiklemede farklı bir mesaj 
yazdırmak için grup dosyası oluşturulur. 

First press [File], then [Edit Group File] button to enter. A group file is created to print different messages at each 
trigger of photocell. 

Öncelikle "Group File"da kullanacağınız her bir mesajınızı oluşturunuz. Daha sonra bu foksiyona giriniz. 

First of all, you will use "Group File" to create each message. Then enter this function. 
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Çıkan ekranda "Single File" kolonu, cihaz hafızasındaki mesajları görüntüler. "Group File" kolonu ise 
oluşturulan grup dosyanın içerik ve sırasını belirler. Öncelikle "Single File" kısmından dosyayı seçiniz, sonra 
[>>] butonuna tıklayarak "Group File" kısmına atınız. Grup içinden çıkarmak istediğiniz dosyayı da aynı 
şekilde seçip [<<] butonuna basarak çıkarınız. 

The "Single File" column on the screen displays messages in the device memory. "Group File" specifies the contents 
and sequence of the group file. Firstly select the file from "Single File" section, then click on the [>>] button and place 
it in the "Group File" section. Select the file you want to extract from the group in the same way and press [<<] 
button. 

[New]  Yeni group dosya oluşturur 

[Open]  Mevcut grup dosyayı açar 

[Save]  Oluşturulan grup dosyayı kaydeder 

[SaveAs] Oluşturulan grup dosyayı farklı bir adla kaydeder 

[Delete] Oluşturulan grup dosyayı siler 

[Exit]  Fonksiyondan çıkar 

 [New]   Create new group file 

[On]   Opens the current group file 

[Save]   Save created group file 

[SaveAs]  Saving with a different name for the created group file 

[Delete]  Deletes the created group file 

[Exit]   Exits the function 

[Edit Image] Butonu / [Edit Image] Buton 

Resim, logo vb oluşturmak için kullanılır.   

Used to create images, logos, etc.  
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Giriş için önce [File] butonuna, arkasından [Edit Image] butonuna basınız. 

For entering the function, first press [File] button, then [Edit Image] button. 

 
Gelen "Edit Image" ana ekranında (a)  

 
[File] çeşitli dosya kaydetme, okuma vb işlemleri için kullanılır 

[File] is used for various file saving, reading, etc. operations 

[New] Yeni resim dosyası oluşturur 

[Open] Mevcut resim dosyasını çalışma ekranına taşır 

[Save] Oluşturulmuş resim dosyasını kaydeder. 

[SaveAs] Oluşturulmuş resim dosyasını farklı bir isimle kaydeder. 
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[Delete] Oluşturulmuş resim dosyasını siler. 

[Exit] Fonksiyondan çıkış yapar. 

[New]  Create a new image file 

[Open]  Move current image file to working screen 

[Save]  Save the created image file. 

[SaveAs]  Save the created image file with a different name. 

[Delete]  Deletes the created image file. 

[Exit]  Exits from the function. 

 
[Edit] çeşitli çizim araçları sunar. Ekranın sağ tarafında (b) kısayol butonları mevcuttur. 

[Edit]  offers a variety of drawing tools. On the right side of the screen are (b) shortcut buttons. 

 
[Pen] Serbest kalem çizim içindir. 

[Pen]  Freehand is for drawing. 
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[Line] İki nokta arası doğrusal çizgiler çizmek için kullanılır. 

[Line]  Used to draw linear lines between two points. 

 
[Rect] Dikdörtgen çizmek için kullanılır 

[Rect]  Used to draw a rectangles 

 
[Ellipse] Elips ve daire çizmek için kullanılır 

[Ellipse]  Used to draw ellipses and circles 

 

[Eraser] Oluşturulan resmin pixel pixel silinmesi için kullanılır 

[Empty] Oluşturulan resmin komple silinmesi için kullanılır 

[Eraser]  Used to delete the generated pixel pixel pixel 

[Empty]  Used to delete the created complex complex 
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[Display] Oluşturulan resmi ekran görüntüsünü yakınlaştırmak, uzaklaştırmak ve grid'leri göstermek 
için kulanılır. 

[Display]  The created image is used to zoom in, out and showing the grid. 

[Zoom In] Ekran görüntüsünü yakınlaştırır. Bu işlemi ekranın sol alt kısmındaki [Zoom] 
butonunun [+] kısmına basarak da yapabilirsiniz. 

[Zoom In]  Zoom in the image on the screen display. You can also do this by pressing [+] on the 
[Zoom] button at the bottom left of the screen. 

[Zoom Out] Ekran görüntüsünü uzaklaştırır. Bu işlemi ekranın sol alt kısmındaki [Zoom] 
butonunun [-] kısmına basarak da yapabilirsiniz. 

[Zoom Out]  Zoom out the image on the screen display. You can also do this by pressing [-] on the 
[Zoom] button at the bottom left of the screen. 

[Show Grid] Ekrandaki pixelleri kutucuklar halinde gösterir (grid gösterimi) 

[Show Grid]  Displays the pixels on the screen in boxes (grid display) 

 
[L_wid]  Çizim kalınlığını belirler 

[Hei]  Resim yüksekliği 

[Wid]  Resim genişliği 

[L_wid]   Determines the drawing thickness 

[Hei]   Picture height 
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[Wid]   Image width 

[Setting] Butonu / [Setting] Button 
Yazıcının genel sistem ve baskı ayarlarının yapıldığı, yerdir. Ayrıca yazıcı hakkında versiyon bilgileri ve 
sürüm yükseltme işlemleri de bu fonksiyon altından yapılır. 

It is the place where the general system and print settings of the printer are entered. In addition, version information 
about the printer and upgrades are made under this function. 

 

[System Settings] Butonu / [System Settings] Button 

 
Fonksiyona giriş için önce [Settings], arkasından [System Settings] butonlarına tıklayınız. 

To enter the function, first click [Settings], then [System Settings]. 
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Gelen ekranda 

[Language] Cihazın menü lisanını ayarlamak için kullanılır.  butonuna tıklayarak açılan menüden 
seçiminizi yapınız. 

[S. Chineese] Basit çince 

[T. Chineese] Geleneksel çince 

[English] İngilizce 

[Turkish] Türkçe 

[Arabic] Arapça 

[Language] Used to set the menu language of the device. Click on the button to make your choice from the drop-
down menu. 

[S. Chineese]  Simple chinese 

[T. Chineese]  Chinese traditional 

[English]  English 

[Turkish]  Turkish 

[Arabic]  Arabic 

 
[Date Time] Cihazın hardware saat bilgisini ayarlamak için kullanılır. "YYYY-MM-DD HH:mm:SS" 

formatında gösterim yapar (YYYY: yıl, MM: ay, DD: gün, HH: saat, mm: dakika, SS: saniye). 
Değiştirmek istediğiniz kısmın üzerine tıklayınız. Daha sonra [+] veya [-] butonları ile 
ayarlayınız. 

[Date Time]  Used to set the hardware clock of the device. It displays in the format "YYYY-MM-DD HH: mm: SS" 
(YYYY: year, MM: month, DD: day, HH: hour, mm: minute, HH: second). Click over want you want to 
change. Then click [+] or [-] buttons to adjust. 



TJet 300 Kullanım ve Bakım Klavuzu  Syf 45 / 72 

 
[Voltage] Mürekkep kartuşuna yazdırma esnasında uygulanacak voltaj değerini ayarlar. 

[Voltage]  Sets the voltage value to be applied during printing to the ink cartridge. 

DİKKAT:EKİPMAN HASARI.Lütfen bu değeri kartuşunuzun kullanım klavuzunda belirtilen 
değer dışında girmeyiniz.Belirtilen değerden daha yüksek veya düşük değer girmek, mürekkep 
kartuşunuzun nozzle kısmının arızalanarak kullanılamamasına yol açacağı gibi cihazınıza da hasar 
verebilir. Manuel'de gösterilen değer, kartuşunuzun olması gereken değeri değildir. Bu kapsamda oluşan 
hatalar cihazınızın garanti dışıdır.  

EQUIPMENT DAMAGE. Please do enter the value exatly the value specified in the user's manual of 
cartridge you are using. Entering a higher or lower value than the stated value may cause the nozzle part 
of the ink cartridge to malfunction and cause damage to your device as well. The value shown in the 
manual is not the value your cartridge should have. Errors that occur within this scope are outside the 
warranty of your device. 

 

Değiştirmek için önce değerin üzerine tıklayınız, daha sonra [+] veya [-] butonlarını kullanarak ayarlayınız. 

To change it, first click on the value, then use the [+] or [-] buttons to set it. 

 
[Print Pulse] Mürekkep kartuşuna yazdırma esnasında uygulanacak pulse değerini ayarlar. 

[Print Pulse]  Sets the pulse value to be applied during printing to the ink cartridge. 
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DİKKAT:EKİPMAN HASARI.Lütfen bu değeri kartuşunuzun kullanım klavuzunda belirtilen 
değer dışında girmeyiniz.Belirtilen değerden daha yüksek veya düşük değer girmek, mürekkep 
kartuşunuzun nozzle kısmının arızalanarak kullanılamamasına yol açacağı gibi cihazınıza da hasar 
verebilir. Manuel'de gösterilen değer, kartuşunuzun olması gereken değeri değildir. Bu kapsamda oluşan 
hatalar cihazınızın garanti dışıdır.  

EQUIPMENT DAMAGE. Please do enter the value exatly the value specified in the user's manual of 
cartridge you are using. Entering a higher or lower value than the stated value may cause the nozzle part 
of the ink cartridge to malfunction and cause damage to your device as well. The value shown in the 
manual is not the value your cartridge should have. Errors that occur within this scope are outside the 
warranty of your device. 

 

Değiştirmek için önce değerin üzerine tıklayınız, daha sonra [+] veya [-] butonlarını kullanarak ayarlayınız. 

To change it, first click on the value, then use the [+] or [-] buttons to set it. 

 
[Idle Pulse] Mürekkep kartuşuna yazdırma dışında uygulanacak pulse değerini ayarlar. 

[Idle Pulse]  Sets the pulse value to be applied out of printing to the ink cartridge. 

DİKKAT:EKİPMAN HASARI.Lütfen bu değeri kartuşunuzun kullanım klavuzunda belirtilen 
değer dışında girmeyiniz.Belirtilen değerden daha yüksek veya düşük değer girmek, mürekkep 
kartuşunuzun nozzle kısmının arızalanarak kullanılamamasına yol açacağı gibi cihazınıza da hasar 
verebilir. Manuel'de gösterilen değer, kartuşunuzun olması gereken değeri değildir. Bu kapsamda oluşan 
hatalar cihazınızın garanti dışıdır.  

EQUIPMENT DAMAGE. Please do enter the value exatly the value specified in the user's manual of 
cartridge you are using. Entering a higher or lower value than the stated value may cause the nozzle part 
of the ink cartridge to malfunction and cause damage to your device as well. The value shown in the 
manual is not the value your cartridge should have. Errors that occur within this scope are outside the 
warranty of your device. 

 

Değiştirmek için önce değerin üzerine tıklayınız, daha sonra [+] veya [-] butonlarını kullanarak ayarlayınız. 



TJet 300 Kullanım ve Bakım Klavuzu  Syf 47 / 72 
To change it, first click on the value, then use the [+] or [-] buttons to set it. 

 
[Backlight] Ekran ışık değerini ayarlar. Gösterilen butonu tıklayıp, azaltmak için sol tarafa, yükseltmek 

için sağ tarafa sürükleyiniz. 

[Backlight]  Sets the display light value. Click on the displayed button and drag it to the left to decrease or to the 
right to raise it. 

[Sound] Her baskıda cihaz sesli uyarır. 

[Sound]  The device beeps every time you print. 

[OK]  Yapılan değişiklikleri kaydederek fonksiyondan çıkar. 

[OK]   Exits the function by saving the changes made. 

[Cancel] Yapılan değişiklikleri kaydetmeden fonksiyondan çıkar. 

[Cancel]  Exits the function without saving the changes made. 

 
[Calibrate] Ekranın dokunmatik hassasiyetini ayarlamak için kullanılır. Bu fonksiyon uygulandığında 

cihaz önce kapatılır, ve kalibrasyon işlemleri için bir sıra fonksiyonu uygulamak üzere yeniden 
açılır. Ekrandaki yönergeleri takip ederek ekran kalibrasyonu yapılır. 

[Calibrate]  Used to set the touch sensitivity of the screen. When this function is applied, the device is first turned 
off, and then reopened to apply a sequence of functions for calibration operations. Screen calibration 
is done by following the directions on the screen. 
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[Print Settings] Butonu / [Print Settings] Button 

 
Fonksiyona giriş için önce [Settings] daha sonra [Print Settings] butonuna tıklayınız. 

To enter the function, first click [Settings], then [Print Settings]. 

[Print Settings / Style] Fonksiyonu / Function 

 
Fonksiyon üç tablı ekran halindedir: [Style], [DPI] ve [Advanced].  

The function is a three-panel display: [Style], [DPI] and [Advanced]. 

Baskı ayarları için [Style] tabına giriniz. 

Enter the [Style] tab for print settings. 

 
[Trig Mode] Tetiklemenin ayarlaması için kullanılır. Cihaz her bir baskı için ya dışarıdan 

(photosel vb) ya da cihazın kendi ürettiği bir tetikleme ile tetiklenmesi 
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gerekmektedir. Bunun için önce  tuşuna, arkasından dışarıdan tetikleme 
için [External Eye], cihaz içi tetikleme için de [Auto Spray] butonuna basınız. 

[Trig Mode]  Used to set the trigger. The device must be triggered either from outside (photocell 

etc) or by a internally-generated trigger for each print. To do this, first press the 
button, then [External Eye] for external triggering and [Auto Spray] button for 
internally triggering. 

 

[Speed] Cihazın mesajı püskürtme hızı, ürünün baskı-kafası altından geçerken ki hızı 
ile senkronize olması gerekmektedir. Bunu ayarlamak için [Speed] fonksiyonu 
kullanılır. Ayarlamak için bir test baskısı alınız. Yazınızın genişliğini arttırmak 
için "Speed Değeri" üzerine tıklayıp [+] butonu ile arttırınız; azaltmak için de [-] 
butonunu kullanınız. 

[Speed]  The device's message spraying speed must be synchronized with the speed of the 
product as it passes under the print head. The [Speed] function is used to set this. 
Take a test print over your product to set it up. To increase the width of the message, 
click on "Speed Value" and increase it with [+] button; use the [-] button to decrease 
it. 

  
 [+] veya [-] butonlarını kullanmadan da değer girişi yapabilirsiniz. Bunun için 

tıklayarak seçimini yaptığınız değeri  butonu ile önce silip, sonra değeri 
ekrandaki  butonları kullanarak yapınız. 

 You can also enter values without using the [+] or [-] buttons. To do this, click on the 
value you have selected and delete the value with button, then use the 

 buttons on the value screen. 
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[Delay] Dış tetikleme ile baskı komutu aldıktan hemen sonra cihazın yazdırmaya 

başlaması bazen ürün dışına yada ürünün tam istenilen yerine yazdırmamayla 
sonuçlanmaktadır. Tetikleme alındıktan belli bir "bekleme-süresi" sonra baskı 
alınması gerek duyulmaktadır. Bu durumda "Delay Değeri" üzerine tıklayınız ve 
[+] veya [-] butonlarını kullanarak uygun bekleme süresini girebilirsiniz. 

[Delay]  Immediately printing just after receiving a print command with an external trigger, 
sometimes resulting in the product not being printed at the desired location. Most of 
the times, after a certain period of "waiting-time" after the trigger has been received, 
printing is required. In this case, click on "Delay Value" and enter the appropriate 
waiting time using the [+] or [-] buttons. 

  
 [+] veya [-] butonlarını kullanmadan da değer girişi yapabilirsiniz. Bunun için 

tıklayarak seçimini yaptığınız değeri  butonu ile önce silip, sonra değeri 
ekrandaki  butonları kullanarak yapınız. 

 You can also enter values without using the [+] or [-] buttons. To do this, click on the 
value you have selected and delete the value with button, then use the 

 buttons on the value screen. 

TAVSİYE: [Delay] fonksiyonuyla yapılan beklemeler, eğer bir enkoder ile geçen ürünün anlık hız bilgisi 
cihaza iletilmiyorsa, cihaz-içi beliri bir mili-saniye süre beklemek suretiyle yapılmaktadır. Bu durumda, 
ürün geçiş hızı sabit olmayan üretim tesislerinde mesajın sola veya sağa kayması ile 
sonuçlanabilmektedir. Bu durumla karşılaşmamak için, ürününüzün fotosel-tetiklemeyi alır almaz 
beklemeden yazdırması ve bu değerin "0" olması şeklindedir. Yazdırılacak mesajın ayarlamasını, fotoseli 
mekanik olarak sola veya sağa kaydırarak yapmanız tavsiye edilir. 

RECOMMENDATION: The delay with the [Delay] function is performed with waiting of the device a 
certain milliseconds if the instantaneous speed information of the product passing by an encoder is not 
transmitted to the device. In this case, the product may result in a left or right shifting of the message at 
production plants where the speed of passage is not constant. In order not to encounter this situation, the 
product is in the form of the photocell-triggered printing without waiting and the value is "0". It is 
advisable to adjust the message to be printed by mecanically adjusting the position of the photocell to a 
bit left or right. 

 
[Direct] Alınan baskının yönünü değiştirir.  [Normal] standart baskı yönünü, [X Reverse] 

X-koordinatına göre çevirilmiş mesaj baskı yönünü, [Y Reverse] Y-koordinatına 
göre çevirilmiş mesaj baskı yönünü, [XY Reverse] hem X, hem Y-koordinatına 
göre çevirilmiş mesaj baskı yönünü ifade eder. 
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[Direct]  Accept changes the direction of the print. [Normal] standard print direction, [X 

Reverse] message rotation direction according to X coordinate, [Y Reverse] message 
rotation direction according to Y coordinate, [XY Reverse] rotating the message 
according to both X and Y coordinates. 

 

[Spray Mode] Ürün baskı kafasının altında sağdan sola doğru akıyorsa [Right Nozzle] 
seçiniz. Aksi durumda [Left Nozzle] seçiniz.  

[Spray Mode]  Select [Right Nozzle] if the product runs from right to left under the print head. 
Otherwise, select [Left Nozzle]. 

TAVSİYE: Eğer test baskınızda mesajınızın yönü düzgün değilse öncelikle "Spray Mode" ayarı doğru 
ayarlayınız.Daha sonra "Direct" fonksiyonu ile deneyiniz. 

RECOMMENDATION: If the direction of your message on your test print is not correct, first set the 
"Spray Mode" correctly. Try the "Direct" function afterwards. 

 
[Sync Freq] Yazıcınıza bir encoder kullanarak ürünün hareket değişikliğini bildirmek için 

önce [Use Sync wheel] kutucuğunu tıklayarak √ seçili hale getiriniz, daha sonra 
[Sync Freq] değerini encoder verilerine göre hesaplayarak giriniz. 

[Sync Freq]  To input your printer about the exact speed of the product using an encoder, first 
select [Use Sync wheel] by clicking on the [Use Sync wheel] button, then enter [Sync 
Freq] according to the encoder data. 
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[Print Settings / DPİ] Fonksiyonu / Function 

 
[DPİ]   Cihazın kartuş baskı özelliklerine göre seçiniz. 

[DPI]   Select according to the cartridge printing characteristics of the device. 

[Print Settings / Advanced] Fonksiyonu / Function 

 
[Print Settings] içindeki [Advanced] butonuna basılarak ulaşılan bu ekrandan, yazıcının ileri düzey baskı 
ayarları yapılmaktadır. 

From this screen, accessed by pressing the [Advanced] button in the [Print Settings], advanced print settings of the 
printer are made. 

 
[Rep Print] Kutucuğun seçili olması durumunda tek bir tetikleme alınmak suretiyle [Rep Cnt] miktarınca 

baskı yapılır ve her baskı arasında [Rep delay] süresince beklenir. Değerleri değiştirmek için 
[+] veya [-] tuşları kullanılır. 

[Rep Print]  If the box is selected, the amount of [Rep Cnt] is printed by taking one trigger and waited for [Rep 
delay] between each print. The [+] or [-] keys are used to change the values. 

 
 [Reciprocating] Bazı durumlarda ve genelde hareketli kafa uygulamalarında belirli bir miktar düz baskı 

(resimdeki örnekte soldan sağa doğru kafa hareketinde kafanın altından 5 ürün 
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geçiyorsa) daha sonra ters baskı yapılması (resimdeki örnekte, kafanın geri 
hareketinde altından 2 ürün geçiyorsa) gerekebilmektedir. Bu durumda, 
[Reciprocating] kutucuğu seçilir ve [+], [-] butonları kullanılarak ayarları yapılır. 

[Reciprocating]   In some cases, and in general, moving head applications require a certain amount of flat 
printing (5 items under the head head moving from left to right in the example pictured) and 
then reverse printing (if 2 items are under the head in the example shown in the picture 
below). In this case, the [Reciprocating] box is selected and settings are made using the [+], [-] 
buttons. 

[OK]   Yapılan değişiklikleri onaylamak için kullanılır. 

[OK]    Used to confirm changes made. 

[Cancel]  Yapılan değişikliklerin yapılmadan fonksiyondan çıkışını yapar. 

 [Cancel]   Exits the function without any changes made. 

[Remote Upgrade] Butonu / [Remote Upgrade] Button 

 
Cihazınızın kullanıcı arayüz versiyonun yükseltmek için önce [Settings], sonra da [Remote Upgrade] 
butonuna basınız. 

To upgrade the user interface version of your device, first press [Settings], then [Remote Upgrade] button. 

 
Öncelikle [Config WiFi] butonuna tıklayarak internete bağlantı WiFi ayarlarınızı yapınız. 

First of all, click [Config WiFi] button to make WiFi settings for internet connection. 
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Bu ekrandan önce WiFi'nizi seçiniz (örnekte: Xz3t_ert) arkasından [Connect] butonuna basınız. 

Before this screen, select your WiFi (example: Xz3t_ert) and press [Connect] button. 

 
Gelen ekranda "Input password" alanına "WiFi şifrenizi" altındaki klavyeyi kullanarak giriş yapınız. [EN] 
butonu üzerine tıklayarak, latin harf setini barındıran klavyeyi; [*/123] rakam ve sembol klavyesi, ve [CN] 
çince klavye olarak değiştirebilirsiniz. 

On the screen that appears, enter "Input password" using the keyboard under "WiFi password". Clicking on the [EN] 
button, the keyboard containing the Latin alphabet set; you can switch between [* / 123] digit and symbol keyboard, 
and [CN] Chinese keyboard. 

Şifre girişinizi yaptığınızda [OK] ile onaylayınız veya [Cancel] butonuna tıklayarak iptal edebilirsiniz. 

Confirm your password entry with [OK] or cancel it by clicking [Cancel] button. 
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[Check upgrade] butonuna tıklayarak, versiyon güncelleminizi yapınız. Bu durumda cihazınız, internet 
sitemizdeki versiyonları barındırdığımız sitemizden en son sürümü cihazınıza yükleyip, makinanızı yeniden 
başlatacaktır. İhtiyaç olmaması durumunda da işlemi sonlandıracaktır. 

Click [Check upgrade] button to update your version. In this case, your device will load the latest version from our 
web site on our internet site and will restart your machine. If not needed, the process will be terminated. 

[About Device] Butonu / [About Device] Button 

 
Cihazınızın "Hardware" ve "Software" versiyonlarını görebileceğiniz ekranı gösterir. 

It shows the screen where you can see "Hardware" and "Software" versions of your device. 

Giriş için önce [Settings] butonuna, ardından [About Device] butonuna tıklayınız. 

Click on the [Settings] button and then the [About Device] button. 

 
Gelen ekranda "Hardware Num" karşısındaki cihazınızın hardware numarasını; "Software Ver" karşısındaki 
numara ise cihazınızın software versiyon numarasıdır. 

The hardware number has been stated at the "Hardware Num" line at the incoming screen; "Software Ver" indicates 
the software version number of your device. 

[Input Key] Yeni kartuş taktığınızda "kartuş güvenlik kodunun" girişinin yapılacağı kısma giriş yapar. (bkz. 
Kartuş Güvenliği Bölümü) 

[Input Key]  When you insert a new cartridge, the "cartridge security code" entry is entered. (see Cartridge Securit 
Division) 

[Exit]  Ekrandan çıkış yapar 
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[Exit]  Exit from the screen. 

 



Kartuşun Cihaza Takılması / Inseting Ink Cartridge 

Kartuşun Takılması / Inserting Cartridge 
Yazıcınıza yeni bir kartuş takmak için aşağıdakileri yapınız. 

To insert the cartridge into the printhead, do the followings 

DİKKAT:KİŞİSEL KORUNMA ve EKİPMAN HASARI.Kartuşunuzun takılması, çıkarılması 
sırasında makinanızın kapalı ve üretim hattınızın duruyor olmasına dikkat ediniz. Hareketli parçaların 
çarpması kişisel yaralanmalara sebebiyet verebilir. Kartuşun takılması esnasında cihazın açık olması 
kartuş veya cihaza zarar verebilir. 

PERSONAL INJURY and EQUIPMENT DAMAGE. Make sure that your machine is switched off and your 
production line is stopped during removal of your cartridge. The impact of moving parts can cause 
personal injury. Opening the device while the cartridge is installed may damage the cartridge or device. 

 

DİKKAT:EKİPMAN HASARI.DROPJET tarafından onaylı dışında kartuş kullanımı 
cihazınızda elektronik hasara yol açabilir. Bu kapsamda oluşan hasarlar, garanti kapsamında 
değerlendirilmez. 

EQUIPMENT DAMAGE. Use of any other cartridge not-approved by DROPJET may result in electronic 
damage to the device. This occurs in the scope, warranty coverage is not evaluated. 

 

DİKKAT:ÇEVRESEL KORUMA. Bitmiş kartuşlarınızı, yerel çevre kanunları ve 
politikalarına uygun şekilde imha ediniz veya geri dönüşüm firmalarına veriniz. Geri dönüşüm prosedürü 
için Türkiye'de +90 212 671 7007 numaralı telefondan DROPJET Müşteri Hizmetlerimiz ile, Türkiye 
dışında yetkili distiribütörlerimizle görüşünüz. Bitmiş kartuşların çevresel hasarları için, kartuşun GBF 
(MSDS) inceleyiniz.  

ENVIRONMENTAL PROTECTION. Dispose of your finished cartridges in accordance with local 
environmental laws and policies or deliver them to recycling companies. For recycling procedure 
information call telephone number +90 212 671 7007 DROPJET Customer Service team within Turkey, 
our representatives outside of Turkey. For environmental damage of the finished cartridges, check the 
cartridge MSDS. 
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Kartuşunuzu paketinden çıkardıktan sonra "koruma kapağından" (a) çıkarınız. 

Once you have removed your cartridge from its package, remove it from the "protective cover" (a). 

DİKKAT:EKİPMAN HASARI. Kartuşlarınızda kullanılan mürekkepler nozzle ucunda kuruma 
yaparak, kartuşunuzu kullanılamaz hale getirebilir. Bunu önlemek için, kartuş manuellerinizde yazılı süre 
veya ençok 30 dk yazdırma işlemi yapılmayan kartuşlarınız, "koruma kapağı" takılarak uygun koşullarda 
saklanmalıdır. Bu nedenle "kartuş koruma kapağını" atmayınız. 

EQUIPMENT DAMAGE. The ink used in your cartridges can dry out from the nozzle, making your 
cartridge unusable. To prevent this, your cartridges must be stored on the cartridge for a period of time 
written in their manuals or not more than 30 minutes, without proper protection. For this reason, do not 
throw the "cartridge protection cover". 

 
Yeni kartuş üzerindeki nozül plakasındaki ve konnektörlerdeki koruyucu bandı çıkarın. 

Remove the protective tape from the gold contactor and nozzle plate on the new cartridge. 

DİKKAT:EKİPMAN HASARI. Nozzle ucuna dokunmayınız.Nozzle ucu ve altın konnektörlere 
hiçbir zaman sert bir cisim ile temas etmeyiniz.  

EQUIPMENT DAMAGE. Do not touch the tip of the nozzle. Never touch the nozzle and gold connectors 
with a hard object. 

a 

b 
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Kilitleme kolunu (c) ters çevirin ve kartuşu takınız. Kartuşu yuvasına yerleştirirken, "baskı penceresinin" (d) 
kartuş nozzle ucuna tam oturduğuna dikkat ediniz. 

Flip the locking lever (c) back and insert the cartridge. While inserting the cartridge into the slot, note that the "print 
window" (d) is fully seated on the cartridge nozzle tip. 

DİKKAT:KARTUŞ HASARI. Kartuşu takarken ve çıkarırken nozzle ucu ve altın 
kontaktörlerin sürtünmemesini ve hasar almamasına dikkat ediniz.  

CARTRIDGE DAMAGE. Be careful not to brush or damage the nozzle and gold contactors while 
inserting and removing the cartridge. 

 

     

Kartuşun üs tarafına ve arka tarafına bastırarak tam oturduğuna emin olunuz. Kilitleme kolunu (c) kartuşu 
sabitleyecek şekilde dik pozisyona getiriniz. 

Make sure that the cartridge is fully seated by pressing over and from back. Move the locking lever (c) to the upright 
position to secure the cartridge. 

Kartuşun Çıkarılması / Removing the Cartridge 
Kartuşun takılmasında izlediğiniz yöntemi tersten uygulayınız. 

Do the opposite process while you do inserting the cartridge. 

 

c 

c 

d 

c 



Sayfa / Page: 60 / 72  DROPJET Makina Kimya 

 
 

DİKKAT:KARTUŞ HASARI. Nozzle ucuna dokunmayınız.Nozzle ucu ve altın konnektörlere 
hiçbir zaman sert bir cisim ile temas etmeyiniz.  

CARTRIDGE DAMAGE. Do not touch the tip of the nozzle. Never touch the nozzle and gold connectors 
with a hard object. 

 

DİKKAT:KARTUŞ HASARI. Kartuşunuzu cihazdan çıkardıktan sonra derhal "koruma 
kapağını" takınız. Aksi durumda hızlı kuruyan mürekkep, nozzle uçlarında tıkanmalara sebebiyet 
verebilir.Kartuşunuzun GBF (MSDS) yazılı stoklama koşullarında saklayınız. 

CARTRIDGE DAMAGE. Install the "protective cover" immediately after removing your cartridge from 
the device. Otherwise, fast drying ink can cause nozzle clogs. Keep your cartridges in the storage 
conditions of explained in MSDS. 

 

 



Kartuş Güvenliği / Cartridge Security 
TJet300 cihazlar, yazdırılan yazının mürekkep sarfiyatını hesaplayarak  "kartuş %si" bildiren sistemi vardır. 

 
Yeni bir kartuşla birlikte "kartuş-anahtarı" girildiğinde, rakam 100% dan başlayıp, 0%'de makinanız baskıyı 
durduracaktır. Bu yüzden üretim hızınıza bağlı olarak stoklu çalışmanız önerilir. 

Makinanın değeri "0"a geldiğinde, veya "kartuşun son tüketim tarihi" geçtiğinde şu şekilde bir uyarı ile 
karşılaşacaksınız. 

 
Aynı şekilde makina açılırken de "The current key has expired" (= mevcut kartuş anahtarı bitmiştir) şeklinde 
de uyarı verecektir. 
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[Print] fonksiyon butonu da çalışmayacaktır. 

 
Bu durumda [Setting] / [About Device] ekranına giriş yapınız 

 
Gelen ekrandaki "Hardware Number" son 5 alfa-numarik karakter makinanızın tanım numarasıdır. 

 
Şimdi [Input Key] butonuna basalım 
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Gelen ekranımız "kartuş anahtarı"nın girişini yapacağımız yerdir. [EN], [*/123] ve [CN] klavyeler arasında 
geçiş yaparak "kartuş anahtarımızı" bu ekrana giriş yapacağız 

 
Kartuş anahtarımızı öğrenmek için "http://www.dropjet.com.tr/portal/" web sitemize size verilen "müşteri id" 
ve "şifreniz" ile giriş yapacağız. 

 

Bu ekranın sağ tarafında bulanan  tuşuna basınız. 
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Kullanıcı Girişi ekranındaki  alanına "kullanıcı adınızı",  alanına da 
"şifrenizi" giriniz.  

 
ekranı karşılayacak. Bu portal ile tarafımıza "kartuş siparişi" verebilir ve size gelen kartuşların makinenize 
eşleştirilmiş "tek kullanımlık" "kartuş anahtaraları"nı öğrenebilirsiniz.  

Kartuş anahtarını öğrenmek için "Machines we have" butonuna tıklayınız. 

 
Gelen ekranda satın almış olduğunuz yazıcınızla eşleştirilmiş "cartridge key"i yeni kartuşumuzu takacağımız 
zaman yukarıda anlattığımız 
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ekranına altındaki klavyeyi kullanarak "kartuş anahtar" girişini yapalım 

 

işlemimiz bittiğinde  tuşuna basarak onaylayalım. 

 
Yanlış, eksik veya kullanılmış bir şifre girdiğinizde "Invalid password!" uyarısıyla karşılaşırsınız. Bu durumda 
[OK] arkasından [Input Key] butonlarına basarak şifremizi yeniden girişini yapalım. 
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Eğer kartuş anahtarımızı doğru girişini yaparsan ekranda "success!" penceresi gelecektir. Bu durumda önce 
[OK] sonra da [Exit] tuşuna basınız. 

 
Ana ekranda 0% göreceğiz fakat bu sorun değildir. 

 
Şimdi önce [Power] sonra [Shut Down] tıklayalım. 
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Kapatabilirsiniz uyarısını görünce cihazın sağ tarafındaki "kırmızı" buton ile cihazımızı kapatıp sonra açalım. 

 
Şimdi artık yüzdemiz 100% ve [Print] tuşumuz aktifleşmiştir. 

 
 

 

 

  

 

 



Makinayı Açma - Kapatma / Opening and Closing the Device 

Makinanın Açılması / Opening the Device 

 
Makinanızın sağ tarafındaki düğmeye bir defa basmak suretiyle makinayı açabilirsiniz. 

You can open the machine by pressing the button on the right side of your machine once. 

          
Makinanız karşılama ekranı ile açılışını gerçekleştirecektir.  

Makinanın Kapatılması / Closing the Device 

          
Önce [Power] butonuna arkasından [Shut Down] butonuna basınız. 

Press the [Power] button followed by the [Shut Down] button. 
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Gelen ekranda kapatmayı onaylamak için [OK] tıklayınız. İptal etmek isterseniz [Cancel] butonuna basınız. 

Click [OK] to confirm the close on the incoming screen. If you want to cancel, press [Cancel] button. 

 
Ekranı çıktığında cihazı sağ tarafındaki düğme ile kapatınız. 

Close the device with the button on the right side of the device, when you see the above screen. 

DİKKAT:CİHAZ HASARI. Yukarıda anlatıldığı şekilde cihazı kapatınız. Asla sadece yandaki 
düğmeyi kullanarak cihazı kapatmayınız.Bu şekilde kapanışlar, cihazın yazılımına kalıcı hasar verebilir 
ve tek yazılımlı ROM içeriği hasar göreceğinden, anakart değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu tür hatalar 
garanti kapsamında değerlendirilmemektedir.  

DEVICE DAMAGE. Switch off the device as described above. Never turn off the device using the button 
on the side. Closures in this way may permanently damage the device software and may require 
replacement of the motherboard as the single software ROM contents will be damaged. Such errors are 
not covered by the warranty. 



Peryodik Bakım / Periodic maintenance 
Aşağıdaki bakımları yapın ve önlemleri planlanan frekansa göre uygulayınız. 

Do the following inspections and perform the measures as per the scheduled frequency. 

Bakım Kontrol noktası 
Inspection Check point 

Sıklık 
Frequency 

Önlemler 
Measures 

Baskı Kafası / Printhead 

Kontak pimlerini hasar / korozyon açısından 
görsel olarak kontrol edin 

Check the contact pins visually for 
damage/corrosion 

Aylık                                     
. 

Monthly 

Gerekirse yazıcı kafasını değiştirin. 
Hasarlı yazıcı kafasını bize geri gönderin! 

If necessary, replace the printhead. Return 
the damaged printhead to us! 

Baskı kafası plakasını aşınma açısından 
kontrol edin 
Check the head plate for wear 

Aylık                                     
. 
Monthly 

Gerekirse baskı kafasını değiştirin.  
If necessary, replace the head plate.  

Kartuş kilitleme kolunun işlevini kontrol 
edin. 
Check the function of the cartridge locking 
lever. 

Aylık                                     
. 
Monthly 

Gerekirse kartuş kilitleme kolunu 
değiştirin.  
If necessary, replace the cartridge locking 
lever. 

Kablo / Cable 

Vidalı fiş ve priz bağlantılarının hepsi sıkı 
bir şekilde oturduğundan emin olun. 

Check all screw-fastened plug-and-socket 
connectors for tight fit. 

İhtiyaç 
Oldukça 

As Required 

Gerekirse sıkıştırınız                                  
. 

If necessary, retighten them. 

Cihazın tüm kablolarını görünür sürtünme, 
aşınma veya ezilme açısından kontrol edin. 
Check all the cables in the cable carriers for 
visible chafing, wear or crushed areas. 

3 ayda               
. 
Quarterly 

Gerekirse yenisiyle değiştiriniz                  
. 
If necessary, replace them 

 



Hata Giderme / Troubleshooting 

Baskı Sorunları 

Hata / Fault Nedeni / Cause Çözümü / Solution 
Baskı 
Alınmıyor 
 
There is no 
message 
printed 

Mesaj boş, yani mesajda basılabilir nesne 
(metin, saat, tarih, sayaç veya barkod alanları 
gibi) mevcut değil. 
The message is empty, i.e. there are no printable 
objects (such as text, time, date, counter or 
barcode fields) in the message. 

Yazdırma verileri içeren bir mesaj açın, 
yükleyin ve oluşturunuz. 
 
Open, load and make a messagewith print data in 
it. 

[PRINT] butonu çalışmıyor 
[PRINT] button not working 

Kartuş bitmiş veya son tüketim tarihi geçmiş. 
Cartridge empty or best before date is expired. 
 
Veri Kablosunda arıza var, değiştiriniz. 
Data cable has damaged, replace it. 

Fotosel tanımı doğru yapılmamış. Tetikleme 
alamıyor. 
Photocell definition is not done correctly. I can not 
get a trigger. 

[Print Settings] ayarlarından [Trig Mode] 
ayarlarını düzeltiniz. 
Correct the [Trig Mode] settings in the [Print 
Settings] settings. 

Ürün dışına mesajı yazdırıyor. 
Printing out of product. 

Fotosel [Delay] ayarlarını yapınız. 
Adjust the photocell [Delay] value. 
 
Fotoseli mekanik sola veya sağa kaydırarak 
olarak ayarlayınız 
Move photocell to left or right to adjust. 

Photosel arızalı 
Photecell fault. 

Fotoseli yenisiyle değiştiriniz. 
Replace the photocell with new one. 

Kartuş boş 
Empty cartridge 

Kartuşu yenisi ile değiştiriniz. 
Replace the cartridge with new one. 

Kartuş nozzle ucu kurumuş. 
 
 
Nozzle of cartridge cloged. 

Kartuş ucunu etil alkole batırılmış tüy 
bırakmayan bir bezle hassas olarak siliniz. 
Açılmazsa yenisiyle değiştiriniz. 
Wipe the nozzle of cartridge with etyl alcohol 
wetted lint-free cloth gently. If not opened, 
replace the cartridge 

Kartuş altın kontakları kirlenmiş. 
 
 
Gold plate contacts of cartridge been dirty 

Kartuş altın kontaklarını etil alkole batırılmış 
tüy bırakmayan bir bezle hassas olarak siliniz. 
Açılmazsa kartuşu yenisiyle değiştiriniz. 
Wipe the gold plate contacts of cartridge with etyl 
alcohol wetted lint-free cloth gently. If not 
opened, replace the cartridge 

Kartuş tam yuvasına oturmamış. 
 
Cartridge was not inserted properly. 

Kartuşu çıkarınız ve düzgün şekilde tekrar 
yerine oturtunuz. 
Remove the cartridge from the printhead and 
insert it correctly. 
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Hata / Fault Nedeni / Cause Çözümü / Solution 
Mesajda 
yapılan 
değişiklikler 
basılmıyor 
 
Changes 
made to the 
message are 
not printed 

Mesaj baskı ekranına çağırılmamış. 
 
Message has not been loaded to the main screen 

Mesajı ana ekrana yükleyin. 
 
Load the message to the main screen 

Ters Baskı 
Reverse 
Printing 

Ürün geçiş yönü ayarlanmamış. 
Product passing under printhead is not adjusted 

[Spray Mode] ayarlarınızı kontrol ediniz 
Check the [Spray Mode] values 

Baskı yön ayarları yapılmamış 
Print direction values not adjusted 

[Direct] ayarlarını yapınız 
Adjust the [Direct] values 

Mesaj 
küçük 
Message 
small 
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