Dropjet Tjet HM6 Hızlı Kullanım Kılavuzu
MAKİNENİN AÇILMASI

Makinenin
pilini
taktıktan
sonra
makinenin arkasında bulunan güç
düğmesi ile açılmasını sağlayalım.
Makinenin açıldıktan sonra !!! kartuş'u
yuvasına tam oturduğuna emin olarak
yerleştirelim.
Makinemiz
kullanıma
hazırdır.
PİLİ sadece kendi şarj yuvasından
şarj edin, cihaz üzerinden pili şarj
etmek, makinenizin kullanılmasını
engelleyecek zararlara yol açabilir
ve garanti kapsamından çıkartır

PİL
ŞARJ
YUVASI
GÜÇ

MESAJ OLUŞTURMA
Makineniz ana ekranında;
Sırası ile Dosya - Dosya Düzenleme
seçenekleri seçilir.
Metin yazmak için açılan ekran sağ en üst
köşesinden Metin seçeneği seçilerek ekrana
Input text yazısının geldiği görülür. Ekranda
Düzenle seçeneği seçilir daha sonra
klavyenin en altında bulunan Empty
seçeneğine basıldıktan sonra klavyeden
istenilen mesaj oluşturulur.
Örnek : ÜRT: 01/01/2020- SKT:01/01/2022
Mesajınız'a Tarih eklemek için ekranın sağ
tarafından bulunan Tarih seçeneği seçilerek
ekrana çağrılır.
Çağrılan tarih formatını
değiştirmek için ekrandaki tarih seçilir,
seçilen tarihin rengi kırmızıya dönecektir.
Aşağıdaki Tip seçeneğinden istenilen tarih
formatı seçilir. Mevcut mesajınızın font ve
boyutun değiştirmek için, değiştirmek
istediğiniz yazıyı seçtikten sonra font tipi için
FONT seçeneğinden istenilen font tipi seçilir,
boyut için BOYUT seçeneğinden istenilen
boyut'a getirilir.

Not: Ürün görselleri temsilidir. Farklılık
gösterebilir.

MESAJ KAYDETME
Yeni mesajınızı oluşturmayı bitirdikten
sonra ekran sağ en altında DOSYA Farkl.Kyd seçeneği seçilir ve dosya ismi
verilerek kaydedilir.
Eğer mevcut mesaj değiştirmek
istiyorsanız,
DOSYA
DOSYA
DÜZENLE- sağ en alttaki DOSYA
SEÇENEĞİ - AÇ seçilerek değiştirmek
istediğiniz dosya listeden seçilir,
ekrana gelen mevcut mesajınızda
istenilen düzenlemeler yapıldıktan
sonra DOSYA - KAYDET seçeneği ile
kaydedilir.

SON KULLANICI

Makine ile ilgili eğitim aldım ve kullanım
kılavuzunu okudum.

ONAY
AD- SOYADI-İMZA-TARİH

Not: Kullanım kılavuzunu dijital veya fiziki ortamda
teslim alan şahıs veya firma kılavuzu okuduğunu
beyan etmiştir.

Dropjet Tjet HM6 Hızlı Kullanım Kılavuzu
Makinenizde önceden oluşturduğunuz
mesaj'ı çağırmak için Sol en üst köşedeki
Akt Msj 'ın yanındaki kutudan istediğiniz
dosyayı açın ve baskı almak için en alt
sağ köşede bulunan BASKI butonuna
tıklayarak buttonu'nun kırmızı renge
dönmesini bekleyin. Artık baskı almak
için hazırsınız. Baskı için baskı
düğmesine basın ve yazdırın.

KARTUŞUN KULLANILMASI
Yeni bir kartuş satın aldığınızda kartuş ile
birlikte gelen şifreyi girmeden makineyi
çalıştıramazsınız.
Kartuş raf ömrü bir (1) yıldır, açıldıktan
sonra ise altı(6) ay içinde tüketmeniz
önerilmektedir.
Kartuş makine açık ve baskı kapalı
konumda iken takılıp sökülmelidir.
Makine üzerinde unutulan veya klips ile
korunmayan
kartuşlar
garanti
kapsamında değildir.

PRATİK BİLGİLER
Tjet HM6 grubu ürünlerimizi kullanırken
en önemli kriter kartuş'un uzun süreli
hava temas'ından uzak tutmaktır.
Kullanım dışı zamanlarda mutlaka
kartuşu koruma klipsi ile muhafaza
ediniz.
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Baskı kalitesini arttırmak için, AYAR BASKI AYARLARI - DPI seçeneği ile
size en uygun kaliteyi seçebilirsiniz. En
düşük DPI en çok baskı sayısını sağlar.

Yazı genişliğini arttırmak için FONT
ayarlarını değiştirmeden önce AYARBASKI AYARLARI - Senkr Frek
ayar'larından
değeri
yükseltip
alçaltarak
istenen
genişliğe
ulaşabilirsiniz.

ÖNEMLİ UYARILAR
1Kartuşu makine açık ve baskı
kapalı iken takın veya çıkartın.
2Kartuşu kullanmadığınız anlarda
kartuş koruma klipsi ile muhafaza edin.
3- Pili sadece kendi şarj yuvasından
şarj edin.
4Cihaz ,pil ve adaptör'ü sıvı
temasından koruyun.
540°
derece'nin
üzerindeki
ortamlarda cihazı çalıştırmayın
6Yeni kartuşunuzu kullanabilmek
için kartuş ile birlikte bilgilendirme
dökümanı üzerindeki şifreyi girin.
7- Mürekkebin eller ve gözünüze
temas ettiğinde bol su ile yıkayınız. En
yakın sağlık kuruluşundan destek alınız.
Kullanım Kılavuzu
İçin Karekod'u Okutun
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