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 رچاپ بنر و فلکسی از زبان یک اپراتى  نگهداری از دستگاه

 

ٍ  چاپ بنر يای نکاتی در خصَص سرٍیس نگًداری، تعهیر، برطرف کردن خطايا ایرادات دستگاى
 فلکسی

 چیست؟ فلکس و بنر شدى رٍی جَد خطَط زیاد در کار چاپعلت ٍ

استفادى کردن از نرکب نانناسب، درست عهل نکردن سیستو يَای دستگاى، درست عهل نکردن 
تَاند ازجهلٌ دالیل  رٍل بازکن، ضعیف شدن نَتَر حرکت ديندى ندیا، الغر شدن پینچ رٍلريا نی

 ایجاد خطَط زیاد رٍی کار چاپی باشد.

 چٌ اقداناتی باید انجام داد؟ چاپ فلکس و بنر در ينگام خانَش بَدن دستگاى

ساعت  84اصطالح کپ کنید. اگر این زنان بیش تراز  باید زیر يديا را حتهًا سالَنت بگذارید یا بٌ
بَد باید يديا ٍ پهپ با استفادى از سالَنت شستٌ شَد تا از خشک شدن پهپ ٍ آسیب دیدن 

َگیری شَد.  يديا جل

ٌ صَرت دستگاى چاپ بنر ٍ فلکس پیغام خطای فیبر نَری نی  ديد؟ در چ

يای نَری دستگاى  ديد کٌ ابتدا باید کابل ت خراب بَدن کریج برد دستگاى این پیغام را نیدر صَر
ٍرٍدی کریج نشکل داشتٌ باشد. با تعَیض آن این نشکل برطرف  تست شَد نهکن است برق 

 گردد. نی
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 گذارد؟ نی دستگاه چاپ ( چٌ تأثیری برincoderٍجَد نشکل در نَار اینکدر )

يایی کٌ آسیب زیاد  يای نختلف رٍی کانپیَتر بديد یا قسهت error نهکن است
 صَرت شطرنجی یا جابجا بزند. انجام نديد یا چاپ را بٌ چاپ دیدى،

 چند درجٌ باید باشد؟ چاپخانه فلکس و بنر دنا ٍ رطَبت استاندارد برای نحیط

چنین نحیط چاپ باید عاری از يرگَنٌ آلَدگی ٍ  درجٌ رطَبت، يو 83-03 درجٌ دنا ٍ  03-72
 گردٍغبار باشد.

 شَد؟ چٌ عَانلی باعث پر شدن ساب تانک يَا نی

شَد نرکب بٌ داخل ساب تانک يَا انتقال  درست عهل نکردن شناٍر ساب تانک نرکب باعث نی
 يای دیگر نفَذ کند. یابد ٍ از طریق ساب تانک يَا بٌ رنگ

 آید؟ اگر ساب تانک يَا پر از نرکب شَد چٌ نشکالتی پیش نی

 آسیب برسد. چنین نهکن است بٌ نگنت يَا شَد پرچ دستگاى عهل نکند ٍ يو باعث نی

 چیست؟ چاپ بنر يای سفیدرنگ در علت ٍجَد دانٌ

 گردد. استفادى از جَير نانناسب است کٌ با تعَیض جَير این نشکل برطرف نی-1
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-8نفَذ سالَنت در داخل نازل يديا ينگام کپ کردن يديا -0استفادى از سالَنت نانناسب -7
 ارت دستگاى درست عهل نکردن-5آغشتٌ بَدن ندیای چاپی بٌ گردٍخاک 

تعَیض نَع نارک نرکب -1شَد: عَانلی کٌ نَجب يد گرفتگی دستگاى چاپ فلکس ٍ بنر نی
ٍجَد -8 چاپخانه تغییر دنا ٍ رطَبت استاندارد برای نحیط-0ترکیب شدن دٍ نَع نرکب -7نصرفی 

 تنظیو نبَدن برق ٍرٍدی سريد-5گردٍغبار در نحیط چاپخانٌ 

 چٌ باید کرد؟ فلکس و بنر چاپ در ينگام يد گرفتگی دستگاى

 پذیر است: باید زیر يد را تهیز نهَد کٌ از سٌ طریق انکان

 تَسط قاشقک نخصَص يد-1

با استفادى از پرچ دستی یا اتَناتیک دستگاى. اگر از رٍش سَم -0تَسط کلین اتَناتیک دستگاى -7
َص استفادى نهایید. نهَدید حتهًا تَجٌ داشتٌ باشید کٌ برای تهیز کردن پلیت از دستهال نخص

شَد ٍ نهکن است بٌ يد  دستهال نباید بٌ زیر يد برخَرد نهاید زیرا باعث خشک شدن زیر يد نی
 آسیب بزند.
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 پاشش رنگ ندارد: دستگاه فلکس و بنر زیر يديای

 دقت کنید کٌ برق سريد تأنین شَد.-1

َکت يای سريد را کنترل نهایید کٌ شل نشدى باشد.-7  کابل س

 کشی برق ٍرٍدی بٌ پاٍر يد را چک نهایید. سیو-0

شَد: ابتدا کابل نَری را چک کنید اگر نشکل رفع نشد  آنادى چاپ نهی چاپ فلکسی و بنردستگاه 
تَاند در آنادى  سیستو برق ٍرٍدی را کنترل نهایید. بٌ خاطر داشتٌ باشید یکی از نَارد دیگر کٌ نی

ا ي تأثیرگذار باشد فیَزيای دستگاى يستند انا در برخی از دستگاى چاپ فلکس و بنرنشدن دستگاى
کلید استارت ٍجَد دارد. در صَرت داشتن، کلید استارت چک شَد. اگر بازيو حل نشد با 

 کارشناسان تهاس بگیرید.

 پهپ يَا، نگنت يَا ٍ ساب تانک يَا را چک کنید.-1اشکال در دکهٌ پرچ دستگاى فلکس ٍ بنر:

َا خارج -0اتصاالت شیلنگ يَا را در نسیر کنترل نهایید.-7 ساب تانک نرکب را چک کنید کٌ ي
 نشَد.

َر  -1رفع ایراد پهپ در دستگاى چاپ فلکس ٍ بنر: نطهئن شَید کٌ کریج برد بٌ ساب تانک دست
ٍر ساب تانک را بازکردى ٍ آن را خَب شست -7ديد. نی ٍشَ ديید تا اگر لختگی رنگ ٍجَد  شنا

 -8رسد. پهپ نرکب را چک کنید ٍ نطهئن شَید کٌ برق بٌ سر پهپ نرکب نی -0ارد از بین برٍد.د
 نطهئن شَید کٌ پهپ نرکب يَا نگرفتٌ باشد در این صَرت باید آن را يَاگیری نهایید.

ٌ باید کرد؟ نَقع عهل نهی بٌ دستگاه چاپ فلکس و بنر ٍقتی رٍل بازکن  کند چ

يای نربَط بٌ  دندى چند نَرد را باید چک کنید. چشو رٍل بازکن، چرخ گَنٌ نشکالت برای رفع این
کاران ٍ یا شرکتی گٌ از  يای برقی دستگاى. چنانچٌ نشکل رفع نشد با سرٍیس رٍل بازکن ٍ سیستو

 اید تهاس بگیرید. آن دستگاى خریدى

 يای دستگاى چاپ فلکس ٍ بنر: کاری ریل ٍ بلبرینگ رٍغن



 
 

 

 تىرنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

طَر ننظو انجام  يا بٌ يای ننظو دارد ٍ چنانچٌ این رسیدگی ز بٌ رسیدگیير دستگاى نکانیکی نیا
کاری ریل ٍ  گردد. رٍغن نشَد باعث فرسایش دستگاى ٍ کايش طَل عهر آن نی

باعث طَل عهر بیشتر قطعات نکانیکی دستگاى شدى ٍيو چنین باعث  دستگاه چاپ يای بلبرینگ
 شَد. تر نی بیش کیفیت چاپ ٍشَد کریج بر رٍی ریل اصلی نرم حرکت کند  نی

 
 

چاپ، تعهیر ٍ نگًداری دستگاى چاپ، رفع ایرادات ٍ خطايای دستگاى چاپ،  :کلمات کلیدی
 رايکاريای برطرف نهَدن ایرادات دستگاى چاپ بنر ٍ فلکسی

 


