
 

 

Hướng Dẫn Hoạt Động 

 
Máy in kỹ thuật số TAIMES T5,T7.  

 
 

Chương I Sơ Đồ Cấu Trúc 

 
1.1  Cấu trúc phía trước  



 
1.2 Cấu trúc phía sau 

 
 

1.3 Mâm đầu phun  
 



                    
 
 

1.4 Cấu trúc cả 2 bên trái và phải của máy 
 

         
 
 

42、Căng ròng rọc 

 
43、Động cơ Y 44、Cơ chế làm chậm 45、Giá đỡ 

46、Giá đựng mực thải 
47、Máy bơm cung cấp 

mực in 
48、Giá đỡ quạt 49、Bình chứa mực 

50、Chùm bên trên 51、ròng rọc lưỡng cực 52、Động cơ X 53、Que đệm 

54、Sàn máy tính 
55、Mâm giữ ẩm đầu 

phun 

56 、Khối kết nối phía 

trên 
57、Hút khí 

58、Nguồn khẩn cấp    

 

 

Chương II Thông Số Cơ Bản 

 
2.1 Thông số cơ bản 
 



 
 

Đời máy 
 

MÁY IN PHUN KỸ THUẬT SỐ TAIMES T5,T7 

 

Đầu phun Konica 

KM512(1024)LN/MN 

 
4, 8, 12/(4) đầu phun 

 

Tần số và độ chính xác 

 

7.8KHZ/720DPI12.4KHZ/1440DPI 
 

Chiều cao mâm đầu phun 

 

1-4 mm 
 

Mực 
 

Màu sắc 
 
4 màu Đen /Xanh /Đỏ /Vàng  (K/C/M/Y) 
 

Loại 
 
Mực Conika 42pl hoặc Conika 30pl 
 

Cung cấp mực 
 
Hệ thống cung cấp mực tự động 

 

Phương pháp 

cung mực 
ống dây 

 

Tự động cung mực, hút mực và phun sương 
 

Khổ in 
 

Khổ vật liệu tối 
đa 

 

Tối đa 3.2mét 
 

 
Làm khô và hệ thống sưỡi 

 
Hệ thống sưỡi trước, sưỡi giữa và sưỡi sau, hệ 
thống quạt sấy khô sau khi in 

 

Loại vật liệu 

 

 
Dán xe, Banner, hộp đèn, hỗn hợp, dán tầm nhìn 

một chiều , etc. 
 

Hệ thống xã mực 
 
Thủ công 
 

Quy trình làm việc 
 

 
In với phần mềm quản lý máy in sau khi RIP, RIP trong khi 
in 
 

Giao diện 
USB2.0 

 

 

Phần mềm RIP 

 

Maintop 5.3, Ultraprint, Photoprint Edition 10 
 

Hệ điều hành  



Windows XP Home/ XP Professional/Windows 7 

 

Cấu hình máy 

tính cần thiết 
 

CPU 
 
Core ™ i3 or i5 CPU@2.53GHZ hoặc hơn 

 

Memory 

 

4GB hoặc hơn 
 

Hard disk 

 

300 GB hoặc hơn 
 

Môi trường làm 

việc 
 

Độ ẩm 
 
45-75%RH 
 

Nhiệt độ  

 
Nhiệt độ 20-30 ℃ 

Nhiệt độ tối ưu 24-28 ℃  

 

Nguồn  AC~220V±10%10A 3500W 

Kích thước 

 

Tổng thể 

 

 
Kích cỡ máy : 4360x790x1170mm 

Tổng thể máy: 4760x1000x1571mm 
 

Trọng lượng Trọng lượng : 420 kg, tổng trọng lượng : 560 kg 

 

Lưu ý: Công ty TNHH mayinquangcao.com cung cấp thông tin nội dung 
hướng dẫn có thể thay đỗi mà không cần thông báo trước 

 

 
 

Chapter III Cài Đặt Phần Cứng 

 
3.1 Giới thiệu hệ thống in 

 
Hệ thống điều khiển máy in TAIMES T5 bao gồm 3 phần, cụ thể là: bo mạch chủ, bản 
điều khiển đầu phun và phần mềm điều khiển và được kết nối với máy tính thông qua 

cổng USB 2.0 
 
3.2 Bo mạch chủ  (phối hợp dòng Y kết nối với nguồn góc trái, đường phối hợp 

X kết nối để giới hạn quyền, hạn mức còn lại là ngắn mạch) được hiễn thị dưới 
đầy: 
 



 
 
 

3.3 Bản điều khiển đầu và sắp xếp đầu được hiển thị dưới đây: 
 



 
 
 
3.4 Bản đầu KM512, kết nối dữ liệu trức tuyến và bố trí  (cài đặt 1 nhóm 4 đầu 

phun : H0 H1 H2 H3), được hiển thị dưới đây: 
 
 

 
 

Phương pháp gắng 8 đầu phun 512 như hình dưới đây: 



 
 

 phương pháp gắng 4 đầu phun 512 như hình dưới đây: 
 

 
 

Chương IV: Phần Mềm 

 
phần mềm quản lý in ấn cung cấp các thông số được sữ dụng để thiết lập máy, và cung 
cấp các chức năng đo đạc của đầu in, nâng cấp chương trình cơ sở và làm sạch đầu 
phun. 

 
4.1 Cài đặt phần mềm 
 

cách cài đặt phần mềm in dựa trên những bước sau: 
chọn các bản vá lỗi được cài đặt đầu tiên dựa trên hệ điều hành của máy tính bao gồm 
Windows XP, Win 7...vv... Các bản vá lỗi được cài đặt theo các bước sau đây: 

1、Cài đặt dotnetfx1.1 trước；    2、Cài đặt dotnetfx2.0  

3、Cài đặt dotnetfx4.0 ；  4、Cuối cùng cài đặt phần mềm  

PrinterManager  

Biểu tượng phần mềm  PrinterCenter.exe sẽ xuất hiện trên desktop sau khi cài đặt 
thành công phần mềm điều khiển, nhấn đúp để vào giao diện chính, được thể hiện dưới 
đây: 



    
 
                  Màn hình chính              Màn hình chính 

 

Thanh công cụ: 
 

: Add job. Thêm những công việc bằng nút này  

: Delete job. Nếu muốn xóa công việc ,nhấn nút này. 

: Print job. Sữ dụng nút này để in. 

: Pause và resume. Khi đang in ,ấn nút này, máy in sẽ dừng lại. nhấn 1 lần nữa 
để tiếp tục in. 

:Abort job. Trong khi in, nhấn nút này, công việc sẽ được bỏ và không thể tiếp 
tục trỡ lại 



:Check nozzle. Sữ dụng để kiểm tra các đầu phun. 
 
Postscript: 

 
1. Nếu kiểm tra đầu phun ra tình trạng này: 
 

 
Nghĩa là đầu phun cần được chùi sạch. xin hãy sữ dụng hệ thống làm sạch đầu phun 

 
2. Chùi sạch đầu phun cho đến khi đầu phun được như hình ảnh dưới đây: 
 

 
 

: Auto clean. Chuẫn bị cho hệ thống làm sạch đầu phun tự động, nhưng nó chưa 
có tác dụng ngay. 

: Xịch, phun phổ thông, sau khi phun tự động xuất hiện, nó không còn được sữ 
dụng nữa . 

: Làm sạch đầu đơn. Phần mềm sẵng sàng cho hệ thống làm sạch tự động. 
Nhưng thực sự không cần sữ dụng. 

: Move left. Điều mâm đầu phun qua trái. 

: Move right. Điều mâm đầu phun qua phải. 

: Set print origin. Đặc điểm bắt đầu in. 

: Move forward. Điều khiển vật liệu in về phía trước. 

: Move backward. Điều khiển vật liệu in về phía sau. 



: Di chuyễn mâm đầu phun tới điểm bắt đầu. Nhấn nút này , Mâm đầu phun sẽ di 
chuyễn về điểm bắt đầu. 
 

* Thiết lập bản điều khiển  
 
Bao gồm Tools menu ,Work Forder,Preview và Setting. 
 

1."Tools" menu 
 
Bao gồm : Save, Load,Save To Printer, Load From Printer, Calibration Wizard, Factory 

Write,Update,Password và About. 
 

  

Save: Lưu các tập dữ liều vào máy tính. Nếu bạn thay đỗi máy 
tính các dự liệu sẽ không tồn tại. 
 

Load: Tải các tập dữ liệu từ máy tính. 
 
 Save To Printer: Lưu các dữ liệu thiết lập vào mainboard. 

Ngay cả khi bạn thay đỗi máy tính, các dữ liệu vẫn tồn tại. 
 
Load From Printer: Tải dữ liệu thiềt lập từ mainboard. 

 
 

Chú ý: Sau khi gỡ lỗi, xin vui lòng lưu nó vào tính tính hoặc mainboard. Chúng tôi đề 

nghị khách hàng lưu nó vào mainboard. 
 
Calibration Wizard 

 
Phần này cực kỳ quang trọng đến chất lượng in ấn. Xin hãy chú ý nhiều đến nó. Nó 
chứa đựng các phần mềm điều chỉnh cơ khí bao gồm điều chỉnh: lệch trái phải, chồng 

hở ngang trái, bước và dọc. 
 
Factory Write:  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

       Sau đó phần mềm yêu cầu nhập password ,và password         
là "000D0100". Nhấn Verify. 

 
 

 



Update： Cập nhật phần mềm. Nếu bạn muốn cập nhật các phần mềm và mở File cập 

nhật. Nhấn update và vui lòng khỏi động lại máy tính. 

 
Password：Để bảo vệ quyền lợi của công ty, chúng tôi thiết lập mật khẩu cho các giai 

đoạn khác nhau của máy in. Những mật khẩu khác nhau cho người dùng, chúng tôi sẽ 
luôn liên tục cập nhật với khách hàng. 
 

About：Hiển thị các thông tin của máy. 

 
4.2 Thiết lập phần mềm: 

 
4.2.1 Thiết lập cơ khí 

 
Tính năng thiết lập cơ khí mang lại sự linh hoạt cho hệ thống, cho phép bạn thiết lập 
các thông số khác nhau trong các phần mềm tùy theo hoàn cảnh cụ thể của máy tính 

và máy in của bạn. 
 

 
 
Chiều rộng in được sữa đỗi đến 350             Nhập điện áp đầu phun vào cột này 

 

Sữa đỗi các thông số như sau: 



 
1、Loại gợn sóng: dốc; gợn mờ : 3-5; Chiều rộng được sữa đỗi đến 350mm; 

 
2、Tự động làm sạch được chuyễn đỗi đến 0; Thời gian làm sạch được sữa đỗi đến 0; 

Tự động phun được sữa đỗi về 0; 
 

 Phòng ngừa: 

 
1. Hãy chú ý những sự hướng dẫn khi cài đặt đầu. 

2. Các điện áp tương ứng dán trên đầu phun sẽ được ghi trong thiết lập. Tham chiếu 

cột điện áp dưới điện áp đầu khi cài đặt lại thiết bị hoặc phần mềm, sau đó bấm Apply 
và Update.( Thông thường, điện áp sau khi giảm 1-2 volt cho đầu 512 sẽ được chi trong 

cột điện áp tham chiếu) 
 
4.2.2 Factory Write, Tool Factory setting, như dưới đây:  

  
   
  

                      

 
 
  

Sau đó máy sẽ hỏi mật khẩu, và mật khẩu là "000D0100". nhấn Verify. 
 
     

 
 



 Color: 4; Group: 1/2/3/4 (chọn dựa trên số lượng của đầu phun cài đặt); 

 Print width: 350 (Đối với các máy in TAIMES T5 hoặc T7 chúng tôi chọn 350cm 

chiều rộng) 
 Head Type: Các tùy chọn nên giống với các đầu phun được cài đặt; các thông số 

khác không được sữa đỗi. (chọn các đầu in: M là 14pl và L là 42pl) 
 Color space: 6.5 (Thiết lập các khu vực màu sắc phù hợp với vị trí cài đặt đầu, đơn vị là cm) 

 Group space: 3.2 (Thiết lập khu vực phù hợp với vị trí cài đặt đầu phun, đơn vị là cm) 

 Sau khi thiết lập, nhấn OK và khởi động lại máy in. 

 
4.3 Thiết lập điện áp đầu phun được hiển thị sau đây: 

 
Nhiệt độ và điện áp 
 

Về phần các đầu phun, điều quang trọng là: Điện áp cơ sở phải được nhập vào bằng 
bàn phím theo đầu phun. Nhiệt độ đầu phun không được phép quá cao có thể ảnh 
hưởng xấu đến đầu phun. 

 

 
 
                                                                                                                                                   Điện áp hiện tại   Điện áp cơ sở (điện áp vào) 
 

Thiết lập điện áp đầu phun nên được thực hiện sau khi cài đặt máy, như trình bày ở 
trên. Trong bước này, người dùng có thể thiết lập các điện áp tham chiếu, tức là điện áp 
đầu trong khi ấn, có thể đọc được nhiệt độ thời gian thực của đầu phun và có thể điều 

chỉnh điện áp đầu bất cứ lúc nào dựa trên các tình huống trong quá trình in để đạt được 
kết quả in tốt nhất. 
 

4.4 Cài đặt mật khẩu như dưới đây: 



 
 
4.4.1 Quản lý mật khẩu được hiển thị sau đây: 

 



 
 
4.4.2 Giao diện mật khẩu được hiển thị dưới đây: 
 

 
 
Người dùng có thể viết mật khẩu trong bo mạch chủ theo nhu cầu để hạn chế thời gian hay ngôn ngữ. 
Mật khẩu là 16 chử số, ví dụ:HWXA 5C3F HP3X QTAT; như trình bày ở trên, điền vào 4 chữ số trong 
mỗi hộp, sau đó bấm vào nút SET và nút EXIT.  
 

Khởi động lại thiết bị và phần mềm, mật khẩu được thiết lập. 
 



 
Cảnh báo đầu tiên: Mã lỗi 0x0402000C nghĩa là còn lại 100 giờ 

Cảnh báo thứ hai: Mã lỗi 0x0402000D nghĩa là còn lại 15 giờ 
Cảnh báo cuối cùng: Mã lỗi 0x0402000E nghĩa là còn lại 1 giờ. 
 

Xin ngay lập tức liên hệ với nhà sản xuất để cung cấp mật khẩu mới. 
 
Ghi chú: ID của bo mạch chủ (e.g. MB2092)  cần phải được cung cấp khi yêu cầu một mật 

khẩu. 
 

4.5 Cập nhật bo mạch chủ được hiển thị dưới đây: 
 

 
 
Các bước nâng cấp bo mạch chủ: công cụ cập nhật tìm hiểu các tập tin cập nhật dựa 
trên các đường dẫn và bấm OK để nhập. Sau đó cập nhật có thể được hoàn thành. 

 
4.6 Về giao diện (Tool About), như hình dưới đây: 



 
 

4.7 Cân chỉnh nhanh để in tác phẩm chất lượng cao: 
 

Bước 1: Check nozzle  nhấn  để kiểm tra đầu in, như dưới đây: 
 
Bình thường:                                                  Biểu tượng bất thường: đầu phun bị tắc (cần làm sạch) 

 
 

Bước 2: làm sạch đầu phun 

 
Phương pháp làm sạch bao gồm tự động và là sạch bằng tay. 
Chế độ làm sạch tự động: Chức năng này không được sữ dụng. Nhấn SET trong thanh 

MENU ở phía bên phải của giao diện phần mềm, được hiển thị dưới đây. Đặt AUTO 
CLEAN tới 0; CLEAN TIME tới 0; các thông số khác không được sữa lỗi. 



 
 

Lưu ý: LDLE SPRAY sẽ được đóng lại trong khi làm sạch các đầu phun, và tái 
kiểm tra 

 
                    (Apply              Refresh) sau khi làm sạch 
 

Nhấn nút    trong thời gian không in, mâm đầu phun sẽ di chuyển để làm sạch 
tự động. (Chức năng này không được sữ dụng) 
 

Chế độ làm sạch bằng tay: nhấn  để đưa lên kênh đơn lựa chọn làm sạch, sau 
đó di chuyển mâm đến vị trí làm sạch, nhấn màu sắc khác nhau lần lượt để làm sạch 

các đầu tương ứng. 
Sau khi làm sạch, kiểm tra lại tình trạng của đầu phun, lặp lại các bước này cho đến khi 
đầu phun luôn trong tình trạng tốt. (Chức năng này không được sữ dụng) 
 

Bước 3: Đặt điểm bắt đầu in, nhập một giá trị thích hợp trong điểm bắt đầu để thiết 
lập điểm in đầu tiên. 

 
                                                                                   
 
 
 
 

 
 
                                                                      Đây là vị trí để thay đỗi điểm in đầu tiên 
 



 
 

Bước 4: Hiệu chĩnh cơ khí đầu phun (vật lí hiệu chỉnh vị trí) 
Tool            Calibration Wizard             Next, như sau đây: 



 
 
1) Hiệu chỉnh cơ khí (vị trí đầu phun), như hình dưới đây: 



 
 

2) Hiệu chỉnh cơ khí: Nhấp vào PRINT, như hình dưới đây: 



 
 

Nhấn PRINT, đầu phun sẽ in ra Hiệu chỉnh dọc (Vertical calibration) và Hiệu chỉnh chuẩn 
(Angle calibration). 
Hiệu chỉnh thẳng đứng, như hình dưới đây: 

(Các hình dưới đây là hiệu chỉnh theo chiều dọc của 8 đầu Konica) 



 
 
Phương pháp hiệu chỉnh dọc:  

Đầu tiên, với màu đỏ như điểm chuẩn, vị trí chỉnh của người đứng đầu Nhóm I và II 
màu đỏ sẽ được điều chỉnh, như trình bày ở trên, dòng trong Nhóm I trùng mà thuộc 
Nhóm II; sau đó màu sắc khác được kết hợp với màu đỏ, màu sắc khác trùng với chữ 

thập đỏ trong hình trên để hiệu chỉnh; nếu giống chình xác với những gì được thể hiện 
trong hình trên, sau đó các vị trí của đầu phun sẽ được điều chỉnh bằng tay với những 
công cụ cho đến khi giống với những gì thể hiện như hình trên, sau đó hiệu chỉnh theo 

chiều dọc kết thúc. 
 
Hiệu chỉnh chuẩn, như hình dưới đây: 

 
Hình 1: Khi chỉnh cài đặt ngang, đầu phun không bình thường, cần điều chỉnh tới vị trí chính xác. 
Hình 2: Trạng thái bình thường được thể hiện sau: 

 

Nhóm II 

Nhóm I 

 



Hình 1                                                     Hình 2 
 

Phương pháp góc hiệu chỉnh: Điều chỉnh góc sau khi hiệu chỉnh thẳng đứng; đầu 
tiên, khóa vào đầu sau khi hiệu chỉnh theo chiều dọc, điều chỉnh góc độ của đầu phun 
đầu bên trái hoặc bên phải bằng tay với các công cụ cho đến khi giống với những gì thể 

hiện trong hình trên bên phải, sau đó hiệu chỉnh góc kết thúc 
 
Click NEXT sau khi hoàn thành mỗi bước. 

 
3) Chọn chế độ in điển hình cho hiệu chỉnh (tốc độ cao 240DPI) như sau: 
 

 
 

Ví dụ, chọn tốc độ cao 240DPI: 
 
Nhấp vào BI_DIRECTION, sau đó bấm vào nút PRINT, như hình sau: 

Điểm bình thường: (Liên kết vị trí 0) 
 



 
 

Điểm bất thường: (vị trí 0 là bất thường, -2 là ở trạng thái tốt nhất, giá trị ban đầu điều 
chỉnh trừ cho 2) 

 
 

Click NEXT sau khi hoàn thành từng bước 
 
4) Hiệu chỉnh chiều ngang bên trái như hỉnh dưới đây: 

 



 
 
              Điểm bình thương: với 2 màu (H0) là một ví dụ (vị trí 0 liên kết) 
 

 
 
Điểm bất thường: (vị trí 0 bất thường, +3 là ở trạng thái tốt nhất, giá trị ban đầu điều 

chỉnh cộng thêm 3) 



 
 

Nhấn NEXT sau khi hoàn thành từng bước 
 
5) Hiệu chỉnh theo chiều ngang bên phải theo hình dưới đây: 

 

 
 

Trạng thái bình thường: với 2 màu (H0) là một ví dụ, vị trí 0 liên kết 



 
 

Trạng thái không bình thường: vị trí 0 bất thường, +3 là ở trạng thái tốt nhất, giá trị 
ban đầu cộng thêm 3 
 

 
 
Nhấn NEXT sau khi hoàn thành từng bước. 

 
6) Điều chỉnh bước, như hình dưới đây: (KM512 cơ sở đầu bước; 11000; 
KM1024 bước đầu cơ bản: 21800) 

 



 
 

Hiệu chỉnh dựa trên số PASS in, trong đó bao gồm 2PASS, 3PASS, 4PASS .v.v. Ở đây 
chúng ta chọn 4PASS làm ví dụ để giải thích cách hiệu chỉnh. 
Sửa đỗi các bước cơ bản: KM512 bước cơ bản ban đầu là 11000 và bước KM1024 đầu là 

21800; sau khi chọn 4PASS; sau đó in, như hình dưới đây ( P4 đại diện cho 4PASS) 
 
            Trạng thái bình thường: với 2 màu (H0) là 1 ví dụ (vị trí 0 liên kết) 

 

 
 

Vị trí bất thường: (-2 ở trạng thái tốt nhất, nhập -2 vào hộp sữa đỗi, nhấp vào chình và 
chuyễn đổi) 

 

 
 
Giao diện bước điều chỉnh đầu vào được thể hiện dưới đây: 



 

 
 
Phương pháp điều chỉnh bước: Nhập -2 vào REVISE, sau đó bấm điều chỉnh vào phím 
mũi tên, giá trị bước sẽ được điều chỉnh tự động. 

 
Nhấn NEXT sau khi hoàn thành mỗi bước. 
 

7) Căng dọc, như hình dưới đây: 
 



 
 

Trạng thái bình thường: với 2 màu (H0) là 1 ví dụ (vị trí 0 liên kết) 
 

 
 

Vị trí bất thường: vị trí 2 ở trong trại thái tốt nhất, nhập 2 vào ô sữa đổi 
 

 
 

Nhấn NEXT sau khi hoàn thành mỗi bước 
 

8) Các thông số máy in đều được hiệu chỉnh cho đến bước cuối cùng, như hình 
sau: 
 



 
 

Cuối cùng, nhấn FINISH. 
 
9) Bước cuối cùng là để lưu thông số máy in, như hình sau: 

 



 
 
Lưu ý: Các thông số máy in có thể được lưu trong các bo mạch chủ của máy in 

và máy tính sau khi cân chỉnh. 
 
Thanh trạng thái 

 
Ở vị trí này, tình trạng máy được thể hiện. Nói cách khác, nếu có gì đó sai với máy tính, 
người dùng có thể tìm thấy nó trong thanh này, nó sẽ hiển thị sẵng sàng nếu máy tính 

ở trạng thái ổn định. 
  

 
 

Ở phía bên phải của thanh trạng thái, nó cho thấy tình hình của mực. Ví dụ, nếu ống 

bơm màu vàng làm việc, màu vàng trên thanh trạng thái sẽ nhấp nháy. 
 

Chapter V Bảo quản và bảo dưỡng 
6.1 Bảo dưỡng định kỳ: 

Để đảm bảo máy in hoạt động bình thường, bảo dưỡng định kỳ rất quang trọng, được 
giải thích chi tiết như sau: 
① Bảo trì sau khi in: 

● Làm sạch bề mặt đầu phun để loại bỗ mực khô trên bề mặt; 

② Mỗi 8 giờ: 

● Giá máy in phải được bôi trơn và làm sạch bụi trên bề mặt trong mỗi 8 giờ 



. 
③ Kiểm tra hàng ngày: 

● Kiểm tra bình mực thải và làm sạch chúng nếu cần thiết; 

● Kiểm tra máng phun và cống mực thải xem mực thải có chảy qua không; 

● Kiểm tra các giấy bảo quản đầu phun, thay thế nếu cần thiết; 

● Vệ sinh trục và các con lăn với dung dịch rữa; 

● Duy trì các thiết bị làm sạch và sữ dụng mỗi ngày. 

④ Kiểm tra hàng tuần: 

● Hủy bỏ bụi bẩn bám trên bề mặt của quạt trên máng trượt. 

● Kiểm tra các đường ống của hệ thống ống hơi và ống mực đề phòng rò rĩ. 

⑤ Kiểm tra hàng tháng: 

● Làm sạch các phao điện tử trong hộp mực con; 

● Làm sạch các bộ lọc mực in; 

● Sữ dụng van ba chiều để làm sạch đường ống hơi bằng áp lực; 

● Kiểm tra độ căng của dây đai; 

● Thỗi và loại bõ bụi bẫn bên trong hộp nguồn. 

⑥ Kiểm tra hàng năm: 

● Thay lọc mực; 

● Thỗi bụi trong hộp nguồn và bo mạch chính với bình nén hơi; 

● Làm sạch hộp mực con; 

● Làm sạch đường ống hệ thống cung cấp mực in 

● Làm sạch máy bơm cung cấp mực in; 

● Tra dầu vào các bánh răng của động cơ; 

● Kiểm tra mạch tổng thể đề phòng trường hợp mạch điện bị lỏng hoặc đức, sữa chữa 

kịp thời khi cần thiết; 

● Kiểm tra các đường ống từ đường ống mực tới đường ống hơi, thay thế nếu cần 

thiết. 
6.2 Bảo quản và bảo dưỡng đầu phun 

Bề mặt của đầu phun phải được vệ sinh bằng dung dịch nước rữa. Nếu máy in không sử 
dụng, phải vệ sinh bề mặt đầu phun sạch sẽ và phủ bằng giấy bóng kính, bọc nhựa 
hoặc vật liệu bào bì nhựa để giảm tốc độ khô của mực. 

I. Dưỡng ẩm đầu phun: 
Nếu máy in không được sử dụng cho hai hay nhiều ngày, các biện pháp sau đây bắt 

buộc phải thực hiện để ngăng chặng mực khô, nghẹt đầu phun: 
Thấm ướt giấy bọc đầu phun với nước rữa và bảo quản; 
1. Sữ dụng giấy bọc đầu phun và thấm ướt bằng nước rữa; 

2. Sắp xếp giấy bọc đầu phun đã thấm nước rữa vào bệ bảo quản đầu phun; 
3. Kéo mâm đầu phun về vệ bảo quản và che phủ toàn bộ đầu phun. 
II. Tháo đầu phun: 

Làm theo những bước sau để tháo đầu phun: 
1. Tắt máy và rút phích cắm;  
2. Kiểm tra thiết bị xem có bị ngậm điện và xã điện khi cần thiết;  

3. Làm sạch mực trong đầu phun với nước rữa đầu phun; 
4. Tháo các ốc vít đầu phun và lấy đầu phun; 
5. Đặt đầu phun trên giấy bọc đầu đã thấm nước rữa. 

III. Gắng đầu phun: 
1. Tắt máy và rút phích cắm; 
2. Kiểm tra thiết bị xem có bị ngậm điện và xã điện khi cần thiết; 

3. Fix with the lock blocks after fixing the heads on the head plate. 



4. Connect the data line of the head with the head pinboard in turn. 
5. Check the data line of the head is connected well. Wrong connection is not allowed. 

6.3 Care and maintenance of the ink supply system 
Ink supply system is one of the important components, and its regular maintenance is 
necessary. Ink supply system mainly includes primary and secondary ink storage 

chambers. Air 
strainers are used at where the ink supply system connects to the air, so the cleanness 
of the 

entire work environment is one of the primary conditions. 
I. Main ink bottle 
It consists of main ink bottle, filter, liquid pump and waste ink bottle. Parts requiring 

regular 
maintenance are as follows: 
1.Clean the main ink bottle, especially the air strainer thereof about once a month; 

2. Clean or replace the ink and the cleaning solution filter about every six months; 
3. Clean the main ink bottle each week; 
II. Auxiliary ink bottle 

It mainly consists of four auxiliary ink bottles and a safety bottle. Float switches in the 
auxiliary ink bottles will accumulate small ink drops, which will dry up and accumulate, 
and 

therefore form an ink ball at the end of the sensor. This will affect the detection of the 
sensor. 

Clean the float based on the following steps: 
1. First, clear the ink in the pipeline; 
2. Remove the four auxiliary ink bottles from the back of the spray car; 

3. Remove the screws on the auxiliary ink bottle used to fix the lid, and remove the 
cover 
and the float; 

4. Clean the float switches and the auxiliary ink bottles with sponge bars or nonwoven 
fabrics with cleaning solution to ensure that the float switches can be switched on and 
off 

freely, and dry up the floats and the auxiliary ink bottles after cleaning; 
5. Reinstall the floats, and install the auxiliary ink bottles to the back of the printer. 
Besides cleaning the four auxiliary ink bottles, the safety bottle shall also be cleaned 

regularly 
in the same cleaning method as that of the auxiliary ink bottles; 
For the entire ink supply system, solenoid valves are also crucial. Generally, regular 

cleaning 
the system with cleaning solution is ok, but the system shall be promptly cleaned once 
there is ink 

going in the system. 
Note: Ensure that the solenoid valves connecting into the liquid must not be connected 
with the 

air, otherwise they are difficult to be cleaned once the ink dries up, which will affect the 
normal 
operation of the machine. 
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Chapter VII Safety Instructions 



7.1 Important safety instructions 
 Please read the instructions below carefully before you use TAIMES T5 series printer 

and 
observe the warnings and instructions on the printer; 

 Must not insert anything into the platform of the printer, be careful not to splash the 

printer; 
 Use only the type of power marked in the printer's label. 110V or 220V AC power can 

be 
used in different countries and regions; 

 All devices shall be connected to an appropriate grounding socket to avoid that the 

socket 

used and all the devices, such as the copier or the air-conditioning system switched on 
and off 
regularly are in the same circuit; 

 Avoid using sockets controlled by the wall-board switches or automatic timers; 

 Keep your computer system away from potential electromagnetic interference 

sources, such 
as speakers or cordless telephones; 

 Do not use a damaged or worn power cord; 

 When you use an additional power cord, must remember that the total amp of the 

devices 
connected to the additional power cord will not exceed the rated amp of the power 
supply ； 

In addition, the total amp of all devices on the wall will not exceed the rated amp of the 
wall 
sockets; 

 Precautions when using the printer 

 Must not move the print head by hand while starting up, as which may damage the 

printer; 
 Always turn off the printing through the power switch, However, the power will be 

cut off 
when the key is pressed; do not unplug the printer plug or the data line before the 
power is 

cut off; 
 Make sure that the print head is always at the initial position and fix it before moving 

the 
printer. 

 Precautions when using the ink bottles 

 Keep the ink bottles out of the reach of children, avoid the children drinking or 

touching the 
ink bottles; 

 Wash with soap and water if the ink gets on the skin; Immediately rinse with water if 

the ink 
gets in the eyes; 

 Do not shake the ink bottles, which may cause ink leakage; 

 The ink bottles should be taken off and thoroughly cleaned and dried after using for a 

period 



of time (typically three months); keep the ink bottles clean when replacing them to 
ensure 

the print quality. 
 Warnings, cautions and notes 

 Warnings: You must do accordingly to avoid harm to human 

 Cautions: You must observe the cautions to avoid damage to equipment 

 Notes: They refer to important information and a useful tip on a printer operation. 


