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1.1 ทฤษฏกีารทํางานของเครื�ององิคเ์จ็ท (CIJ) 
โปรดอา้งองิจากรูปที� (Fig. 1-1) สําหรับเครื�องพมิพอ์งิคเ์จ็ท (CIJ)  

 

Fig.1-1 ทฤษฏกีารทํางานขององิคเ์จ็ท CIJ 

 

แรงดนัหมกึนําหมกึจากถังหมกึมายังน็อซเซลิแลว้ทําใหก้ารสั�นดว้ยรเีซเนเตอรท์ี�อยูด่า้นในหอ้งหมกึ จน

เกดิการแตกตวัเป็นหยด แลว้พุ่งเขา้สูท่อ่ดดูหมกึกลบั (Gutter) หยดหมกึจะถูกชารป์ระจุดว้ยแผน่ชารจ์อี

เล็กคโทรด ซึ�งจํานวนการชารจ์จะถกูควบคมุดว้ยหน่วยประมวลผล(CPU) หมกึที�ถูกชารป์ระจแุลว้จะถูก

ตรวจสอบดว้ยแทง่ตรวจจับสญัญาน (Charge Detector) และสง่สญัญาณกลบัไปยังหน่วยประมวณผล 

(CPU)  เม็ดหมกึที�ถูกชารจ์จะวิ�งผา่นสนามแมเ่หล็กที�ถกูสรา้งดว้ยไฟฟ้าแรงดนัสงู ที�แผน่ HV ซึ�งทําให ้

หมกึมกีารเปลี�ยนทศิทางในการเหนิขึ-นในระยะที�แตกตา่งกนั โดยแตล่ะชว่งเวลาการเหนิจะเป็นคอลมัน์ 

เมื�อสนิคา้เคลื�อนผ่านก็จําทําใหเ้กดิเป็น ตวัอกัษรและโลโกต้า่งๆ 

 

1.2 การประยกุตใ์ชง้าน  
ใชพ้มิพข์อ้ความ, โลโก ้ลงบนผลติภัณฑต์า่งๆ เชน่ ขวด, ฝา, ซอง, อะไหล ่ฯลฯ 

 

� วสัดุส ิ�นเปลอืงของ Rottweil® i-jet ไมเ่หมาะกบัการพมิพล์งบนสิ�งมชีวีติ หรอื

วสัดุที�สามารถระเบดิหรอืตดิไฟได ้

� เครื�อง Rottweil® i-jet ทํางานรว่มกบัการเคลื�อนที�ของวตัถุ เช่น สายพานลําเลยีง 

� ในระหวา่งปฏบิตังิานหรอืซอ่มบํารุง ใหใ้สอุ่ปกรณป้์องกนัเช่น แวน่ตาถงุมอื ฯลฯ 

� ในการดแูลรกัษาใหใ้ชเ้จา้หนา้ที� ที�ไดร้บัการอบรมและปฏบิตัติามคําแนะนําในคูม่อือยา่ง

เครง่ครดัเพื�อความปลอดภยั 

� ไมล่อกหรอืลบสญัลกัษค์วามปลอดภยัและคําเตอืนออกจากเครื�อง 

Section 1 แนะนําเครื�อง 
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� Any parts or components available 

after it respectively, 

� ในคูม่อืใชต้วัอักษรใหญแ่ทนสญัลกัษณ์ปุ่ มกดบนคยีบ์อรด์ เชน่

“INFO”, “PRINT MENU”, “ESC”

� ในคูม่อืใชต้วัอษัรใหญแ่ละเล็กในปุ่ มกดของซอฟทแ์วร ์ เชน่

“System”, “File” รวมถงึคําสั�งตา่งๆ เชน่

Num”  

� Press keys on keyboard

� ใชปุ้่ ม “TAB” ในการเลอืกพื-นที�แกไ้ข  ขณะเ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1
 

 

 

 

 

 

 

 

Any parts or components available for purchasing we quote the code

after it respectively, ONLY for the first time it appears in this manual.

ในคูม่อืใชต้วัอักษรใหญแ่ทนสญัลกัษณ์ปุ่ มกดบนคยีบ์อรด์ เชน่ 

“INFO”, “PRINT MENU”, “ESC” 

ชต้วัอษัรใหญแ่ละเล็กในปุ่ มกดของซอฟทแ์วร ์ เชน่ “Text”, “Config”, “Service”, 

รวมถงึคําสั�งตา่งๆ เชน่ “Character Width”, “Ink drop”, “Re print 

keys on keyboard is regulated in this manual. 

ในการเลอืกพื-นที�แกไ้ข  ขณะเดยีวกนัใชปุ้่ ม “ENTER” ในการยนืยันคา่

Fig.1-2 แสดงตําแหน่งปุ่ มกดและปุ่ มกดของเมนู 

อา่นไดอ้ยา่งเดยีวไม่สามารถแกไ้ขได ้

ใสเ่ลขคา่ที�ตอ้งการลงไป และกดปุ่ มเอ็น

เทอร ์“ENTER” 

ใสต่วัหนังสอืที�ตอ้งการจากแป้นคยีบ์อรด์

รายการคําสั�งใชก้ดปุ่ มแท็ป

ไลท้แ์ละใชปุ้่ มลกูศรขึ�น 

เลอืกคําสั�งและกดปุ่ มเอนเทอร์

เพื�อยนืยัน 

ทํางานโดยแสดง  และไมทํ่างานโดย

แสดง  ใชปุ้่ มลกูศรขวา

หรอืเอนเทอร ์“ENTER” เพื�อยนืยัน

ยนืยันการทํางานหรอืยกเลกิโดยกดปุ่ ม

ขวา “RIGHT” หรอืปุ่ มเอนเทอร์
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we quote the code number 

for the first time it appears in this manual. 

 “RUN/STOP”, 

“Text”, “Config”, “Service”, 

, “Ink drop”, “Re print 

ในการยนืยันคา่  

อา่นไดอ้ยา่งเดยีวไม่สามารถแกไ้ขได ้

ใสเ่ลขคา่ที�ตอ้งการลงไป และกดปุ่ มเอ็น

ใสต่วัหนังสอืที�ตอ้งการจากแป้นคยีบ์อรด์  

มแท็ป“TAB” เพื�อทําไฮ

 และลูกศรลงเพื�อ

เลอืกคําสั�งและกดปุ่ มเอนเทอร ์ “ENTER” 

และไมทํ่างานโดย

ใชปุ้่ มลกูศรขวา “RIGHT” 

เพื�อยนืยัน 

ยนืยันการทํางานหรอืยกเลกิโดยกดปุ่ มลกูศร

หรอืปุ่ มเอนเทอร ์“ENTER”. 
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2.1 แบบเครื�อง 

             1              

1        ดา้นหนา้

2, 3        ดา้นขา้ง

4        ดา้นหลงั

 

2.2 ขอ้มูลกายภาพ 

 

ตวัเครื�อง 
 

หัวพมิพ ์

วสัดตุวัเครื�อง สแตนเลส

Weight 27 กโิลกรัม

แรงดนัไฟ 120V-230V

กําลงัไฟ 120W 

อณุหภมูทํิางาน 

ความชื-น 

 

Section 2 ขอ้มลูกายภาพ

 

1               2                3               4 

Fig. 2-1 Machine general drawing 
 

ดา้นหนา้ 

ดา้นขา้ง 

ดา้นหลงั 

Mechanic dimension 

ความสงู  กวา้ง 

 555 มม. (รวมคยีบ์อรด์)  300 มม. 

ความสงู  กวา้ง 

 180 มม.  43 มม. 

สแตนเลส    IP54 

กโิลกรัม 

แหลง่จายไฟ 

230V, 50-60Hz ตดิตั -งสายดนิ 

สภาพแวดลอ้มการทํางาน 

5~40 C 

Maximum 90% R. H., non-condensing 

ขอ้มลูกายภาพ 
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หนา 

320 มม. 

หนา 

 44 มม. 
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2.3 ขอ้มลูกายภาพตวัเครื�อง

 

Fig. 

ความสงู 

ความกวา้ง 

ความหนา 

องศาการเปิดประต ู

นํ-าหนัก 

ภาวะป้องกนั 

วสัดตุวัเคส 

ระดบัเสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูกายภาพตวัเครื�อง 

Fig. 2-2 Dimension drawing of the cabinet 
 

  555mm (รวมคยีบ์อรด์) 

 300mm 

 320mm 

  300mm 

 27Kg 

  IP54 

สแตนเลส 

<60 d B(A) 

User Operational Manual 

8 

 



 

 

User Operational Manual Rottweil® i-jet series CIJ Inkjet Printer 

V 12-2-2 / Aug 29 9 

 

2.4 ขอ้มลูหวัพมิพ ์  
 

 

Fig. 2-3 Dimension drawing of print-head  
 

ความสงู     180 มม. 

ความกวา้ง    43 มม. 

ความหนา    44 มม. 

องศาบานเปิดหัวพมิพ ์    120 มม. 

นํ-าหนักหัวพมิพ(์รวมสาย)    1.8 กก. 

ทศิทางการตดิตั -ง ไดท้กุทศิทาง 

Fast replacement Y/N ใช ่

ระยะหา่งหัวพมิพถ์งึชิ-นงาน 1.5 มม.～25 มม. 

รัศมกีารโคง้งอทอ่นําหมกึและสญัญาณ    200 มม. 

ศก. ทอ่นําหมกึและสญัญาณ    20 มม. 

ความยาวทอ่หมกึ (มาตรฐาน) 2500 มม. 

ขนาดน็อสเซลิ 55 µm มาตรฐาน, 42/70 µm อปุกรณ์เสรมิ 
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2.5 องิคเ์จ็ท เลเบล 
 
องิคเ์จ็ทเลเบลถกูตดิอยูด่า้นหลงัเครื�อง ซึ�งแสดงขอ้มลูดงันี-:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-4 Inkjet label 
 

1 รุ่นเครื�อง และน็อซเซลิ 62.5/88(ความถี�),42/55/70(น็อซเซลิ),D/P(ชนดิหมกึ) 

2 หมายเลขประจําเครื�อง 00001 

3 วนัที�ผลติ ปี.เดอืน 

4 แรงดนัไฟ 220V 

5 กระแสไฟ 0.5 A 

6 ความถี�ไฟ 50HZ/60HZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2-5 Inkjet back & side view-Label position 
 

 

1 

2 

4 

5 

3 

6 

Left: Label position for printers, 

manufactured before Feb 2010. 

Above: Label position for printers, 

manufactured after Feb 2010. 
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คําเตอืน:  ควรปฏบิตัติามขอ้มูลความปลอภยัที�ปรากฎในคูม่ ื�อนี�โดยเครง่ครดั

 

 
3.1 สญัลกัษณ์  
ดา้นใตน้ี-เป็นสญัลักษ์ความปลอดภัยที�ปรากฏในคูม่อืนี- ใหร้ะมัดระวงัขณะใชง้านเครื�องพมิพ์

 
คําเตอืนทั�วไป 

ความเสยีหายกบัเครื�อง 

หรอือนัตรายจากการระเบดิ

 
 

สวมใสแ่วน่ตาป้องกนัการพุ่งใสข่องหมกึและสารละลาย

 

 

สวมใสถ่งุมอืขณะซอ่มบํารุงระบบหมกึของเครื�อง

 

 

สวมใสเ่สื-อป้องกนัขณะซอ่มบํารุงระบบหมกึของเครื�อง

 

 

ตดิตั -งสายดนิ 

 

 

 

ขอ้มลูสาํคัญ ใชอ้า้งองิ

 

3.2 ขอ้แนะนําท ั�วไป 
� ตดิตั -งเครื�องในที�อากาศถา่ยเทไดด้ี

� เก็บคูม่อืและขอ้มูลความปลอดภัยไวใ้กลต้ัวเครื�อง

� แหลง่จา่ยไฟที�ใชก้บัเครื�องตอ้งเหมาะสม และตัวเครื�องมกีารตดิตั -งสายดนิ

 

� ใชบ้คุคลที�ไดรั้บการอบรมจากผูข้ายในการดแูลและใชง้านเครื�อง

� ตรวจความถกูตอ้งของนํ-าหมกึและสารละลายกอ่นเตมิสูเ่ครื�อง

 

 
 
 
 

Section 3 ขอ้มลูความปลอดภัย

 

ควรปฏบิตัติามขอ้มูลความปลอภยัที�ปรากฎในคูม่ ื�อนี�โดยเครง่ครดั

ดา้นใตน้ี-เป็นสญัลักษ์ความปลอดภัยที�ปรากฏในคูม่อืนี- ใหร้ะมัดระวงัขณะใชง้านเครื�องพมิพ์

อนัตรายจากไฟฟ้าชอรต์

ความเสยีหายกบัเครื�อง  

หรอือนัตรายจากการระเบดิ 

อนัตรายจากการตดิไฟ 

สวมใสแ่วน่ตาป้องกนัการพุ่งใสข่องหมกึและสารละลาย 

มใสถ่งุมอืขณะซอ่มบํารุงระบบหมกึของเครื�อง 

สวมใสเ่สื-อป้องกนัขณะซอ่มบํารุงระบบหมกึของเครื�อง 

อา้งองิ 

ตดิตั -งเครื�องในที�อากาศถา่ยเทไดด้ ี

เก็บคูม่อืและขอ้มูลความปลอดภัยไวใ้กลต้ัวเครื�อง 

ชก้บัเครื�องตอ้งเหมาะสม และตัวเครื�องมกีารตดิตั -งสายดนิ 

ใชบ้คุคลที�ไดรั้บการอบรมจากผูข้ายในการดแูลและใชง้านเครื�อง 

ตรวจความถกูตอ้งของนํ-าหมกึและสารละลายกอ่นเตมิสูเ่ครื�อง 

ขอ้มลูความปลอดภัย
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ควรปฏบิตัติามขอ้มูลความปลอภยัที�ปรากฎในคูม่ ื�อนี�โดยเครง่ครดั 

ดา้นใตน้ี-เป็นสญัลักษ์ความปลอดภัยที�ปรากฏในคูม่อืนี- ใหร้ะมัดระวงัขณะใชง้านเครื�องพมิพ ์

อนัตรายจากไฟฟ้าชอรต์ 
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3.3 หมกึและสารละลาย 
 

คําเตอืน: หมกึและสารละลายที�ใชก้บัตวัเครื�องเป็นวตัถุไวไฟ ควรเก็บหรอืตดิต ั�งเครื�อง

ในสถานที�อากาศถา่ยเทไดส้ะดวก หรอืกอ่ใหเ้กดิประกายไฟหรอืมคีวามรอ้นสงู  

 

ควรปฏบิตัติามคําแนะนําดา้นลา่ง: 

� ไมส่บูบหุรี�หรอืกระทําใหเ้กดิประกายไฟ ใกลก้บัตวัเครื�อง หมกึ และสารละลาย  

� ตดิตั -งถังดบัเพลงิ CO2 ใกลก้ับตวัเครื�อง 

� สวมใสแ่วน่ ถงุมอื ขณะปฏบิตังิานที�เกี�ยวกบัการซอ่มบํารุง หมกึ หรอื สารละลาย 

 

 

 

� ตดิตั -งเครื�องในที�อากาศถา่ยเทไดด้ ีและหา่งจากแหลง่ประกายไฟ 

 

 

 

� เครื�องมอืใชง้านควรปราศจากไฟฟ้าสถติย ์เพื�อป้องกนัการเกดิประกายไฟจากการถา่ยเทประจ ุ

� ขณะกําลงัใชง้านเครื�องควรหา่งจากของเหลวหรอืวัสดไุวไฟ 

� ไมเ่ก็บนํ-าหมกึหรอืสารละลายเป็นจํานวนมากไวข้า้งตัวเครื�อง 

� หลกีเลี�ยงการสมัผัสหมกึและสารละลายทางผวิหนัง 

� ไมเ่ทหมกึหมกึและสารละลายที�ถกูใชง้านแลว้ลงในทอ่นํ-าทิ-ง 

 

3.4 การปฐมพยาบาล 
 

หมกึเขา้ตา 

ใหล้า้งตาดว้ยนํ-าสะอาดจํานวนมากเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 10 นาท ีแลว้ไปพบแพทย ์

 

สมัผสัผวิหนงั 

ถอดเสื-อผา้ที�เลอะหมกึ แลว้ทําความสะอาดผวิดว้ยสบูแ่ละนํ-าสะอาด ไมใ่ชส้ารละลายทําความสะอาดหมกึ 

 

สดูดม 

ยา้ยผูป่้วยไปยังที�อากาศถา่ยเทสะดวก หากมอีาการหายใจตดิขดัใหร้บีสง่แพทย ์

 

ดื�มกนิ 

ถา้มกีารดื�มกนิใหล้า้งปากดว้ยนํ-าสะอาด แลว้รบีสง่แพทย ์

 

3.5 แผน่ปกป้องการระเบดิของระบบหมกึ  
 

เพื�อป้องกนัการะเบดิของหมกึที�บรเิวณลกูฟิลเตอร ์ ในขณะปฏบิตังิาน เราจงึใสแ่ผน่

ป้องกนัการกระจายหมกึไว ้เพื�อไมใ่หพุ้่งกระเด็นสูช่า่ง และผูใ้ชง้าน 

 

 

 

 

Fig. 3-1 Anti-explosion ripple cover 
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3.6 CE approvals  
 

Safety 

Approved in accordance with CE requirements 

 

Machinery directive 

98/37/EC 

 

Low voltage directive 

2006/95/EC 

Standard code: EN ISO 12100-1:2003,  

EN ISO 12100-2:2003, 

EN60204-1:2006,  

EN 1050:1996. 

 

Electromagnetic compatibility 

92/31/EEC, 93/68/EEC 

Standard code: EN 61000-6-1:2001,  

EN 61000-6-3:2001+A11:2004,  

EN61000-3-2:2000+A2:2005,  

EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3-2 CE Approvals 
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ในลงับรรจเุครื�องพมิพ ์คณุจะไดพ้บอปุกรณ์สาํหรับใชด้แูลเครื�องดงัตอ่ไปนี- 

 

 Item Code 

 

Nozzle key, for dismantle nozzle from ink chamber NK01 

 

Cleaning bottle SP17 

 

Rubber air blower XRQ 

 

User Manual JEF-EN 

 

Plug, for photo sensor /alarm system FQN18-7TK-10-C 

 

 

 

 

 

 

Section 4 ชุดอปุกรณ์ 
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5.1 การเตรยีมตวั 
 

การตดิต ั�งเครื�องควรไดร้บัการตดิต ั�งจากชา่งที�ไดร้บัการอบรมโดย Rottweil® 

authorized engineer, หรอืตวัแทนจําหนา่ยในพื�นที� ถา้ตอ้งดําเนนิการตดิต ั�งเองควร

อา่นคูม่อืกอ่นทําการตดิต ั�งและตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ยในพื�นที�เพื�อใหคํ้าแนะนําในกรณีที�

ทา่นตอ้งการ 

 

� ตรวจสอบสภาพสนิคา้วา่มกีารเกดิความเสยีหายใดๆระหวา่งการขนสง่หรอืไม่  

�   พื-นที�ตดิตั -งควรมคีวามมั�นคงแข็งแรงไมม่กีารสั�นสะเทอืน อันจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกเ่ครื�อง 

� ควรสวมใสอ่ปุกรณ์เพื�อความปลอดภัยเชน่ แวน่ตา, ถงุมอื เพื�อป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตใุนระหวา่งการ

ตดิตั -ง 

� ตอ้งแน่ใจวา่สายไฟและทอ่นํ-าหมกึถกูตดิตั -งเหมาะสมอยูใ่นสภาพด ี ไมม่กีารถกูดัดงอหรอืถกูวสัดใุด

กดทบั 

� พื-นที�ตดิตั -งตวัเครื�องและการใชง้านเครื�อง ควรหา่งจากสภาพแวดลอ้มที�มคีวามรอ้นสงู, มคีวามชื-น, มี

ฝุ่ น, เปียกนํ-า และบรเิวณที�อาจะมอีะไรมาพุ่งชนหรอืกระแทก 

� บานประตขูองเครื�ององิคเ์จ็ทสามารถเปิดไดก้วา้งพื�อสะดวกในการเตมินํ-าหมกึหรอืตรวจเช็คเครื�อง 

� หมกึและสารละลายเป็นสารไวไฟ ดงันั-นเพื�อความปลอดภัยควรตดิตั -งถังดับเพลงิประเภท 

CO2 ไวใ้นบรเิวณใกลเ้คยีงเครื�องและงา่ยตอ่การเขา้ถงึ 

 

� กระแสไฟฟ้าจากไฟฟ้าสถติยเ์ป็นสาเหตหุนึ�งในการสรา้งความเสยีหายใหก้ับอปุกรณ์ 

อเิล็คโทรนคิสข์องตัวเครื�องและซอฟทแ์วร ์

 

� เฉพาะชา่งผูไ้ดรั้บการอบรมเทา่นั-นที�ควรไดรั้บอนุญาตใิหส้ามารถเปิดตวัเครื�องเพื�อตรวจสอบแผง

อปุกรณ์อเิล็คโทรนคิสข์องเครื�อง เพราะอาจไดรั้บอนัตรายจากการชอ็ตจากไฟฟ้าแรงดนัสงู 

 

5.2 การเชื�อมกบัแหลง่จา่ยไฟ 
 

� ตอ้งมั�นใจวา่ตอ่สายไฟเขา้กบัแหลง่จา่ยไฟที�มกีารตอ่สายดนิ 

� ตอ้งตดิตั -ง UPS เพื�อความเสถยีรของกระแสไฟ  

� ชว่งแรงดนัของแหลง่จา่ย 240V 50 HZ 

� ในระหวา่งการขนสง่ ขอ้ตอ่ของบอรด์ตา่งๆอาจมกีารหลดุจากกนั ควรตรวจเชค็กอ่นเริ�มเปิดเครื�อง 

� เลอืกอปุกรณ์สง่สญัญาณเขา้ที�ถกูตอ้ง เชน่ โฟโตเ้ซนเซอร ์(Code: CDD11-N) / เอ็นโคด้เดอร ์(Code: 

SP12-11) หรอืใชท้ั -งคู ่และตอ้งตดิตั -งเขา้กบัปลั�กที�ถูกตอ้ง เชน่ปลั�กเซนเซอร ์(Code: FQM8-7TK-10). 

เอ็นโคด้เดอรใ์ชป้ลั�ก 12 ขา(Code: FQM8-12TK-C). 

 

Section 5 การตดิตั -งเครื�อง 
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5.3 การจบัยดึหวัพมิพ ์
 

� หัวพมิพต์อ้งถกูตดิตั -งเขา้กับขาจับตั -งหัวพมิพ์

� ตวัจับยดึหัวพมิพจ์ะตอ้งอยูใ่นทศิเดยีวกับเสน้ทางการผลติและสะดวกตอ่การเปิดฝาและปิดฝา

 หัวพมิพ ์

� จะเป็นการดทีี�ระดบัความสงูของหัวพมิพอ์ยูร่ะดับเดยีวกับระดับความสู

 เกนิกวา่ 1 เมตร จากระดบัคยีบ์อรด์

� หัวพมิพก์บัชิ-นงานที�จะพมิพค์วรมรีะยะหา่งกนั 

 ความตา่งของระยะหา่ง 

� วางสายทอ่นํ-าหมกึระหวา่งหัวพมิพก์บัตูเ้ครื�องในบรเิวณที�ไมม่กีารสั�นหรอืรบกวน

 และการดดัสายทอ่นํ-าหมกึรัศมตีอ้งไมตํ่�ากวา่ 

� ถา้พื-นที�ตดิตั -งมฝีุ่ นสงู หรอื ละอองของนํ-า 

� การชารต์ จากกระแสไฟฟ้าสถติยร์ะหวา่งชิ-นงานและหัวพมิพ์
เสถยีรของการใชง้านเครื�อง ซึ�งเกดิโดยหมกึถูกตกีลับสูห่ัวพมิพ์

� อปุกรณ์อเีล็คโทรนกิสส์ามารถเสยีหายไดจ้ากกระแสไฟฟ้าสถติยห์รอืการทํางาน
ตดิตั -งอปุกรณ์กําจัดกระแสไฟฟ้าสถติยเ์พยีงพอ ถา้จําเป็นใชแ้ปลงใยคารบ์อน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 

 

 

 

 

 

 

หัวพมิพต์อ้งถกูตดิตั -งเขา้กับขาจับตั -งหัวพมิพ ์(Code: AE-19). 

ตวัจับยดึหัวพมิพจ์ะตอ้งอยูใ่นทศิเดยีวกับเสน้ทางการผลติและสะดวกตอ่การเปิดฝาและปิดฝา

จะเป็นการดทีี�ระดบัความสงูของหัวพมิพอ์ยูร่ะดับเดยีวกับระดับความสงูของคยีบ์อรด์ และไม่ควรตํ�า

เมตร จากระดบัคยีบ์อรด์  

หัวพมิพก์บัชิ-นงานที�จะพมิพค์วรมรีะยะหา่งกนั 2 มม.-25 มม. ขึ-นอยู่กบัขนาดของน็อสเซลิที�จะสรา้ง

วางสายทอ่นํ-าหมกึระหวา่งหัวพมิพก์บัตูเ้ครื�องในบรเิวณที�ไมม่กีารสั�นหรอืรบกวนจากเครื�องจักรอื�น 

และการดดัสายทอ่นํ-าหมกึรัศมตีอ้งไมตํ่�ากวา่ 250 มม.  

ถา้พื-นที�ตดิตั -งมฝีุ่ นสงู หรอื ละอองของนํ-า สามารถปรับปรุงพื-นที�ไดโ้ดยการตดิตั -งมา่นลม

การชารต์ จากกระแสไฟฟ้าสถติยร์ะหวา่งชิ-นงานและหัวพมิพ ์ มผีลตอ่คณุภาพการพมิพแ์ละความ
งานเครื�อง ซึ�งเกดิโดยหมกึถูกตกีลับสูห่ัวพมิพ ์

อปุกรณ์อเีล็คโทรนกิสส์ามารถเสยีหายไดจ้ากกระแสไฟฟ้าสถติยห์รอืการทํางาน คณุตอ้งมั�นใจวา่ได ้
ตดิตั -งอปุกรณ์กําจัดกระแสไฟฟ้าสถติยเ์พยีงพอ ถา้จําเป็นใชแ้ปลงใยคารบ์อน 

Fig. 5-1 mounting dimensions of print head 

User Operational Manual 

16 

ตวัจับยดึหัวพมิพจ์ะตอ้งอยูใ่นทศิเดยีวกับเสน้ทางการผลติและสะดวกตอ่การเปิดฝาและปิดฝา 

งของคยีบ์อรด์ และไม่ควรตํ�า 

ขึ-นอยู่กบัขนาดของน็อสเซลิที�จะสรา้ง 

จากเครื�องจักรอื�น  

สามารถปรับปรุงพื-นที�ไดโ้ดยการตดิตั -งมา่นลม 

มผีลตอ่คณุภาพการพมิพแ์ละความ

คณุตอ้งมั�นใจวา่ได ้
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5.4 การเตมิหมกึคร ั�งแรก (First fill) 
 
5.4.1 การเตมิหมกึและเมคอพั 

� ใชห้มกึและเมคอพัแทข้อง Easijet® เทา่นั-น  

� เปิดฝาตูเ้ครื�องดา้นหนา้ เตมิหมกึลงในขวดหมกึและเมคอพัที�ตดิ 

 ตั -งอยู่บรเิวณฝาตูเ้ครื�องดา้นหนา้ 

� ใหร้ะดบัของหมกึและเมคอพัอยูเ่หนอืสายเคเบลิไทดข์องขวดหมกึ 

 และเมคอพั 

� หลงัเตมิหมกึปิดฝาใหส้นทิ และนําไปเก็บในที�เหมาะสม  

 

ใชห้มกึและเมคอพัของ Easijet เทา่นั-น และตอ้ง

มั�นใจวา่หมกึที�จะเตมิลงไปเป็นชนดิเดยีวกนั

กอ่นที�จะเตมิลงไป หมกึและเมคอพัที�ตา่งชนดิกนั หากมกีาร

ผสมกนัจะกอ่ใหเ้กดิปฎกิรยิาเคมรีะหวา่งกนั อนัจะทําใหเ้กดิ

การอดุตนั และความเสยีหายตอ่ระบบการทํางานของเครื�อง 

และเสยีคา่ใชจ้า่ยในการซอ่มแซม เตมิหมกึและเมคอพัลงใน

ขวดที�ถูกตอ้ง โดยดจูากสญัลักษณ์ขา้งขวดหมกึ ซี�งแสดง

ไวช้ดัเจน  “Ink” สาํหรับหมกึ และ “Solvent” สําหรับเมค

อพั 

 

 
5.4.2 การเปิดเครื�ององิคเ์จ็ท 

 

ตอ้งม ั�นใจวา่กระแสไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าเป็นไปตามขอ้กําหนด และมอีุปกรณท์ี�

เหมาะสมในการใชง้านเครื�ององิคเ์จ็ท  

� เปิดสวทิซเ์พาเวอรซ์พัพลายที� UPS ถา้ปลั�กไมเ่หมาะสมใหใ้ชอ้แดปเตอรต์อ่ใหเ้หมาะสมสําหรับองิค์

เจ็ท. 

� เปิดเครื�องที�สวทิซเ์พาเวอรด์า้นหลงัตูเ้ครื�อง และกดปุ่ ม “RUN/STOP” ที�ดา้นซา้ยขา้งจอภาพ จน

ไฟสเีหลอืงปรากฎและกระพรบิ หลงัจากเริ�มตน้ไฟจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีวไมม่กีารกระพรบิ เสน้หมกึจะ

ถกูฉดีออกมาและเครื�องอยูใ่นสถานะพรอ้มพมิพ ์  

� หลงัจากการเริ�มตน้ซอฟทแ์วรเ์สร็จสิ-น ใหเ้ปิดฝาหัวพมิพไ์ว ้

 

Fig. 5-2 ขวดหมกึและเมคอพั 

Fig. 5-3 ขวดเมคอพัและขวดหมกึในเครื�อง 

� Power switch ON/OFF 

� Has plastic protective cover 

� Back of cabinet 

Fig. 5-4 position of “Power switch” and “RUN/STOP” 
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Fig. 5-5 ระบบเครื�อง I-Jet เริ�มตน้ 

 

Fig. 5-6 หนา้เมนูเริ�มตน้พรอ้มปุ่ มคําสั�งบนหนา้จอ 



 

 

User Operational Manual Rottweil® i-jet series CIJ Inkjet Printer 

V 12-2-2 / Aug 29 19 

5.4.3 การเตมิหมกึคร ั�งแรกเขา้สูร่ะบบไฮดรอลกิส ์
 

นําแค็ปที�ปิดทอ่ดดูกลบั (Gutter) หลงัจากการ

เตมิหมกึคร ั�งแรกเสร็จสิ�น 

 

 

 

� กดปุ่ ม F3 “SERVICE” ที�หนา้เริ�มตน้ เพื�อเขา้สูห่นา้เมนู 

“Jet Service” 

 
� กดปุ่ ม F1 “FUNCTION” บนหนา้ “Jet Service” เพื�อเขา้สูห่นา้เมนู “Ink System Control” 

 

� 

Fig. 5-7 sealing cap on gutter 
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� กดปุ่ มลกูศรเพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิมาที�คําสั�ง “First Fill” กดปุ่ มลกูศรขวาเพื�อเลอืกคําสั�ง first Fill 

(จะปรากฎเครื�องหมายกากบาทแดงขึ-นที�ชอ่งสขีาว) เครื�องจะเริ�มนําหมกึเขา้สูร่ะบบรอจนกระทั�ง

เครื�องหมายกากบาทหายไป ใชเ้วลาประมาณ 20 นาท ีหมกึประมาณ 500 มล. จะถกูนําเขา้สูร่ะบบ  

 

 

 

� นําซลีลิ�งแคปที�อดุทอ่กตัเตอรอ์อก 

� เลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังคําสั�ง “Ink” กดปุ่ มลกูศรขวาเพื�อเลอืกคําสั�ง Ink (จะปรากฎเครื�องหมาย

กากบาทแดงขึ-นที�ชอ่งสขีาว) เสน้หมกึจะถกูฉดีจากน็อสเซลิ เขา้สูท่อ่กตัเตอร ์
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5.5 การปรบัแตง่เสน้หมกึ 
 

4 องคป์ระกอบสําหรบัการปรบัแตง่และบํารุงรกัษา 

1-แรงดนั (Pressure)   3-รูปรา่งหยดหมกึ (Ink drop breaking shape) 

2-ความหนดืหมกึ (Viscosity) 4-คา่เฟสและการส ั�น (Phase/Modulation) 

ทกุการดแูลรักษาตอ้งตรวจสอบไลต่ามองคก์อบดา้นบนเสมอ  

 

5.5.1 การต ั�งคา่เร ิ�มตน้ (Default settings) 

 

1. กดปุ่ ม F3 “SERVICE”, และกดปุ่ ม F4 “SET UP”.  

2. กดปุ่ ม TAB เพื�อนเลื�อนแถบนํ-าเงนิไปยังชอ่ง“Pressure [mbar]”.  ใสค่า่ “2200” ลงไป กดปุ่ ม 

“ENTER” เพื�อรับคา่ที�ใสเ่ขา้ไป 

3. ใสค่า่ “0” ในชอ่ง “Visco Offset” สาํหรับเครื�องหมกึดํา (Code: RW-F-D) และ “50” สาํหรับเครื�อง

หมกึขาว (Code: RW-F-P) กดปุ่ ม “ENTER” เพื�อรับคา่ที�ใสเ่ขา้ไป 

4. เมื�อเปลี�ยนบอรด์ใหม ่ใหทํ้าการเซตคา่เหลา่นี-ใหมอ่กีครั-ง  

5. กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อออกจากหนา้เมนูและบนัทกึคา่เก็บไว ้

 

* คา่นี�ใชไ้ดเ้ฉพาะกบัหมกึแทจ้าก Easijet เทา่น ั�น 
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5.5.2 การปรบัแตง่หยดหมกึ 
 

ใชแ้วน่ขยายตรงหัวพมิพ ์ เพื�อมองตรวจสอบรูปทรงของหยดหมกึ รูปทรงของหยดหมกึที�ถูกตอ้งดไูดจ้าก

รูปดา้นลา่ง ซึ�งจะทําใหค้ณุภาพการพมิพท์ี�ดแีละนิ�ง 

 
 

 

องคป์ระกอบที�มอีทิธพิลตอ่หยดหมกึประกอบดว้ย แรงดนัหมกึ, ความหนดืของหมกึ, ไมม่กีารตดิขัดใน

ระบบไหลเวยีนหมกึ, คณุภาพของหมกึ, การอดุตนัที�น็อซเซลิ และอื�นๆ 

 

 

5.5.3 การปรบัแตง่คา่เฟสและม็อตดเูลช ั�น 
 

� การปรับคา่มอตดเูลชั�นควรปรับเมื�อแรงดนัและความหนดือยูใ่นภาวะปกตหิรอืสมบรูณ์  

� ปิดฝาหัวพมิพล์งและเครื�องอยู่ในสถานะไมพ่มิพ ์ 

� ที�หนา้เริ�มตน้ กดปุ่ ม F3 “SERVICE” และกดปุ่ ม F3 “PHASE” 

� เปลี�ยนคา่ม็อตดเูลชั�นโดยการกดปุ่ มลกูศร ซา้ยหรอืขวา และเชค็สถานะเฟสที�ชอ่ง “Phase Status” 

ใหป้รากฎเครื�องหมาย “*” จํานวน 2-3 ดวงตดิกนัอย่างสมํ�าเสมอ ในชอ่งมองหากดอกจันทรเ์กดิดา้น

ซา้ยมอืสดุและปรากฎที�ดา้นขวาดว้ยถอืวา่ตดิกนัและตอ่เนื�อง 

  

Fig. 5-6  รปูหยดหมกึที�ถกูตอ้งและการแตกตัวที�ถกูตอ้ง 
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5.5.4 การต ั�งเสน้หมกึเขา้กตัเตอรท์ี�ถกูตอ้ง 
 

� ถา้เสน้หมกึเบี�ยงเบนไปจากกตัเตอร ์ใหเ้ปิดฝาหัวพมิพข์ึ-น 

� ที�หนา้เริ�มตน้ กดปุ่ ม F3 “SERVICE” และกดปุ่ ม F1 “FUNCTION” 

� กดปุ่ มลกูศร เพื�อเลื�อนแถบสฟ้ีาไปยังคําสั�งลา้งน็อซเซลิ “Clean Nozzle” กดปุ่ มลกูศรขวาเพื�อ

เลอืกคําสั�ง “Clean Nozzle” จะปรากฎเครื�องหมายกากบาทสแีดงในชอ่งดา้นขา้ง วาลว์ V1 ที�

หัวพมิพจ์ะเปิดและปิด เสน้หมกึจะฉดีและหยุดสลบักนัไป เพื�อลา้งน็อสเซลิ 

 

หลงัการเตมิหมกึครั-งแรก หงายหัวพมิพข์ึ-นและใชคํ้าสั�ง Clean Nozzle และสั�นหัวพมิพเ์ล็กนอ้ย

เพื�อไลฟ่องอากาศในระบบออก 

 
� ถา้เสน้หมกึยังไมส่ามรถพุ่งเขา้สูก่ัตเตอรไ์ด ้ คณุอาจปรับเสน้หมกึไดโ้ดยการขนัสกรูสี�ตวัที�อยู่

รอบน็อสเซลิ(Code: JZ65001-02).  

� การปรับตําแหน่งเสน้หมกึเขา้กัตเตอรด์ไูดจ้ากรูปดา้นลา่ง  

 

 

 

Gutter 
ตําแหน่งเสน้หมกึที�ถกูตอ้ง 

Ink stream travel 

 way of printing 

Fig. 5-7 การปรับเสน้หมกึเขา้กัตเตอร ์
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5.5.5 การปรบัแรงดนัไฟสงู (HV) 
 
ปรับคา่ HV ดว้ยมอื ความสงูของขอ้ความจะเปลี�ยแปลงเป็นสงูขึ-นหรอืเตี-ยลง  

 

เพิ�มคา่ HV  ขอ้ความสงูขึ-น หมนุตามเข็มนาฬกิา 

ลดคา่ HV ขอ้ความเตี-ยลง หมุน่ทวนเข็มนาฬกิา 

 

 
 

Fig. 5-9 HV adjustments 

Fig. 5-8 การปรับเสน้หมกึสูก่ัตเตอร ์

สแีดง-แนวเสน้หมกึที�ถกู 

นํ-าเงนิ-แนวเสน้หมกึที�เบี�ยง 

ตําแหน่งเสน้หมกึเขา้กัตเตอร ์

ที�ถกูตอ้ง 

Ideal ink line position in gutter. 

สแีดง-แนวเสน้หมกึที�ถกู 

นํ-าเงนิ-แนวเสน้หมกึที�เบี�ยง 
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6.1 ขอ้มลูท ั�วไปในการใชง้านเครื�ององิคเ์จ็ท 
6.1.1 การใชง้านแป้นเครื�อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-1 Inkjet operating panel 

NO ITEM FUNTION 

1 LED แสดงสถานะ ERROR LED, ไฟสแีดงแสดงถงึมกีารผดิปกตขิองเครื�อง 

SERVICE LED, ไฟสเีหลอืงแสดงถงึการเตอืนใหม้กีารแกไ้ข 

READY LED, ไฟสเีขยีวแสดงวา่เครื�องพรอ้มที�จะพมิพง์าน 

2 หนา้จอส ี แสดงผลของโปรแกรม การตั -งคา่และการแกไ้ขขอ้ความตา่งๆ 

3 RUN/STOP เปิด/ปิด เครื�ององิคเ์จ็ท , หลงัจากเปิดสวทิซเ์พาเวอรท์ี�ดา้นหลงัเครื�องแลว้ 

4 ปุ่ มแท็บ (TAB) เลื�อนแถบสเีพื�อเลอืกคําสั�งที�ตอ้งการในเมนูคําสั�ง 

5 ปุ่ ม SC ปุ่ มฟังคช์ั�นพเิศษ 

6 ปุ่ ม ESC ยอ้นกลบัไปคําสั�งกอ่นหนา้นี- โดยไม่ทําการบนัทกึคา่ 

7 ปุ่ มลกูศร ใชเ้ลื�อนเคอรเ์ซอรข์ ึ-นลง ซา้ยขวา และเลอืกแกไ้ขหัวขอ้ในการพมิพ ์

8 ปุ่ มเอนเทอร ์

(ENTER) 

ยนืยันการแกไ้ข หรอืยนืยันคําสั�ง 

9 ปุ่ มพริ-นทเ์มนู 

(PRINT MENU) 

ปุ่ มเขา้เมนูคําสั�งพมิพ ์ ใหเ้ครื�องพมิพห์รอืหยดุพมิพ ์

10 ปุ่ มตวัเลข/อกัษร

(Input keys) 

ปุ่ มตวัอกัษรและตัวเลข เมื�อตอ้งการแกไ้ขหรอืสรา้งขอ้ความ 

11 ปุ่ มอนิโฟร(์INFO) แสดงรายการประวตัขิอ้ผดิพลาดของเครื�อง 

 

� เปิดหนา้ “7.3.3 Error List” เพื�อตรวจรายการผดิปกต ิ  

� ปุ่ มคยีบ์อรด์วางตามมาตรฐาน QWERT keyboards 

Section 6 การใชง้านเครื�ององิคเ์จ็ท 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 
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6.1.2 แหลง่จา่ยไฟ และการเชื�อมตอ่สญัญาณภายนอก 
 

ชอ่งตอ่สญัญาณแบบแจ็ค 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-2 การเชื�อมตอ่สญัญาณภายนอก, ชอ่งตอ่สญัญาณ, (อยูด่า้นหลังเครื�อง) 

3 

5 2 

6 

7 

8 

4 

1 

9 

Fig. 6-3 USB port, Ethernet port (CPU board) 

10 11 
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NO ITEM 

1 Umbilical hose 

2 Power switch 

3 Main fuse 

4 Power wire 

5 Shaft encoder port 

6 Photo sensor port 

7 Serial port 

8 Compressed air hole 

9 Air-bleed hole 

10 USB port 

11 Ethernet port 

 

� Text/configuration 

� Communication 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo sensor/Alarm output socket

1 +UB int. (12VDC) 

2 GND int. 

3 NC-close 

4 Photo sensor input 

5 NC 

6 NC-open 

7 Alarm output, 24VDC output

  

  

  

  

  

 

Fig. 6-4 Photo sensor/Alarm output socket

 

FUNTION 

Connect print head to the hydraulic system inside cabinet

The shutdown procedure shall be implemented 

pressing “RUN/STOP” firstly. The power supply can be 

switched off only after the completion of this procedure.

Main fuse of inkjet can be changed directly without open cabinet.

Must be grounded. 

Connect encoder with inkjet by plug. See fig. 6-4. 

Connect photo sensor/alarm with inkjet by plug. See fig. 6

Communicate port RS232. 

Compressed air to print head to keep positive air pressure.

Air out hole from hydraulic system, and bleeding only without 

solvent recovery system. 

Software upgrading, logo/text downloading and saving.

Communication with PC or other Rottweil® inkjet. 

Text/configuration back/restore, please go to page 62.  

Communication please refer to communication user manual. 

Photo sensor/Alarm output socket Shaft encoder socket 

1 +UB int. (12VDC) 

2 GND int. 

3 Encoder phase A 

4 None 

5 None 

6 Encoder phase B 

Alarm output, 24VDC output 7 Encoder phase A 

  8 None 

  9 None 

  10 Encoder phase B 

  11 Reset 

  12 GND int. 

Fig. 6-5 Shaft encoder socket/Alarm output socket 
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Connect print head to the hydraulic system inside cabinet 

The shutdown procedure shall be implemented by 

he power supply can be 

switched off only after the completion of this procedure. 

can be changed directly without open cabinet. 

with inkjet by plug. See fig. 6-5. 

air pressure. 

Air out hole from hydraulic system, and bleeding only without 

Software upgrading, logo/text downloading and saving. 

 

 – 12 pin 

5 Shaft encoder socket 
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ชอ่งตอ่สญัญาณแบบฮบั 
 

 

Fig. 6-6 External connection, Connection-Hub type (back view of cabinet) 

Fig. 6-7 Connection Hub 
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PORT PIN DESCRIPTION 

EXT-OPT 2, 3 Reset switch 

ENCODER-PS 

(Photo Sensor) 

1 DC +12V 

7 Signal 

9 GND 

ENCODER-PS 

(Shaft Encoder) 

 

*Note: Color here is only for 

HENGSTLER encoder. Other brand 

has other color matching. 

1(Red) DC +12V 

3(Pink) A- 

4(White) A 

5(Green) B 

6(Blue) B- 

9(Black) GND 

   

*Pin 1, 9 can be used for Sensor and Encoder at same time. 

  

Fig. 6-8 Connection Hub Chart 

การเชื�อมตอ่อปุกรณ์
เขา้กบัเครื�ององิคเ์จ็ท 
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6.1.3 หวัพมิพ ์(Print head) 
 

หัวพมิพข์องเครื�อง Rottweil® i-jet ถกูออกแบบใหง้า่ยในการปรับตั -งและดแูลรักษา โปรดดรูายละเอยีด

จากภาพดา้นลา่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6-6 Print head and ink chamber 

Resonator (Code: JZ65001-01) 

RW-F-B/P-62.5K only 

Ink chamber (Code: JZ65001-02) 

Nozzle (Code: PZ55001) 

Fig. 6-9 หัวพมิพแ์ละชดุน็อสเซลิ 
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6.2 เร ิ�มตน้องิคเ์จ็ท 
 
6.2.1 Start inkjet 

 
ตอ้งแนใ่จวา่ไฟฟ้าจากแหลง่จา่ยและสถานที�ตดิต ั�งเป็นไปตามเงื�อนไขการใชง้านเครื�อง

องิคเ์จ็ท  

� Plug on the power supply. If the plug is not compatible, please use adaptor for the inkjet. 

� เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์เพื�อทําความสะอาด ตรวจสอบวา่มนํี-าหมกึและเมคอพัเต็มอยูใ่นขวด  

� ใชข้วดนํ-ายาลา้ง(Code: SP-17), ทําการฉดีลา้งหนา้น็อสเซลิ ตวัชารจ์ประจ ุตัวตรวจประจุ.  

 

� ลา้งแผน่ HV ทั -งดา้นลา่งและดา้นบน 

� ลา้งทอ่ดดูกลบั ( gutter). ในขณะลา้งทอ่ดดูกลับใหร้ะวงันํ-ายาลา้งไหลเขา้ทอ่ดดูกลบัเป็นจํานวน

มาก ซึ�งจะทําใหค้า่ความหนดืเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

� ใชล้มเป่าใหห้ัวพมิพแ์หง้ 

� เปิดสวทิซเ์พาเวอรท์ี�ดา้นหลงัของเครื�ององิคเ์จ็ท, และกดปุ่ ม “RUN/STOP” คา้งไว2้ วนิาท ี ไฟสี

เหลอืงจะเริ�มกระพรบิ หลงัจากเริ�มตน้เสร็จไฟจะเปลี�ยนเป็นสเีขยีวไมม่กีารกระพรบิ เสน้หมกึจะถกูฉดี

และพรอ้มที�จะทําการพมิพ ์

 

Fig. 6-10 วธิกีารลา้ง 

Fig. 6-11 gutter sealing cap 

� สวิทซ์เพาเวอร์ ON/OFF 

� มีพลาสตกิครอบป้องกนั 

� อยู่ด้านหลงัเครื�อง 

Fig. 6-12 ตําแหน่งเพาเวอรส์วทิซ ์และปุ่ มรันสต็อป “RUN/STOP” 
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� หลงัจากกระบวนการเริ�มตน้ซอฟทแ์วรเ์สร็จสิ-น ทําการปิดฝาครอบหัวพมิพ ์ กอ่นทําการปิดฝาครอบ

หัวพมิพต์อ้งแน่ใจวา่หัวพมิพแ์หง้สนทิเพื�อป้องกนัการลัดวงจรที�หัวพมิพ ์

� ทําการ “FIRST FILL” สําหรับการเปิดเครื�องครั-งแรก (ดหูนา้ “5.4.3 First fill to the 

hydraulic system” for more information), หากไมใ่ชก่ดปุ่ ม “PRINT MENU” เพื�อเริ�มตน้

พมิพข์อ้ความ 

� ดรูายละเอยีดเพิ�มเตมิเกี�ยวกับซอฟทแ์วรไ์ดท้ี� บทที� “SECTION 7 SOFTWARE” 

 

6.2.2 การปิดเครื�ององิคเ์จ็ท 
� กดปุ่ ม “PRINT MENU” เพื�อเขา้สูเ่มนูสั�งพมิพ.์ กดปุ่ มสต็อปพรนิท ์ “STOP PRINT” เพื�อหยดุ

พมิพ ์

� เปิดฝาครอบหัวพมิพ ์

� กดปุ่ มรันสต็อป “RUN/STOP” คา้งไว ้2 วนิาท ีจนกระทั�งไฟเขยีวเปลี�ยนเป็นไฟสเีหลอืงกระพรบิ, 

กระบวนการเริ�มตน้ปิดเครื�ององิคเ์จ็ทเริ�มทํางาน และไฟจะเปลี�ยนเป็นสแีดงหยดุนิ�งพรอ้มทั -งหนา้จอ

ดําสนทิ ใชเ้วลาในการปิดเครื�องตามกระบวนการนี-ประมาณ 4 นาท ี  

� เมื�อเสน้หมกึหยดุฉดี ไมต่อ้งทําการลา้งหัวพมิพด์ว้ยนํ-ายาลา้ง หมกึที�แหง้จะชว่ยป้องกนัการอดุตนั

ดา้นในของน็อสเซลิ 

� หลงักระบวนการปิดเครื�องเริ�มตน้ ฉดีนํ-ายาลา้งลงสูท่อ่ดดูกลับ (Gutter) เพยีงเล็กนอ้ย เพื�อทําความ

สะอาดทอ่ดดูกลับ 

� ปิดเพาเวอรส์วทิซ ์  

 

For pigment inkjet, machine can start to work by setting at INK SYSTEM BOARD, to 

start and shut off ink system automatically. (Power must be on.) 

 

 

 

 

 

ไมทํ่าการลา้งในบรเิวณสว่นนี- 

น็อสเซลิ (Nozzle) 

ทอ่ดดูกลบั (Gutter) 

Charging electrode 

Phase detection electrode 

 

Deviation electrode 

Upper deflection electrode  

Fig. 6-13 print head cleaning 
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7.1 แนะนําการใชง้าน 
 

7.1.1 หนา้หลกัเร ิ�มตน้ (Control Unit) 
 
หนา้หลกัเริ�มตน้จะแสดงรายละเอยีดดงัขา้งลา่ง 

 

 

 

1 แถบชื�อหนา้ตา่ง แสดงชื�อของหนา้ตา่ง 

2 เวอรช์ั�นซอฟทแ์วร ์ แสดงหมายเลขรุ่นของซอฟทแ์วร ์

3 โปรแกรมเสรมิ แสดงโปรแกรมระบบตวัอื�นที�มใีนเครื�อง 

4 เมนูบาร ์ ชื�อเมนูคําสั�งตา่งๆ กดปุ่ มฟังชั�นใตคํ้าสั�งเพื�อขา้สูเ่มนูนั-นๆ 

 

หนา้หลกั 

“System ID” Display the current inkjet ID in production line, which stands by one CAPS 

letter. This is available ONLY when more than one inkjet connected or inkjet 

and other machines connected to PC. 

“Line” If inkjet is integrated with one production line only and no other machines are 

connected to this inkjet, this field displays only one line which is always 

selected. In this case, no entry is needed in this field. 

“Text” กดปุ่ ม F1 เพื�อเขา้สูห่นา้ตา่ง “Text Manager” เพื�อสรา้งและแกไ้ขขอ้ความ 

“Config” กดปุ่ ม F2 เพื�อเขา้สูห่นา้ตา่ง“Configuration Manager” เพื�อกําหนดคา่ตัวแปร

ตา่งๆเชน่ ความกวา้ง, ความเร็ว 

“Service” กดปุ่ ม F3 เพื�อเขา้สูห่นา้ตา่ง “Jet Service” เพื�อทําการบํารุงรักษาเครื�อง 

“System” กดปุ่ ม F4 เพื�อเขา้สูห่นา้ตา่ง “System” เพื�อทําการเซตเครื�องพมิพ ์

“File” กดปุ่ ม F5 เพื�อเขา้สูห่นา้ตา่ง “File Manager” เพื�อทําการเซตไฟลห์รอืสรา้งโลโก ้

 

Section 7 ใชง้านซอฟทแ์วร ์

Fig. 7-1 หนา้หลักเริ�มตน้โปรแกรม 

1 

2 

3 

4 
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7.1.2 ปุ่ มลดับนแป้นพมิพ ์
 
Hot keys 

“PRINT MENU” กดปุ่ มนี-เพื�อเขา้สูห่นา้ “Print Menu” ใชใ้นการสั�งพมิพข์อ้ความ 

“INFO” กดปุ่ มนี-เพื�อแสดงประวตัขิอ้ผดิปกตขิองเครื�อง 

“RUN/STOP” กดปุ่ มนี-เพื�อเปิดและปิดเครื�องโดยอตัโนมัต ิ

“ENTER” กดปุ่ มนี-เพื�อเปลี�ยนหรอืยนืยันคา่ตา่งๆใหก้บัซอฟทแ์วร ์

“ESC” กดปุ่ มนี-เพื�อกลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้โดยไม่ทําการบนัทกึคา่ปัจจบุนั 

“SC” กดปุ่ มนี-เพื�อทําการเขา้สูห่นา้อัปเกรดโปรแกรม ใชเ้ฉพาะในหนา้ “System”  

 

สว่นปุ่ มอักษรและตวัเลขทําการวางตําแหน่งเหมอืนคยีบ์อรด์คอมพวิเตอร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7-2 ปุ่ มลัด 
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7.2 เมนกูารพมิพ ์(Print menu) 
 

7.2.1 หนา้พริ�นทเ์มน ู(Print Menu) 
 

กดปุ่ ม “PRINT MENU” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 

 

“Print Menu” Page 

“System ID” แสดงคา่ ID ปัจจบุนัขององิคเ์จ็ทในกระบวนการผลติ 

“Line” แสดงคา่การตดิตอ่ปัจจุบนัของกระบวนการผลติ 

“Print Config” แสดงชื�อไฟลค์า่ตัวแปรที�ใชง้านในการพมิพ ์

“Print Text” แสดงชื�อไฟลข์อ้ความที�กําลงัทําการพมิพ ์

“Print Status” แสดงสถานกําลงัพมิพ ์“Printing……” หรอืหยดุพมิพ ์“Print stopped”. 

“Head Status” แสดงสถานะและความพรอ้มของหัวพมิพ ์  

“Counter Number” แสดงจํานวนการพมิพข์องรอบการพมิพนั์-น 

“Sum Total” แสดงจํานวนผลรวมของการพมิพใ์นชว่งตั -งแตเ่ปิดเครื�องจนถงึปิดเครื�อง และจะ

รเีซทกลับเป็น 0 เมื�อทําการเปิดเครื�องพมิพใ์หมอ่กีครั-ง 

“Paper Print” แสดงจํานวนการพมิพท์ั -งหมดตั -งแตเ่ริ�มตดิตั -งเครื�องไม่สามารถรเีซทใหมไ่ด ้  

“Exit” กดปุ่ มนี-เพื�อกลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้ที�เขา้มา 

“Start Print” กดปุ่ มนี-เพื�อเริ�มการพมิพ ์เมื�อหัวพมิพอ์ยูใ่นสถานะ Ready 

“Stop Print” กดปุ่ มนี-เพื�อหยดุพมิพ ์

“Counter” กดปุ่ มนี-เพื�อตั -งคา่จํานวนนับตามที�ตอ้งการ 

 

 

เมื�อคณุรับเครื�ององิคเ์จ็ทและทําการตดิตั -ง คณุอาจพบคา่เปเปอรป์ริ-นท“์Paper Print” มี

ตวัเลขอยูจํ่านวนหนึ�ง ซึ�งเกดิจากการทดสอบคณุภาพเครื�องกอ่นสง่มอบ ไมไ่ดห้มายความวา่เรา

สง่เครื�องที�ใชแ้ลว้ใหก้ับลกูคา้แตอ่ย่างใด  
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7.2.2 หนา้การนบั (Set Counter Number) 
 

กดปุ่ ม F4 “Counter” ในหนา้ “Print Menu” เพื�อเขา้สูห่นา้ “Set Counter Number”. ใสค่า่ตัว

เลขที�คณุตอ้งการใหเ้ป็นคา่เริ�มตน้ 

 

ถา้คา่การนับปัจจุบนั (Current Number) เป็น “00000013” กดปุ่ ม F4 “Counter” แลว้

ทําการเปลี�ยนเป็นคา่ “40”. กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อยนืยัน คา่ปัจจบุนั (Current Number) ใน 

พริ-นทเ์มนู “Print Menu” จะเปลี�ยนเป็น “00000040”. 

 

กดปุ่ ม F2 “Cancel” หรอืปุ่ ม “ESC” เพื�อกลบัสูเ่มนูกอ่นหนา้โดยไมทํ่าการบนัทกึคา่ไว ้  

สรา้งคา่นับใหมข่ณะพมิพห์รอืแกไ้ขรูปแบบการนับ อา่นเพิ�มหนา้ “7.4.9 หนา้การนบัCounter page”  

 

 
7.3 Info (อนิโฟ) 
 

7.3.1 หนา้อนิฟอรเ์มช ั�น (Information) 
กดปุ่ มอนิโฟ “INFO” เพื�อแสดงหนา้อนิฟอรเ์มชั�น “Information” 
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เมื�อไฟเซอรว์สิ “SERVICE” สเีหลอืง หรอืไฟเออรเ์รอร ์“ERROR” สแีดง ตดิขึ-นที�แผงควบคมุ ขอ้ความ

ใหมจ่ะถกูแจง้เตอืนขึ-นที�หนา้อนิฟอรเ์มชั�นนี-. 

 

“Information” Page 

“Error” เออเรอร ์ แสดงรายการสถานะและความผดิปกตติา่งๆของเครื�องที�เกดิขึ-น 

“Class” คลาส แสดงชนดิของความผดิปกต ิ

“Code” โคด้ อธบิายถงึความผดิปกต.ิ 

“Date” เดท แสดงวนัที�ที�เกดิขอ้ผดิพลาด 

“Time” ไทม ์ แสดงเวลาที�เกดิขอ้ผดิพลาด 

“Run Time”รันไทม ์ แสดงเวลาการใชง้านเครื�ององิคเ์จ็ททั -งหมด สามารถเซ็ทคา่ศนูยใ์หมไ่ด ้  

“Ok” โอเค กดปุ่ ม F1 เพื�อออกจากหนา้นี- 

“Clear” เคลยีร ์ กดปุ่ ม F2 เพื�อขอ้ลา้งความทั -งหมด  

“Error” เออเรอร ์ กดปุ่ ม F3 เพื�อแสดงเฉพาะรายการผดิปกต ิ“Error List”  

 

 

7.3.2 หนา้รายงานความผดิปกต ิ(Error List) 
 

กดปุ่ ม F3 “Error” เพื�อแสดงหนา้รายงานความผดิปกต ิ“Error List” 

 

หนา้นี-จะมหีนา้ตาเหมอืนหนา้อนิฟอรม์เมชนั แตจ่ะแสดงเพยีงรายการความผดิปกตเิทา่นั-น
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7.3.3 รายการความผดิปกต ิ(Error List) 
 

เมื�อไฟสแีดง“ERROR” ตดิขึ-น กดปุ่ มอนิโฟ “INFO” เพื�อตรวจสอบรายการงานความผดิปกติ

ที�เกดิขึ-นและทําการกดปุ่ ม F3 “Error” ในหนา้อนิฟอรเ์มชั�น“Information” เพื�อตรวจสอบ

รายละเอยีด ขณะที�ไฟสแีดง “ERROR” ยังตดิหรอืกระพรบิ เครื�องพมิพยั์งสามารถพมิพไ์ดอ้ยูใ่นบางกรณี  

 

No. LED Description Possible Reason Elimination 

[IN]001  –––  
System boot succeed! 

การเริ�มตน้ระบบสําเร็จ 
  

[WA]101  
Red 

แดง 

No ink line! 

ไมม่หีมกึฉีดที�หัวพมิพ ์

การไหลกลับของหมกึ

ผดิปกต ิ
ลา้งน็อสเซลิ, เปลี�ยนหมกึ 

[WA]102  
Red 

แดง 

Lack ink! 

หมกึหมด 
ไมม่หีมกึ เตมิหมกึใหมล่งในขวดหมกึ 

[WA]103  
Red 

แดง 

Lack solvent! 

เมคอัพหมด 
ไมม่เีมคอัพ  เตมิเมคอัพลงในขวดเมคอัพ 

[PE]201  
Red 

แดง 

COM2 Communication 

failed! 
ดหัูวขอ้ “8.3.2 Electronic board tips” 

[PE]202  
Red 

แดง 

COM3 Communication 

failed! 
ดหัูวขอ้ “8.3.2 Electronic board tips” 

[PE]203  red  
Ink pressure error! 

แรงดันหมกึผดิปกต ิ

แรงดันหมกึตํ�าหรอืสงู

เกนิไป 

ตรวจการอดุตันของฟิลเตอร ์

หรอืเปลี�ยนตามความจําเป็น 

[PE]204  
Yellow 

เหลอืง 

Ink viscosity +/- 50! 

ความหนดืหมกึ +/- 50 

ไมม่เีมคอัพในขวด 

หรอื วาลว์เตมิหมกึมี

ปัญหา 

ตรวจเมคอัพในขวดถา้มเีมคอัพ

อยู ่ใหต้รวจวาลว์ ถา้ไมม่ใีหเ้ตมิ 

เมคอัพเพิ�มเขา้ไป 

ทําความสะอาดวาลว์หมกึหรอื

เปลี�ยน 

 
Red 

แดง 

Ink viscosity +/- 100! 

ความหนดืหมกึ +/- 100 

ไมม่เีมคอัพในขวด 

หรอื วาลว์เตมิหมกึมี

ปัญหา 

ตรวจเมคอัพในขวดถา้มเีมคอัพ

อยู ่ใหต้รวจวาลว์ ถา้ไมม่ใีหเ้ตมิ 

เมคอัพเพิ�มเขา้ไป 

ทําความสะอาดวาลว์หมกึหรอื

เปลี�ยน 

[PE]205  
Red 

แดง 

Phase error! 

เฟสผดิปกต ิ

เฟสไมด่ ี

ตําแหน่งหยดหมกึไม่

คงที� 

ปรับคา่เฟส; ปรับรปูหยดหมกึ 

[PE]206  
Red 

แดง 

HV error! 

แรงดันไฟผดิปกต ิ
แรงดันไฟผดิปกต ิ

ตรวจหัวพมิพ ์

ตรวจสาย HV 

ตรวจคา่ HV 
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7.4 ขอ้ความ (Text) 
เครื�ององิคเ์จ็ทสามารถเก็บขอ้ความ คา่คอนฟิกส ์โลโก ้ไดถ้งึ 10Mbytes.  

 

7.4.1 แผนภมูติน้ไมเ้มน ูMenu tree 
 

รูปดา้นใตแ้สดงโครงสรา้งตน้ไมข้องเมนูคําสั�งในแตล่ะหัวขอ้  

 

 

 

 
7.4.2 หนา้สรา้งขอ้ความ (Text manager page) 
 

กดปุ่ ม F1 เท็กซ ์“Text” ในหนา้เริ�มตน้ เพื�อเขา้สูห่นา้สรา้งขอ้ความ เท็กซเ์มเนเจอร“์Text Manager”.  
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หนา้สรา้งขอ้ความ เท็กซเ์มเนเจอร ์

“Name” (เนม) 

ชื�อ 

แสดงรายการชื�อไฟลข์อ้ความที�ถกูบนัทกึไวท้ั -งหมดภายในเครื�อง

สามารถดรูายละเอยีดของขอ้ความไดท้ี�ชอ่งสขีาวดา้นลา่งหนา้จอ

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อการเลื�อนขึ-นเลื�อนลง เพื�อคน้หาขอ้ความที�ตอ้งการโดยแถบสนํี-า

เงนิจะเลื�อนตามการกดปุ่ มลกูศรชึ-นลง และกดปุ่ ม

นําไปใช ้

“New” (นวิ) 

สรา้งใหม ่

กดปุ่ ม 

New Text”

“Copy” (ก็อปปี- ) 

สําเนา 

กดปุ่ ม 

หนา้ “Copy New Text”

“Delete” (ดลีที) 

ลบ 

กดปุ่ ม 

เพื�อยนืยันการลบไฟลข์อ้ความทิ-ง

ไฟลข์อ้ความที�กําลงัถกูใชง้านอยูจ่ะไม่สามารถลบทิ-งได ้

“Edit” (อดีทิ) 

แกไ้ข 

กดปุ่ ม F4

“Load” (โหลด) 

นําไปใช ้

กดปุ่ ม F5

ใหมอ่กีครั-ง

 

 

7.4.3 หนา้สรา้งใหม/่สําเนา
 

กดปุ่ ม F1 “New” ในหนา้เท็กซเ์มเนเจอร์

“Create New Text”. 

 

ใสช่ื�อไฟลท์ี�ตอ้งการตั -งลงไปในชอ่งหลงัคําวา่ 

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อยนืยันและทําการบนัทกึ

กดปุ่ ม F2 “Cancel” หรอืกดปุ่ ม 

 

 

 

หนา้สรา้งขอ้ความ เท็กซเ์มเนเจอร ์“Text Manager” 

แสดงรายการชื�อไฟลข์อ้ความที�ถกูบนัทกึไวท้ั -งหมดภายในเครื�อง

สามารถดรูายละเอยีดของขอ้ความไดท้ี�ชอ่งสขีาวดา้นลา่งหนา้จอ

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อการเลื�อนขึ-นเลื�อนลง เพื�อคน้หาขอ้ความที�ตอ้งการโดยแถบสนํี-า

เงนิจะเลื�อนตามการกดปุ่ มลกูศรชึ-นลง และกดปุ่ ม F5 โหลด

นําไปใช ้  

กดปุ่ ม F1 เพื�อสรา้งไฟลข์อ้ความใหมแ่ละเขา้สูห่นา้สรา้งขอ้ความใหม่

New Text” พรอ้มกบัการตั -งชื�อไฟลข์อ้ความลงไป 

กดปุ่ ม F2 “Copy”, เพื�อทําสําเนาไฟลข์อ้ความที�ถกูแทบนํ-าเงนิคาดไ

“Copy New Text” ทําการบนัทกึชื�อใหไ้ฟลท์ี�สาํเนาใหม่

กดปุ่ ม F3 เพื�อลบไฟลท์ี�ถกูแถบสนํี-าเงนิคาดไวท้ิ-ง และจะมหีนา้ป็อบอพัสอบถาม

เพื�อยนืยันการลบไฟลข์อ้ความทิ-ง  

ไฟลข์อ้ความที�กําลงัถกูใชง้านอยูจ่ะไม่สามารถลบทิ-งได ้

F4 เพื�อทําการแกไ้ขขอ้ความที�อยูภ่ายในไฟลนั์-น 

F5 เพื�อใหไ้ฟลท์ี�มแีถบสนํี-าเงนิคาดไวถ้กูนําไปใชง้านในการพมิพ์

 

ถา้มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้ความที�อยูใ่นไฟลใ์ชง้านปัจจุบนั และตอ้งการ

ใหเ้ครื�องพมิพต์ามคา่ใหมท่ี�ไดแ้กไ้ข จะตอ้งไดรั้บการกดปุ่ ม 

ใหมอ่กีครั-ง 

สําเนา (New/Copy page) 

ในหนา้เท็กซเ์มเนเจอร“์Text Manager” เพื�อเขา้สูห่นา้สรา้งไฟลข์อ้ความ

ใสช่ื�อไฟลท์ี�ตอ้งการตั -งลงไปในชอ่งหลงัคําวา่ “New text”. (นวิเท็กซ)์ 

เพื�อยนืยันและทําการบนัทกึ 

หรอืกดปุ่ ม “ESC” เพื�อยกเลกิ  
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แสดงรายการชื�อไฟลข์อ้ความที�ถกูบนัทกึไวท้ั -งหมดภายในเครื�อง  

สามารถดรูายละเอยีดของขอ้ความไดท้ี�ชอ่งสขีาวดา้นลา่งหนา้จอ  

ใชปุ้่ มลกูศรเพื�อการเลื�อนขึ-นเลื�อนลง เพื�อคน้หาขอ้ความที�ตอ้งการโดยแถบสนํี-า

โหลด “Load” เพื�อ

สรา้งขอ้ความใหม่“Create 

เพื�อทําสําเนาไฟลข์อ้ความที�ถกูแทบนํ-าเงนิคาดไวแ้ละเขา้สู่

ทําการบนัทกึชื�อใหไ้ฟลท์ี�สาํเนาใหม ่  

เพื�อลบไฟลท์ี�ถกูแถบสนํี-าเงนิคาดไวท้ิ-ง และจะมหีนา้ป็อบอพัสอบถาม

เพื�อใหไ้ฟลท์ี�มแีถบสนํี-าเงนิคาดไวถ้กูนําไปใชง้านในการพมิพ ์  

มกีารเปลี�ยนแปลงขอ้ความที�อยูใ่นไฟลใ์ชง้านปัจจุบนั และตอ้งการ

ไดแ้กไ้ข จะตอ้งไดรั้บการกดปุ่ ม F5 โหลด

พื�อเขา้สูห่นา้สรา้งไฟลข์อ้ความใหม ่
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7.4.4 หนา้การแกไ้ข Editor page (อดีทิเพจ) 
 

กดปุ่ ม F4 “Edit” ในหนา้ “Text Manager” เพื�อเขา้สูห่นา้การแกไ้ขขอ้ความ “Editor” จากไฟล์

ขอ้ความที�ถูกเลอืกหรอืสรา้งขอ้ความใหมจ่ากไฟลข์อ้ความที�สรา้งใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การแกไ้ขวตัถ ุ(Editing objects): 

1. บล็อกขอ้ความ: บล็อกขอ้ความจะถกูแสดงเป็นปรกต ิ และเมื�อคณุเลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ปใตบ้ล็อกขอ้ความ 

จะมกีรอบสแีดงลอ้มลอบบล็อกขอ้ความนั-น หมายถงึคณุสามารถแกไ้ขบล็อกขอ้ความนี-ได ้  

2. บล็อคขอ้ความพเิศษ (Special object block): ประกอบดว้ย วนัที�, เวลา, โลโก,้ การนับ, บารโ์คด้ ฯลฯ

จะถกูแสดงโดยไมม่กีรอบสแีดงครอบเมื�อเลื�อนเคอรเ์ซอรม์ายังขอ้ความเหลา่นี- 

 

เมื�อคณุเลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ปยังบรเิวณที�วา่ง รวมถงึบรเิวณที�ไม่ใชด่า้นใตข้องเท็กซบ์ล็อก คณุสามารถสรา้ง

บล็อคขอ้ความ หรอืขอ้ความพเิศษใหม ่ไดเ้สมอ  

 

เมื�อคณุเลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ปซา้ยหรอืขวาของตวัหนังสอืตวัใดตัวหนึ�งของบล็อกขอ้ความ คณุสามารถพมิพ์

ตวัหนังสอืหรอืตัวเลขรวมถงึอักขระพเิศษไดโ้ดยงา่ย 

 

บรเิวณการแกไ้ข (Editing area): 

สาํหรับดขูอ้ความที�แกไ้ข เป็นแบบเห็นอยา่งไรที�หนา้จอผลลัพธก์ารพมิพก็์เป็นแบบนั-น (WYSIWYG). 

จดุเริ�มตน้“[Row:0, Col:0]” ถกูกําหนดอยูท่ี�มมุลา่งซา้ยมอืของชอ่งดกูารแกไ้ข ใชปุ้่ มลกูศรในการเลื�อน

เคอรเ์ซอรไ์ปยังตําแหน่งที�ตอ้งการ 

 

เราสามารถเลื�อนเคอรเ์ซอรไ์ดท้ลีะดอทหรอืหลายดอทก็ได ้ โดยเปลี�ยนคา่เคลื�อนยา้ยในคําสั�ง

ฟอรแ์มท “Format”. ใสค่า่ “1” หรอืจํานวนที�ตอ้งการหลงัชอ่งกรดิ “Grid” และกดปุ่ ม F1 

“Ok”. 

 

 

 

 

ตําแหน่งจดุเริ�มตน้เคอรเ์ซอร ์

“[Row:0, Col:0]” 

ชื�อไฟลท์ี�ถกูแกไ้ข 

บรเิวณการแกไ้ข (สงู 48 dots) 

ตําแหน่งของเคอรเ์ซอร ์
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หนา้การแกไ้ข “Editor” (เอดทิเตอร)์ 

“File” ไฟล ์ แสดงชื�อไฟลข์อ้ความที�กําลงัแกไ้ข 

“Special” สเปเชยีล 

ขอ้ความพเิศษ 

กดปุ่ ม F1 เพื�อสรา้งบล็อกขอ้ความพเิศษ ไดแ้ก ่วนัที�, เวลา, โลโก,้ บารโ์คด้, การ

นับ ลงในบรเิวณตําแหน่งที�กําหนดโดยเคอรเ์ซอร ์

“Format” ฟอรแ์มท 

รูปแบบขอ้ความ 

กดปุ่ ม F2 เพื�อเปลี�ยนรูปแบบของบล็อกขอ้ความตา่งๆ ใหก้บับล็อกที�ถกูเลอืก 

1. ถา้เลอืกบล็อกขอ้ความ จะเขา้สูห่นา้“Format” เพื�อเปลี�ยนแปลงรูปแบบ

ขอ้ความตามตอ้งการ  

2. ถา้เลอืกบล็อกขอ้ความพเิศษ จะเขา้สูห่นา้ “Special”  

3. ถา้เลอืกพื-นที�วา่ง จะเขา้สูห่นา้ “Format” และอนุญาตใหกํ้าหนดรูปแบบ

ขอ้ความใหม ่  

“Move” มฟู 

เคลื�อนยา้ยขอ้ความ 

กดปุ่ ม F3 เพื�อเคลื�อนยา้ยบล็อกขอ้ความที�ถกูเลอืกไปยังตําแหน่งใหมท่ี�ตอ้งการ

ภายบรเิวณพื-นที�การแกไ้ข 

1. Move the cursor to the bottom of text block or special block, and the 

block will start twinkling. 

2. กดปุ่ ม F3 “Move” เพื�อล็อกบล็อกที�ถูกเลอืก 

3. กดปุ่ มลกูศรซา้ยขวาขึ-นลงเพื�อเลื�อนบล็อกขอ้ความไปตําแหน่งที�ตอ้งการ 

4. กดปุ่ ม F3 “Move” อกีครั-งเพื�อปลดล็อกบล็อกขอ้ความนั-น 

5. กดปุ่ ม “ESC” เพื�อยกเลกิารการเคลื�อนยา้ยและกลับสูตํ่าแหน่งเดมิ  

“Copy” ก็อบปี-  

สําเนาขอ้ความ 

กดปุ่ ม F4 เพื�อเลอืกบล็อกขค้วามในพื-นที�การแกไ้ข 

1.เลื�อนเคอรเ์ซอรใ์ตบ้ล็อกขอ้ความหรอืบล็อกขอ้ความพเิศษ บล็อกจะเริ�ม

กระพรบิ 

2. กดปุ่ ม F4 “Copy” เพื�อล็อกบล็อกขอ้ความและทําการสรา้งสาํเนาใหม ่

3. กดปุ่ มลกูศรซา้ยขวา ขึ-นลง เพื�อเลื�อนบล็อกที�สําเนาใหมไ่ปยังตําแหน่งที�

ตอ้งการ 

4. กดปุ่ ม F4 “Copy” อกีครั-งเพื�อปลดล็อก และไดส้าํเนาขอ้ความใหม่ 

5. กดปุ่ ม “ESC” เพื�อยกเลกิการกระทําตา่งๆ 

“Exit” เอ็กซสิ 

ออกจากหนา้นี� 

กดปุ่ ม F5 “Exit” เพื�อกลับสูห่นา้จอกอ่นหนา้นี-  

 

7.4.5 หนา้บล็อกขอ้ความพเิศษ (Specials page) 
หากตอ้งการใส ่โลโก,้ วนัที�, เวลา, บารโ์คด้ ทําโดย กดปุ่ ม F1 สเปเชยีล“Special” โดยใหเ้คอรเ์ซอรอ์ยู่

ในบรเิวณพื-นที�วา่งในหนา้เอดเิตอร“์Editor” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 
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หนา้บล็อกพเิศษ “Special” Page 

“Format” ฟอรแ์มท แสดงรายการบล็อกขอ้ความพเิศษตา่งๆ ที�เราตอ้งการใชง้าน เชน่ โลโก ้

“Logo”, วนัที�เวลา “Date Time”,การนับ “Counter”,กะทํางาน “Shift”, 

ชนดิของบารโ์คด้ตา่งๆ เชน่ EAN13 

“Ok” โอเค กดปุ่ ม F1 ตกลง “OK” เพื�อเลอืกชนดิที�ตอ้งการ และเขา้สูห่นา้เพจที�เลอืกนั-น 

“Cancel” แคนเซลิ กดปุ่ ม F2 ยกเลกิ “Cancel” เพื�อออกจากเพจปัจจุบนัและกลับสูห่นา้เพจกอ่น

หนา้ 

 

 

7.4.6 หนา้จดัการรปูแบบตวัอกัษร (Text format page) 
 

หากตอ้งการสรา้งหรอืเปลี�ยนรูปแบบตวัอักษร ใหก้ดปุ่ ม F2 ฟอรแ์มท “Format” ในบรเิวณที�วา่งหรอื

บรเิวณบล็อกขอ้ความที�เราตอ้งการเปลี�ยนแปลงในหนา้เอดเิตอร ์“Editor” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 

 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 

 

 

 

 

หนา้จดัการรูปแบบตวัอกัษร “Text Format” 

“Font” ฟอนท ์ แสดงรายการตวัอกัษรที�มอียูภ่ายในเครื�อง ขนาดตวัอักษร พรอ้มทั -งตัวอยา่ง  

ใชปุ้่ มลกูศรเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังแบบตัวอักษรที�ตอ้งการและกดปุ่ มเอนเทอร ์

“ENTER” เพื�อยนิยันการเลอืกรูปแบบตวัอกัษรนั-น 

“Bottom Up” 

(บอททอมอพั) 

หงายตวัหนงัสอื 

กดปุ่ มเอนเทอร ์ “ENTER” เพื�อเลอืกใหก้ลับตัวหนังสอืควํ�าลง กดอกีครั-งเพื�อ

กลบัสูท่ศิทางเดมิ  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“B->A” 

พลกิตวัหนงัสอื 

กดปุ่ มเอนเทอร ์ “ENTER” เพื�อเลอืกใหพ้ลกิขา้งตัวหนังสอื หรอืกดซํ-าอกีครั-ง

เพื�อกลับสูท่ศิทางเดมิ 

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Negative” กดปุ่ มเอนเทอร ์“ENTER” เพื�อทําตวัหนังสอืเจาะขาว หรอืกดซํ-าอกีครั-งเพื�อกลบั
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(เนกกาทฟี) 

ตวัหนงัสอืเจาะขาว 

สูต่วัหนังสอืปกต ิ

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Double Space” 

(ดบัเบลิสเปซ) 

กดปุ่ มเอนเทอร ์ “ENTER” เพื�อเพิ�มระยะหา่งระหวา่งตัวหนังสอืเป็นสองเทา่หรอื

กดซํ-าอกีครั-งเพื�อกลับสูต่วัหนังสอืปกต ิ

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Stroke Width” 

(สโตรคไวด)์ 

ตงัความหนา 

ตวัอกัษร 

ใสค่า่ตัวเลข “1~9” เพื�อเพิ�มความหนาตัวหนังสอืของบล็อคขอ้ความที�เลอืก

หรอืสรา้งใหม่ 

คา่เริ�มตน้ปกตเิป็น “1”  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Character 

Width” 

(แคแรคเตอรไ์วด)์ 

ต ั�งความกวา้ง 

ตวัอกัษร 

ใสค่า่ตัวเลข “1~100” เพื�อเพิ�มความกวา้งตวัหนังสอืของบล็อคขอ้ความที�เลอืก

หรอืสรา้งใหม่ 

คา่เริ�มตน้ปกตเิป็น “1”  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

 

“Grid” ใสต่วัเลขจํานวนดอทที�ตอ้งการใหเ้คอรเ์ซอรเ์ลื�อนขึ-นหรอืลงตอ่การกดปุ่ มลกูศร

หนึ�งครั -งในแนวตั -ง 

คา่เริ�มตน้เป็น “8” ซึ�งหมายถงึเคอรเ์ซอรจ์ะเลื�อนขึ-นเลื�อนลงทลีะ 8 ดอท ตอ่การ

กดปุ่ มลกูศรหนึ�งครั -ง  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Ok” กดปุ่ ม F1 “OK” เพื�อยนืยัน และกลบัเขา้สูห่นา้เอดทิเตอร ์  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อกลบัสูห่นา้เอดทิเตอรโ์ดยไมบ่นัทกึ  

 
7.4.7 หนา้รปูแบบโลโก ้(Logo format page) 
หากตอ้งการใสโ่ลโกล้งไปยังไฟลข์อ้ความที�เลอืกไว ้ใหเ้ลื�อนแถบสนํี-าเงนิมาที� “Logo” ในหนา้สเปเชยีล 

“Special” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 

 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 
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การสรา้งหรอืแกไ้ขโลโก ้สามารถทําไดใ้นหนา้เพจซสิเต็ม (system) 

การแกไ้ข สรา้ง หรอืดาวโหลดโลโก ้โปรดดเูพิ�มหัวขอ้ “7.8.2 File manager page”. 

 

หนา้โลโก ้(Logo Format” Page) 

“Logo” โลโก ้ แสดงรายชื�อไฟลโ์ลโกท้ี�เก็บไวใ้นเครื�อง 

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Bottom Up” 

(บอททอมอพั) 

หงายตวัหนงัสอื 

กดปุ่ มเอนเทอร ์ “ENTER” เพื�อเลอืกใหก้ลับตัวหนังสอืควํ�าลง กดอกีครั-งเพื�อ

กลบัสูท่ศิทางเดมิ  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“B->A” 

พลกิตวัหนงัสอื 

กดปุ่ มเอนเทอร ์ “ENTER” เพื�อเลอืกใหพ้ลกิขา้งตัวหนังสอื หรอืกดซํ-าอกีครั-ง

เพื�อกลับสูท่ศิทางเดมิ 

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Negative” 

(เนกกาทฟี) 

ตวัหนงัสอืเจาะขาว 

กดปุ่ มเอนเทอร ์“ENTER” เพื�อทําตวัหนังสอืเจาะขาว หรอืกดซํ-าอกีครั-งเพื�อกลบั

สูต่วัหนังสอืปกต ิ

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Stroke Width” 

(สโตรคไวด)์ 

ตงัความหนา 

ตวัอกัษร 

ใสค่า่ตัวเลข “1~9” เพื�อเพิ�มความหนาตัวหนังสอืของบล็อคขอ้ความที�เลอืก

หรอืสรา้งใหม่ 

คา่เริ�มตน้ปกตเิป็น “1”  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Character 

Width” 

(แคแรคเตอรไ์วด)์ 

ต ั�งความกวา้ง 

ตวัอกัษร 

ใสค่า่ตัวเลข “1~100” เพื�อเพิ�มความกวา้งตวัหนังสอืของบล็อกขอ้ความที�เลอืก

หรอืสรา้งใหม่ 

คา่เริ�มตน้ปกตเิป็น “1”  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึ และออก หรอืกดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่

บนัทกึ 

“Ok” กดปุ่ ม F1 “OK” เพื�อยนืยัน และกลบัเขา้สูห่นา้เอดทิเตอร ์  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อกลบัสูห่นา้เอดทิเตอรโ์ดยไมบ่นัทกึ 
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7.4.8 หนา้รปูแบบวนัที�เวลา (Date/Time format page) 
หากตอ้งการใสว่นัที�เวลาไปยังไฟลข์อ้ความที�เลอืกไว ้ ใหเ้ลื�อนแถบสนํี-าเงนิมาที�วนัที�เวลา “DateTime” 

ในหนา้สเปเชยีล “Special” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 

 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 

 

 
การสรา้งหรอืแกไ้ขวนัที� หรอืเวลา จะถกูกําหนดโดยเวลาของเครื�อง การตั -งวนัที�และเวลาดจูากหัวขอ้ การ

ตั -งคา่วนัที�และเวลา “7.7.6 Time Date page” 

 

รูปแบบวนัที�เวลา(Date/Time” Page) 

“Format”(ฟอรแ์มท) ใสส่ญัลกัษณ์วนัที�หรอืเวลาลงในชอ่งวา่ง  

เชน่ ใส ่“ho:mi:se  da.mo.ye” และกดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อบนัทกึและออก 

ที�หนา้จอของขอ้ความนี-จะแสดง “10:30:10  15.01.08”. 

“Expiry Format” 

(เอ็กซไ์ปรี� ฟอรแ์มท) 

ใสจํ่านวนวนัหมดอายขุองสนิคา้ในชอ่งนี- เครื�องจะคํานวนและเพิ�มวนัหมดอายุลง

บนบล็อกขอ้ความใหอ้ตัโนมัต ิ

“Ok” กดปุ่ ม F1 “OK” เพื�อยนืยันและสรา้ง/แกไ้ข วนัที�เวลาลงไปยังตําแหน่งของ

เคอรเ์ซอรใ์นหนา้เอดเิตอร ์  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อกลบัสูห่นา้เอดทิเตอรโ์ดยไมบ่นัทกึ 

 



 

 

User Operational Manual Rottweil® i-jet series CIJ Inkjet Printer 

V 12-2-2 / Aug 29 47 

 

7.4.9 หนา้ต ั�งคา่การนบั (Counter page) 
 

หากตอ้งการใสก่ารนับจํานวนลงไปยังไฟลข์อ้ความที�เลอืกไว ้ ใหเ้ลื�อนแถบสนํี-าเงนิมาที�เคาเตอร ์

“Counter”  ในหนา้สเปเชยีล “Special” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 

 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 

 

 

 

ถา้ตอ้งการนับจาก “0” กดปุ่ ม “PRINT MENU” จะมปีุ่ มคําสั�งลดัใหใ้สค่า่เริ�มตน้การนับไดด้เูพิ�มที�หัวขอ้ 

“7.2.2 Counter page”.  

 

 

รูปแบบการนบั (Counter” Page) 

“Start Number” ใสค่า่เริ�มตน้การนับ เชน่ใสค่า่ “0000”. 

“End Number” ใสค่า่สดุทา้ยที�ตอ้งการ เชน่ ใสค่า่ “9999”. 

“Repeat” (รพีที) ใสค่า่การนับซํ-าโดยพมิพเ์ลขเดมิกอ่นที�จะเปลี�ยนคา่ตอ่ไป เชน่ใส ่ “3” เครื�องจะ

พมิพเ์ลขการนับเดมิไป 3 ครั-งกอ่นที�จะเปลี�ยนไปพมิพค์า่ใหม่ซึ�งขึ-นอยู่กบัเสต็ปที�

เรากําหนดดว้ย ตัวอย่าง “01”, “01”, “01”, “02”, “02”, “02” 

“Step” (เสต็ป) ใสค่า่การจํานวนการเพิ�มขึ-นของการนับ เชน่ใสค่า่ “2” การนับจะเป็น “0002”, 

“0004”, “0006”, “0008”… 

“Digit” (ดจิทิ) ใสจํ่านวนหลกัของการนับ เชน่ใส ่คา่ 4 จะเทา่กบัหลกัหมื�น ดังนี- “0000” 

“Leading” (ลดีดิ�ง) กดปุ่ ม “Enter” เพื�อเลอืกหรอืไมเ่ลอืกใหม้เีลขศนูยนํ์าหนา้เลขการนับจรงิ 

“Ok” กดปุ่ ม F1 “OK” เพื�อยนืยันและสรา้ง/แกไ้ข ลงไปยังตําแหน่งของเคอรเ์ซอรใ์น

หนา้เอดเิตอร ์  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อกลบัสูห่นา้เอดทิเตอรโ์ดยไมบ่นัทกึ  
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7.4.10 หนา้กะการทํางาน Shift page 
 

เลอืกตั -งคา่กะชั�วโมงทํางานไดใ้นหัวขอ้ชฟิท ์“Shift” ในเมนูสเปชยีล “Special” เพื�อเขา้สูก่ารตั -งกะ 

 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 

 

สรา้งหรอืแกไ้ขขอ้ความกะ “Shift” เพื�อใหข้อ้ความที�พมิพเ์ปลี�ยนไปตามชว่งเวลาที�เราตอ้งการ  

 

จากรูปม ี“4” กะ (shifts) ทถีกูกําหนด  

ทกุขอ้ความของกะถกูกําหนดที� “6” ตวัอักษร ซึ�งหมายถงึขอ้ความใสไ่ด ้6 ตวัอักษร 

 

คําวา่ “Shift 1” จะถกูพมิพจ์ากชอ่ง“shift1” จากเวลา 08:00 

คําวา่ “Shift 2” จะถกูพมิพจ์ากชอ่ง“shift2” จากเวลา 12:00 

คําวา่ “Shift 3” จะถกูพมิพจ์ากชอ่ง“shift3” จากเวลา 16:00 

คําวา่ “Shift 4” จะถกูพมิพจ์ากชอ่ง“shift4” จากเวลา 20:00 

 

หนา้กะการทํางาน(Shift Page) 

“Number of 

Shifts” 

ใสจํ่านวนของกะทํางานในหนึ�งวนั สงูสดุไดท้ี� “4” กะ 

“Max. Text 

Length” 

ใสจํ่านวนตวัอักษรสงูสดุของขอ้ความกะ ได ้10 ตวัอักษร 

“Start Time” ใสเ่วลาเริ�มตน้ของกะตา่งๆ ในหนึ�งวนั  

รูปแบบ: สี�ตวัอักษร, สองตัวแรกเป็น ชั�วโมง, สองตัวหลงัเป็นนาท ีไมต่อ้งใสต่ัว

คั�น 

“Text” ใสข่อ้ความของกะที�ตอ้งการพมิพ ์แตต่อ้งไมเ่กนิจํานวนตวัที�กําหนด 

“Ok” กดปุ่ ม F1 “OK” เพื�อยนืยันและใสข่อ้ความกะลงในตําแหน่งเคอรเ์ซอรท์ี�หนา้เอดิ

เตอร ์  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อยกเลกิไปยังเมนูกอ่นหนา้นี- โดยไมม่กีารบนัทกึ 
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7.4.11 หนา้บารโ์คด้ (Barcode pages) 
  

เลอืกชนดิบารโ์คด้ตา่งๆที�ตอ้งการพมิพ ์ “2/5_INTERL”, “CODE39”, “CODE128”, “ITF_14”, 

“ITF_16”, “EAN_8”, “EAN_13”, “EAN128”, “EAN128C”, “UPC_8”, “UPC_12”, 

“EXT_2”, “EXT_5” ในหนา้ “Special” เพื�อเขา้สูห่นา้บารโ์คด้นั-นๆ 

 

“EAN_13” barcode:  
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“ITF_16” barcode without frame:  

 

 

 

 

 

“ITF_16” barcode with frame:  
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หนา้บารโ์คด้ (Barcode pages) 

“Value” ใสค่า่ของบารโ์คด้ 

“Stroke Width” ใสค่า่ความหนาของบารโ์คด้ตามที�ตอ้งการ 

คา่เริ�มตน้เป็น “1” 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Character Width” ใสค่า่ตัวเลขเพื�อเพิ�มระยะหา่งระหวา่งแทง่บารโ์คด้ ตามความตอ้งการ 

คา่เริ�มตน้เป็น “1”  

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Mode Height” กดเพื�อเลอืกความสงูของแทง่บารโ์คด้ 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Up Down” กดเพื�อเลอืกกลับทศิบารโ์คด้ตามแนวตั -ง  

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“B->A” กดเพื�อเลอืกกลับทศิบารโ์คด้ตามแนวนอน 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Negative” กดเพื�อเลอืกแทง่บารโ์คด้แบบตวัดําเจาะขาว 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Left Blank” กดเลอืกเพื�อเพิ�มคา่ชอ่งวา่งดา้นซา้ยของแทง่บารโ์คด้ 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Right Blank” กดเลอืกเพื�อเพิ�มคา่ชอ่งวา่งดา้นขวาของแทง่บารโ์คด้ 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Check Char” กดเลอืกเพื�อใหเ้ครื�องคํานวณ คา่ตรวจสอบแทง่บารอ์ตัโนมัต ิ  

“Text Information” กดเลอืกตําแหน่งของคา่บารโ์คด้ที�ตอ้งการพมิพว์า่ใหอ้ยูตํ่าแหน่งใดของแทง่

บารโ์คด้ 

“Scale” กดเลอืกเพื�อเลอืกอัตราสว่นของบารโ์คด้เชน่ “1:2” หรอื “1:3”. 

“Ok” กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อยนืยันและใสค่า่บารโ์คด้ลงในตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นหนา้เอดิ

เตอร ์

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกสูเ่มนูกอ่นหนา้โดยไม่บนัทกึ  
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7.4.12 หนา้ดาตา้เมตรกิซ ์(Data matrix page) 

 

เลอืกดาตา้เมตรกิซ ์“Data Matrix” ในหัวขอ้เสเปเชยีล“Special” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 

 

 

 

 

“Data Matrix” Page 

“Type” เลอืกชนดิของดาตเ้มตรกิซ ์ “Data Matrix” โดยใชปุ้่ มลกูศรเลื�อนขึ-นลง และ

กดปุ่ ม “Enter”  

มสีามชนดิใหเ้ลอืก   

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Size” เลอืกขนาดของดาตเ้มตรกิซ ์ “Data Matrix” โดยใชปุ้่ มลกูศรเลื�อนขึ-นลงและ

กดปุ่ ม “Enter” 

กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม “Cancel” เพื�อออกโดยไมบ่นัทกึ 

“Value” ใสค่า่ของ “Data Matrix”. 

“Ok” กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อยนืยันและใสค่า่บารโ์คด้ลงในตําแหน่งเคอรเ์ซอรใ์นหนา้เอดิ

เตอร ์  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกสูเ่มนูกอ่นหนา้โดยไม่บนัทกึ  
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7.4.13 หนา้บนัทกึขอ้ความ (Save Text page) 
 

เมื�อเสร็จการแกไ้ขหรอืสรา้งขอ้ความใหมใ่นหนา้เอดเิตอร ์“Editor” กดปุ่ ม F5 “EXIT” หรอืปุ่ ม “ESC” 

 

 

 

 

กดปุ่ ม F1 “Save” เพื�อทําการบนัทกึและกลบัสูห่นา้ “Text Manager” 

กดปุ่ ม F2 “Cancel”  เพื�อออกโดยไมทํ่าการบนัทกึและกลับสูห่นา้ “Text Manager” 

กดปุ่ ม F3 “Back” เพื�อกลบัสูห่นา้เอดเิตอรเ์พจ “Editor” 

 

 



 

 

User Operational Manual Rottweil® i-jet series CIJ Inkjet Printer 

V 12-2-2 / Aug 29 54 

 

7.5 คาํส ั�งคอนฟิก(Config) 
 

สรา้งหรอืแกไ้ขคา่คอนฟิกที�เหมาะสมกบังาน เชน่ โหมดการพมิพ,์ ทศิทางการพมิพ ์ ตําแหน่งการพมิพ ์

ความเร็วในการพมิพ ์ฯลฯ 

 

7.5.1 แผนภมูติน้ไมข้องคาํส ั�งคอนฟิก (Menu tree) 
 

แผนภมูติน้ไมด้า้นใตแ้สดงชดุคําสั�งของคําสั�งคอนฟิก  

 

 

 

 

7.5.2 หนา้จดัการคอนฟิกเกอรเ์รช ั�น (Configuration manager page) 
 

กดปุ่ ม F2 “Config” ในหนา้เมนเมนู เพื�อเขา้สูห่นา้จัดการคา่คอนฟิกเกอรเ์รชั�น “Configuration 

Manager”.  

 

 

 

หนา้จัดการคอนฟิกเกอรเ์รชั�น “Configuration Manager” ชว่ยใหเ้ราจัดเก็บคา่ตัวแปรตา่งๆที�เหมาะสมกับ

ลกัษณะงานพมิพข์องเรา ใหต้รงกบักระบวนการผลติของเราไดง้า่ยขึ-น  
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หนา้จดัการคอนฟิกเกอรเ์รช ั�น (Configuration Manager Page) 

“Name” รายกาชื�อไฟลค์อนฟิกเกอรเ์รชั�นที�จัดเก็บไวใ้นเครื�อง 

คา่ไฟลค์อนฟิกเกอรเ์รชั�นที�ใชง้านจะถกูทําเครื�องหมายถูกไวห้นา้ชื�อไฟล ์  

ใชปุ้่ มลกูศรเลื�อนขึ-นลงเพื�อเลื�อนหาไฟลท์ี�ตอ้งการ และกดปุ่ ม “ENTER” เพื�อ

เลอืกไฟลนั์-นเป็นคา่เริ�มตน้ 

การเปลี�ยนแปลงคา่ใดๆในคอนฟิกเกอรเ์รชั�นจําเป็นตอ้งทําการกดปุ่ ม F5 

“Load” ทกุครั-ง 

“New” กดปุ่ ม F1 “New” เพื�อสรา้งไฟลค์อนฟิกขึ-นใหม ่ และตอ้งทําการตั -งชื�อไฟลค์อน

ฟิกใหมท่กุครั-ง  

“Copy” กดปุ่ ม F2 “Copy” เพื�อทําการสาํเนาไฟลท์ี�ไดทํ้าการไฮไลทเ์ลอืกเอาไว ้และทํา

การตั -งชื�อไฟลท์ี�สําเนานั-น  

“Delete” กดปุ่ ม F3 “Delete” เพื�อทําการลบไฟลท์ี�ไดทํ้าการไฮไลทเ์ลอืกเอาไว ้ และทํา

การยนืยันการลบไฟลนั์-น  

ไฟลค์อนฟิกที�มเีครื�องหมายถูกอยูข่า้งหนา้ไม่สามารถลบได ้

“Edit” กดปุ่ ม F4 “Edit” เพื�อเขา้ไปแกไ้ขไฟลท์ี�ไดทํ้าไฮไลทเ์ลอืกไว ้

“Load” กดปุ่ ม F5 “Load” เพื�อนําคา่ไฟลค์อนฟิกที�ไดทํ้าการไฮทไ์ลทไ์ว ้ไปใชง้าน 

 

 

7.5.3 หนา้สรา้ง/สําเนา (New/Copy page) 
 

กดปุ่ ม F1 “New” ในหนา้จัดการคอนฟิก “Configuration Manager” เพื�อเขา้สูห่นา้สรา้งไฟลค์อนฟิก

ใหม ่“Create New Configuration”. 

 

 
 

ใสช่ื�อไฟลท์ี�ตอ้งการลงไปหลังคําวา่ “New”.  

กดปุ่ ม F1 “Ok” เพื�อยนืยันและบนัทกึ 

กดปุ่ ม F2 “Cancel” หรอืกดปุ่ ม “ESC” เพื�อยกเลกิ  
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7.5.4 หนา้คอนฟิกกเูรช ั�น (Configuration page) 
 

กดปุ่ ม F2 “Config” ในหนา้เริ�มตน้เพื�อเขา้สูห่นา้เมนูคอนฟิก “Configuration”. 

 

ใชปุ้่ ม “TAB” หรอื “ปุ่ มลกูศรขึ�นลง” เพื�อเลื�อนแถบสนํี-าเงนิไปยังตําแหน่งตา่งๆที�ตอ้งการ 

 

 
 

 

หนา้คอนฟิกกเูรช ั�น(Configuration Page) 

“Print Mode” -  

Trigger Type 
กดปุ่ มลกูศรขึ-นลงเพื�อเลอืกชนดิของการทรสิญัญาณอนิพุท ที�ตอ้งการ 

”Continuous” – พมิพต์อ่เนื�อง เป็นการพมิพต์อ่เนื�องโดยไมต่อ้งมสีญัญาณ

มาทรกิ ใชปุ้่ ม “Start Print” ใน “Print Menu” เป็นตวัเริ�มตน้ และใสค่า่ระยะหา่ง

ระหวา่งขอ้ความลงหลงัชอ่ง “Print Position”  

“Encoder” – เอ็นโคด้เดอร ์ เป็นการพมิพท์ี�รับสญัญาณควบคมุการพมิพโ์ดย

เอ็นโคด้เดอร ์ และนับจํานวนจากการนับ “Counter” การตั -งคา่เคาเตอรด์ทูี�

หัวขอ้ “7.5.6 Counter page”. 

“ProdSensor” – โปรดกัสเ์ซนเซอร ์ เป็นการพมิพโ์ดยรับสญัญาณสั�งพมิพ์

จากเซนเซอร ์ (เชน่ โฟโต ้ หรอืไฟเบอร ์ เซนเซอร)์. หนึ�งการทรกิตอ่หนึ�งการ

พมิพ ์  

“ProdSensor/Encoder” – ใชเ้ซนเซอรร์่วมกับเอ็นโคด้เดอร ์ โดยทรกิ

สญัญาณการพมิพด์ว้ยเซนเซอร ์ และควบคมุความเร็วในการพมิพด์ว้ยเอ็นโคด้

เดอร ์  

“Ps-Continuous” – ใชเ้ซนเซอรเ์ป็นตวัใหส้ญัญาณในการพมิพแ์ละพมิพซํ์-า

ไปตามจํานวนที�ตั -งไวห้ลงัชอ่ง“ReprintNum” เมื�อครบคา่ที�พมิพซํ์-าก็จะหยดุ

และรอการสง่สญัญาณจากเซนเซอรใ์หม ่  

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“CharacterWidth” กําหนดคา่ความกวา้งของตัวหนังสอืที�เราตอ้งการ หรอืควบคมุความเร็วในการ

พมิพข์องเครื�อง สาํหรับไลน์ที�มคีวามเร็วไม่คงที�ควรตดิตั -งเอนโคด้เดอร ์  

“Density[Strokes

]” 

ใสค่า่เพื�อกําหนดความหนาของตวัหนังสอืที�ตอ้งการ  

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 
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“Print Position” กําหนดคา่หน่วงเวลาการพมิพห์ลงัจากการทรกิสญัญาณพมิพ ์ขึ-นอยู่กบัการทรกิ 

“Continuous” / “Ps-Continuous” – กําหนดชอ่งวา่งระหวา่ขอ้ความวา่

หา่งกนัเทา่ไร  

“ProdSensor” / “ProdSensor/Encoder” – กําหนดการหน่วงเวลาวา่จะ

เริ�มเมื�อไรหลงัจากมกีารตรวจพบสนิคา้ที�จะพมิพ ์  

“Encoder” – กําหนดระยะห่างระหวา่งขอ้ความ 

“MS”, “UM” – ถา้คา่ “MS” มากกวา่เมื�อเทยีบกับคา่ “UM” ใหป้รับคา่ดเีลย ์

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“Bottom Up” กดเลอืกเพื�อใหก้ลับขอ้ความตามแนวตั -ง 

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“Ink Drop” ใชส้าํหรับโหมดพมิพ ์ “GRAF” เพื�อปรับแตง่คณุภาพการพมิพ ์ คา่เริ�มตน้เป็น 

“0”. 

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“ReprintNum” ใสค่า่เพื�อกําหนดจํานวนครั-งการพมิพซํ์-าเมื�อมสีญัญาณจากเซนเซอรท์รกิเขา้มา 

ใชใ้นโหมดการพมิพ ์“Ps-Continuous” 

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“Always Count” กดเลอืกเพื�อรักษาคา่การนับและพมิพP์ress to enable keep counting and 

printing even when fatal error reported, like viscosity error, phase error, 

or print head maintenance etc. 

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“Bi Direction Pri.” เลอืกเพื�อเขา้สูก่ารพมิพส์องทศิทาง ตอ้งใชคู้ก่ับเอ็นโคด้เดอร ์ เมื�อหัวพมิพ์

เคลื�อนไปดา้นหนา้ ทําการพมิพ ์ และหัวพมิพเ์คลื�อนไปดา้นหลงัทําการพมิพ ์ จะ

ไดผ้ลลพัธก์ารพมิพเ์หมอืนกนั  

กดปุ่ ม F4  “Ok” / F3 “Apply” เพื�อบนัทกึและออก หรอืกดปุ่ ม F5 

“Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ 

“Segment Delay” ใสค่า่เพื�อกําหนดระยะห่างระหวา่งขอ้ความที�พมิพ ์  

ใชเ้ฉพาะโหมด “Ps-Continuous” เทา่นั-น 

“Date&Shift 

Sync” 

กดเลอืกเพื�อทําการซงิโครไนซก์บัเวลาของแตล่ะกะ  

วนัที�จะถกูเปลี�ยนก็ตอ่เมื�อทํางานตามเวลาของกะที�กําหนดเสร็จสิ-น แมแ้ตจ่ะขา้ม

เที�ยงคนืไปแลว้ (วนัที�จะถกูเปลี�ยนกอ่นหรอืหลงัเที�ยงคนืตามเวลากะ) 

“Program” “Standard”— คา่เริ�มตน้ 

“External Trigger”—โดยการรับสญัญานจากภายนอกเพื�อเปลี�ยนขอ้ความที�

พมิพ.์ 

ใหทํ้างานโดยกดปุ่ ม “Ok” / “Apply”. เพื�อออกจากไฟลค์อนฟิก และทําการ

โหลดคอนฟิกใหม่ 

กดปุ่ ม “ENTER” บนคยีบ์อรด์เพื�อแกไ้ข “External Trigger Text” ดงัรูป

ขา้งลา่ง  External Trigger Text 
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เลอืกขอ้ความที�ตอ้งการโดยใชส้ญัญาณ จากภายนอก 

 

“Text List”—โดยการเรยีงขอ้ความที�ตอ้งการพมิพใ์วใ้นลสิท ์ และทําการพมิพ์

ตามลําดบั  

ใหทํ้างานโดยกดปุ่ ม “Ok” / “Apply”. เพื�อออกจากไฟลค์อนฟิก และทําการ

โหลดคอนฟิกใหม่ 

กดปุ่ ม “ENTER” ในคยีแ์พดเพื�อเลอืก “Text List”  และเขา้สูห่นา้เมนูดงัรูป

ดา้นลา่ง 

“No.of Text” กําหนดจํานวนรายการ 

“Auto Cut”, disabled without “x” as default.  

“Text 1-6”, ใสข่อ้ความมากสดุได ้6 ขอ้ความตอ่รายการ 

“Text” เลอืกไฟลเ์ท็กซท์ี�ตอ้งการพมิพ ์

“Config”, เลอืกไฟลค์อนฟิกสท์ี�ตอ้งการใชง้าน 

“RePrintNo.” กําหนดจํานวนครั-งการพมิพข์อ้ความนั-น 

“Signal”, ตอ้งการสญัญานทรกิจากเซ็นเซอร ์ เพื�อทําการพมิพข์อ้ความ โดย

เลอืก “x” ลงในชอ่ง หากไมเ่ลอืกจะทําการพมิพต์อ่เนื�องโดยอตัโนมัต ิ

“Ok” / “Apply” กดปุ่ มเพื�อบนัทกึ คา่ลงไป 

“Cancel” กดปุ่ มเพื�อยอ้นกลับไปเมนูกอ่นหนา้และไมทํ่าการบนัทกึ 
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7.5.5 หนา้ต ั�งเซนเซอร ์(Sensor page) 
 

กดปุ่ ม F1 “Sensor” ในหนา้คอนฟิก “Configuration” เพื�อเขา้สูห่นา้นี-  

 

 
 

การตั -งคา่นี-จะมผีลหลงัจากมกีารบนัทกึ 

 

หนา้เซนเซอร ์(Sensor Page) 

“Shaft-Encoder” เลอืกชนดิของเอนโคด้เดอร ์โดยปกตใิชค้า่ “2 Phase”. 

“Left->Right” กําหนดทศิทางการวิ�งของสายพานวา่เป็นซา้ยไปขวา(Left->right) ใชกํ้าหนด

ทศิทางตัวหนังสอืตามแนวนอน  

“Right->Left” กําหนดทศิทางการวิ�งของสายพานวา่เป็นขวาไปซา้ย(Right->Left) ใชกํ้าหนด

ทศิทางตัวหนังสอืตามแนวนอน  

“Direction Inv.” การตดิตั -งเขา้กับเอ็นโคด้เดอร ์ องิคเ์จ็ทอาจไมพ่มิพ ์ ดว้ยเหตผุลที�เอ็นโคเ้ดอร์

สามารถใชไ้ดท้ศิทางเดยีว ถา้ไม่สามารถพมิพไ์ดเ้มื�อเลอืก ใหทํ้าการไมเ่ลอืก

หัวขอ้นี- 

“Reverse 

Equalize” 

การใชเ้อ็นโคด้เดอรใ์นการพมิพ ์ การเคลื�อนที�หัวพมิพถ์อยหลงั ขณะที�พมิพไ์ป

ขา้งหนา้จะหยดุการพมิพไ์ว ้ และเมื�อมกีารหยดุพรอ้มกบัเคลื�อนหัวพมิพไ์ป

ดา้นหนา้ก็จะเริ�มพมิพใ์หม ่  

“Ok” / “Apply” กดปุ่ ม F1 “Ok” หรอื F2 “Apply” เพื�อบนัทกึคา่ลงในไฟลค์อนฟิกนั-น  

“Cancel” กดปุ่ ม F2 “Cancel” เพื�อออกโดยไม่บนัทกึ  
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7.5.6 หนา้ต ั�งคา่เคาเตอร ์(Counter page) 
กดปุ่ ม “Counter” ในหนา้คอนฟิก “Configuration” เพื�อเขา้สูห่นา้นี-  

 

 

หนา้เคารเ์ตอรเ์พจ(Counter Page) 

“SetLength[mm]” ใสค่า่ระยะทางที�ตอ้งการใหพ้มิพห์า่งกนัจากจดุเริ�มตน้ของขอ้ความกอ่น

หนา้ถงึจดุเริ�มตน้ขอ้ความปัจจุบนั 

“MeasureLength[mm]” ใสค่า่ที�วัดไดจ้รงิระหวา่งขอ้ความที�พมิพก์อ่นหนา้ถงึขอ้ความที�พมิพ์

ปัจจุบนั 

คา่ของ “Pulses” จะถกูคํานวณและสรา้งโดยอตัโนมัต ิ

“Pulses” จะถกูสรา้งขึ-นอตัโนมัต ิสามารถกําหนดไดโ้ดยใสค่า่ลงไปจากการคํานวณ

ดา้นลา่ง 

“>>>>>>>” คา่ประมาณที�แทจ้รงิของระยะหา่งระหวา่งขอ้ความโดยเครื�ององิคเ์จ็ท  

ถา้คา่นี-ไดม้ากกวา่คา่ “SetLength”, การพมิพร์ะยะทางอาจไมแ่น่นอน  

“Ok” / “Apply” กดปุ่ มเพื�อบนัทกึและกลับสูห่นา้แกไ้ขคอนฟิก  

“Cancel” กดปุ่ มเพื�อออกจากเมนูโดยไมทํ่าการบนัทกึ  

 

จะต ั�งคา่พลัซ(์Pulses)ไดอ้ยา่งไร? 

1. ใสค่า่ที�ตอ้งการนับระยะทางจากขอ้ความกอ่นหนา้ถงึขอ้ความปัจจบุนัในชอ่ง

“SetLength[mm]”. 

2. ใสค่า่ “pulses” “10000” เมื�อเอ็นโคด้เดอรเ์ป็น 2500 พัลซ ์และ and clamping wheel perimeter 

is 250mm. (10000=2500x4) 

3. กดปุ่ ม “Ok” หรอื “Apply” เพื�อบนัทกึ 

4. กดปุ่ ม “PRINT MENU” และเลอืกเริ�มพมิพ ์“Start Print”. 

5. วดัคา่ความยาวที�วัดไดจ้รงิระหวา่งขอ้ความที�พมิพ ์

6. ใสค่า่ความยาวที�วดัไดจ้รงิลงในชอ่ง “MeasureLength[mm]”. 

7. กดปุ่ ม “Ok” หรอื “Apply” เพื�อบนัทกึ เครื�องจะทําการคํานวนพัลซใ์หอ้ตัโนมัตทิี�ชอ่ง “pulses”  

8. เพื�อความแมน่ยําโปรดทําซํ-ากระบวนการนี-สองครั-ง   

 

� ถา้ไมเ่ลอืกโหมดเอ็นโคด้เดอร ์ไมต่อ้งแกไ้ขคา่เริ�มตน้ที� “1000” ในหนา้นี- 

� การใสค่า่ที�ไมถู่กตอ้งในหนา้นี-อาจนําไปสูปั่ญหาการไมรั่บความเร็วเมื�อใชเ้อ็นโคด้เดอรใ์น

การพมิพ ์
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7.6 หนา้เซอรว์สิ (Service) 
7.6.1 แผนผงัตน้ไมข้องเซอรว์สิ (Menu tree) 
 

 

 

7.6.2 หนา้เซอรว์สิ (Jet Service page) 

กดปุ่ ม F3 “Service” ในหนา้เมนูเริ�มตน้เพื�อเขา้สูห่นา้ “Jet Service”.  

 

 

หนา้เซอรว์สิ (Jet Service Page) 

“Ink System” แสดงสถานะของเสน้หมกึ 

“Head” แสดงสถานะของหัวพมิพ.์ (ปัจจบุนัมเีพยีงหนึ�งหัวพมิพ)์  

“Function” กดปุ่ ม F1 “Function” เพื�อเขา้สูห่นา้ควบคมุเสน้หมกึ“Ink System 

Control”.  

“Status” กดปุ่ ม F2 “Status” เพื�อเขา้ไปดสูถานะของเครื�อง “Ink System Status” 

และหัวพมิพ ์“Head Status”.  

“Phase” กดปุ่ ม F3 “Phase” เพื�อเขา้สูค่า่เฟส ดหูัวขอ้ maintenance page.  

“Setup” กดปุ่ ม F4 “Setup” เพื�อเลอืกโหมดการพมิพ ์และตั -งคา่แรงดัน, ความหนดื ฯลฯ 

“Exit” กดปุ่ ม F5 “Exit” เพื�อกลบัสูห่นา้เมนูหลกั 



 

Rottweil® i-jet series CIJ Inkjet Printer 

V 12-2-2 / Aug 29 

 

7.6.3 หนา้ควบคมุระบบหมกึ 
กดปุ่ ม F1 “function” ในหนา้ 

 

กดปุ่ มลกูศรขวา เพื�อ  และกดปุ่ มลกูศรซา้ยเพื�อ 

 แสดงวา่คําสั�งนั-นทํางาน 

 แสดงวา่คําสั�งนั-นไมทํ่างาน

 และมกีารกระพรบิ แสดงวา่ กําลงัเปลี�ยนสถานะยังไมเ่รยีบรอ้ย
 

หนา้ควบคมุระบบหมกึ (Ink System Control Page

“Head” แสดงหมายเลขหัวพมิพเ์ริ�มตน้ 

“Ink” เลอืกเพื�อใหห้ยดุการฉดีเสน้หมกึ หรอื เลอืกเพื�อใหฉ้ดีเสน้หมกึ ที�หัวพมิพ์

“Bleed” เลอืกเพื�อไลฟ่องอากาศในระบบหมกึของเครื�อง หรอืเพิ�มความหนดืหมกึ

“Purge” เลอืกเพื�อทําความสะอาดโดยการใชนํ้-ายาลา้งหัวพมิพ์

1. หยดุการฉดีเสน้หมกึที�หัวพิ

2. ปิดทอ่ดดูกลับ 

3.หงายหัวพมิพข์ึ-น

4. เลอืก

5. นํ-ายาลา้งและคราบสกปรกจะถกูดดูกําจัดออกไปจากน็อสเซลิ

“Clean Nozzle” เลอืกเพื�อใชทํ้าความสะอาดหัวพมิพโ์ดยการฉดีหมกึลา้งรูน็อสเซลิ

ฝาครอบหัวพิ

“Stab Test” เลอืกเพื�อเปิดและปิด

ถา้น็อซเซลิบล็อคเสน้หมกึจะไมน่ิ�ง

“Add Ink” เปิดวาลว์หมกึ เพื�อเตมิหมกึ

“Add Solvent” เปิดวาลว์เมคอพั เพื�อ

“First Fill” เลอืกเพื�อเตมิหมกึหรอืสารละลายเขา้เครื�องครั-งแรก ดเูพิ�ม 

“Empty System” เลอืกเพื�อเอาของเหลวออกจากตวัเครื�ององิคเ์จ็ท

system and change new ink”

“Exit” กดออกเพื�อกลบัสูห่นา้เริ�มตน้

 

หนา้ควบคมุระบบหมกึ (Ink system control page) 
 “Jet Service” เพื�อเขา้สูห่นา้นี-  

 

และกดปุ่ มลกูศรซา้ยเพื�อ  

แสดงวา่คําสั�งนั-นไมทํ่างาน 

และมกีารกระพรบิ แสดงวา่ กําลงัเปลี�ยนสถานะยังไมเ่รยีบรอ้ย  

Ink System Control Page) 

แสดงหมายเลขหัวพมิพเ์ริ�มตน้ (ปัจจุบนัมเีพยีงหัวเดยีว) 

เลอืกเพื�อใหห้ยดุการฉดีเสน้หมกึ หรอื เลอืกเพื�อใหฉ้ดีเสน้หมกึ ที�หัวพมิพ์

เลอืกเพื�อไลฟ่องอากาศในระบบหมกึของเครื�อง หรอืเพิ�มความหนดืหมกึ

เลอืกเพื�อทําความสะอาดโดยการใชนํ้-ายาลา้งหัวพมิพ ์  

หยดุการฉดีเสน้หมกึที�หัวพมิพ ์  

ปิดทอ่ดดูกลับ (Gutter)  

หงายหัวพมิพข์ึ-น 

เลอืกคําสั�ง “Purge” ใหทํ้างานพรอ้มฉดีนํ-ายาลา้งไปที�รูน็อสเซลิ

นํ-ายาลา้งและคราบสกปรกจะถกูดดูกําจัดออกไปจากน็อสเซลิ

เลอืกเพื�อใชทํ้าความสะอาดหัวพมิพโ์ดยการฉดีหมกึลา้งรูน็อสเซลิ

ฝาครอบหัวพมิพต์อ้งเปิดอยูข่ณะใชคํ้าสั�งนี- 

เลอืกเพื�อเปิดและปิดวาลว์สองตวัเพื�อทดสอบการบล็อคของน็อสเซลิ

ถา้น็อซเซลิบล็อคเสน้หมกึจะไมน่ิ�ง  

เปิดวาลว์หมกึ เพื�อเตมิหมกึ  

การใชคํ้าสั�งนี-บอ่ยจะทําใหถ้ังหมกึลน้ 

เปิดวาลว์เมคอพั เพื�อเตมิเมคอัพ 

การใชคํ้าสั�งนี-บอ่ยจะทําใหถ้ังหมกึลน้ 

เลอืกเพื�อเตมิหมกึหรอืสารละลายเขา้เครื�องครั-งแรก ดเูพิ�ม “5.4 First fill”

เลอืกเพื�อเอาของเหลวออกจากตวัเครื�ององิคเ์จ็ท ดเูพิ�ม “8.2.4 Empty ink 

system and change new ink”  

กดออกเพื�อกลบัสูห่นา้เริ�มตน้ 
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เลอืกเพื�อใหห้ยดุการฉดีเสน้หมกึ หรอื เลอืกเพื�อใหฉ้ดีเสน้หมกึ ที�หัวพมิพ ์

เลอืกเพื�อไลฟ่องอากาศในระบบหมกึของเครื�อง หรอืเพิ�มความหนดืหมกึ 

ใหทํ้างานพรอ้มฉดีนํ-ายาลา้งไปที�รูน็อสเซลิ 

นํ-ายาลา้งและคราบสกปรกจะถกูดดูกําจัดออกไปจากน็อสเซลิ 

เลอืกเพื�อใชทํ้าความสะอาดหัวพมิพโ์ดยการฉดีหมกึลา้งรูน็อสเซลิ  

วาลว์สองตวัเพื�อทดสอบการบล็อคของน็อสเซลิ  

“5.4 First fill” 

“8.2.4 Empty ink 
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7.6.4 หนา้แสดงสถานเครื�อง (Status page) 
 

กดปุ่ ม “Status” ในหนา้ “Jet Service” เพื�อเขา้สูห่นา้นี- ไมส่ามารถแกไ้ขคา่ใดๆในหนา้นี- 

 
 

“Status” Page 

“Ink 

Pressure[mbar]” 

แสดงแรงดนัหมกึ 

“Temperature[℃℃℃℃]” Set as ideal default temperature by manufacturer. 

“Viscosity” แสดงคา่ความหนดืของหมกึในระบบ 

“Ink level” แสดงระดบัหมกึในถังผสมหมกึ 

“100” indicates adequate ink in mix tank, while less than “100” ink 

and solvent is about to be filled automatically.  

“Fill time[s]” แสดงระยะเวลาที�ใชใ้นการเตมิ ใชใ้นการคํานวนความหนดื 

“Ink-Watch” แสดงถา้ระดบัหมกึถงึจดุสงูสดุในถังผสม ถา้มเีครื�องหมาย “X” แสดงวา่ถังหมกึ

เต็ม ตอ้งถา่ยหมกึออกจากระบบ  

“Visco Top” แสดงระดบัหมกึบน ในถังผสม 

“Visco Bottom” แสดงระดบัหมกึลา่งในถังผสม 

“Add Ink” แสดงขณะระบบกําลงัเตมิหมกึ 

“Add Solvent” แสดงขณะระบบกําลงัเตมิเมคอัพ 

“Ink flow” แสดงคา่หมกึไหลกลับสูท่อ่ดดูกลบั(Gutter)  

“HV[V]” แสดงคา่ HV ระหวา่งเพลท HV 

“Ink” แสดงวา่หมกึฉดีอยูห่รอืไม่ 

“Bleed” แสดงวา่ วาลว์ Bleed เปิดหรอืปิด 

“Head Open” แสดงวา่ฝาพมิพเ์ปิดหรอืปิด ถา้หัวพมิพเ์ปิด ไฟ “SERVICE” จะตดิขึ-น 

“Exit” กดปุ่ มสูห่นา้เริ�มตน้ 

 

 

ปรบัคา่ไฟแรงดนัสูง?  

1. ไมจํ่าเป็นตอ้งปรับคา่ “HV” ในภาวะปกต ิ

2. ดเูพิ�ม “5.5.5 HV adjustment”. 
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7.6.5 หนา้เฟส (Phase page
กดปุ่ ม “Phase” ในหนา้ “Jet Service”

 

 

หนา้นสํีาหรบัชา่งบรกิารที�ไดร้บัการอบรมเทา่น ั�น การปรบัใดๆจะมผีลตอ่คณุภาพการ

พมิพข์องเครื�อง เมื�อกําลงัพมิพห์รอืเปิดหวัพมิพไ์มส่ามารถใชคํ้าส ั�งนี�ได้

 

“Phase” Page 

“Head” แสดงหัวพมิพท์ี�ใชอ้ยู่

“Modulation” กดปุ่ มลกูศร

Ink drop breaking shape adjustment”

“Phase Status” ดสูถานะคา่ม็อตดเูลชั�น

“Auto Phase” กดปุ่ มนี-เพื�อเลอืกใหเ้ครื�องตั -งคา่ม็อตดเูลชั�นโดยอตัโนมัต ิ เมื�อปิดหัวพมิพใ์นตอน

เปิดเครื�อง ใชเ้วลา

“Ok” กดปุ่ มนี-เพื�อบั

“Exit” กดปุ่ มนี-เพื�อยอ้นกลับสูห่นา้เริ�มตน้

 

ต ั�งคา่ม็อตดูเลช ั�นไดอ้ยา่งไร

1. มั�นใจวา่แรงดนัหมกึและคา่ความหนดืถกูตอ้ง

2. เปิดเสน้หมกึ และปิดฝาหัวพมิพ์

3. ปรับคา่ “Modulation” สู ่“0”

4. ปรับคา่ “Modulation” จนมองเห็นหยดหมกึมลีักษณ

5. แน่ใจวา่มเีครื�องหมายดาวแดงสองดวงตกิกนัในหนา้ 

6. กดปุ่ ม “Ok” เพื�อบนัทกึ  

 

hase page) 
“Jet Service” เพื�อเขา้สูห่นา้นี-  

 

หนา้นสํีาหรบัชา่งบรกิารที�ไดร้บัการอบรมเทา่น ั�น การปรบัใดๆจะมผีลตอ่คณุภาพการ

พมิพข์องเครื�อง เมื�อกําลงัพมิพห์รอืเปิดหวัพมิพไ์มส่ามารถใชคํ้าส ั�งนี�ได้

แสดงหัวพมิพท์ี�ใชอ้ยู่ 

กดปุ่ มลกูศร “ซา้ย”, “ขวา” เพื�อปรับคา่ม็อตดเูลชั�น ตั -งเม็ดหมกึ ดเูพิ�ม

Ink drop breaking shape adjustment”. 

ดสูถานะคา่ม็อตดเูลชั�น 

กดปุ่ มนี-เพื�อเลอืกใหเ้ครื�องตั -งคา่ม็อตดเูลชั�นโดยอตัโนมัต ิ เมื�อปิดหัวพมิพใ์นตอน

เปิดเครื�อง ใชเ้วลา 2-3 นาท ี

กดปุ่ มนี-เพื�อบนัทกึ การแกไ้ข  

กดปุ่ มนี-เพื�อยอ้นกลับสูห่นา้เริ�มตน้ 

ต ั�งคา่ม็อตดูเลช ั�นไดอ้ยา่งไร?    

มั�นใจวา่แรงดนัหมกึและคา่ความหนดืถกูตอ้ง 

เปิดเสน้หมกึ และปิดฝาหัวพมิพ ์

“0”. 

จนมองเห็นหยดหมกึมลีักษณะดังรูป 

แน่ใจวา่มเีครื�องหมายดาวแดงสองดวงตกิกนัในหนา้ “Phase Status” 

 

Fig. 7-3 รปูหยดหมกึที�ถกูตอ้ง 
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หนา้นสํีาหรบัชา่งบรกิารที�ไดร้บัการอบรมเทา่น ั�น การปรบัใดๆจะมผีลตอ่คณุภาพการ

พมิพข์องเครื�อง เมื�อกําลงัพมิพห์รอืเปิดหวัพมิพไ์มส่ามารถใชคํ้าส ั�งนี�ได ้

ลชั�น ตั -งเม็ดหมกึ ดเูพิ�ม “5.5.6 

กดปุ่ มนี-เพื�อเลอืกใหเ้ครื�องตั -งคา่ม็อตดเูลชั�นโดยอตัโนมัต ิ เมื�อปิดหัวพมิพใ์นตอน
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7.6.6 หนา้ต ั�งคา่ (Setup page
 

กดปุ่ ม F4 "Setup” ในหนา้ “Jet Service”

 

การเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนา้นี-ตอ้งกดปุ่ ม

 

“Setup” Page 

“Head” แสดงหัวพมิพท์ี�ใช ้

“Print mode” 

โหมดการพมิพ ์

 

กดเลอืกโหมดการพมิพท์ี�ตอ้งการซึ�งใหค้วามเร็วและคณุภาพการพมิพท์ี�

ตา่งกนั

“Standard”

“Ink Drop”

พมิพใ์นตาราง

“Hisp”

พมิพตํ์�า หัวพมิพห์า่งชิ-นงานไม่เกนิ 

“Gra

การพมิพช์า้ที�

“

ดคูวามเร็วการพมิพใ์นตาราง

การรโีหลดไฟลเ์ท็กซใ์หม่ทกุครั-ง

“HV%” คา่เปอรเ์ซ็นไฟฟ้าแรงดนัสงูที�แผน่ 

ไมส่ามารถปรับได ้

“Modulation” 

ม็อตดเูลช ั�น 

แสดงคา่ม็อตดเูลชั�น ไม่สามารถปรับไดท้ี�นี�

“InkFlowWatch OFF” 

เลกิตรวจจบัการไหลหมกึ 

กดปุ่ ม 

“Mod-Frequency[HZ]” 

คา่ความถี� 

แสดงความถื�การสั�นหัวพมิพ์

RW

RW

 

Setup page) 

“Jet Service” เพื�อเขา้สูห่นา้นี-  

 

การเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนา้นี-ตอ้งกดปุ่ ม “ENTER” ทกุครั-งเพื�อบนัทกึคา่ใหม่

แสดงหัวพมิพท์ี�ใช ้(ไมม่กีารเลอืก) 

กดเลอืกโหมดการพมิพท์ี�ตอ้งการซึ�งใหค้วามเร็วและคณุภาพการพมิพท์ี�

ตา่งกนั 

“Standard” โหมดมาตรฐาน พมิพไ์ดส้งูสดุ 32 ดอทแนวตั -ง

“Ink Drop” ไมส่ามารถใชใ้นโหมด “Standard” 

พมิพใ์นตาราง “9.1 Printing speed”. 

“Hisp” โหมดความเร็วสงู พมิพไ์ดส้งูสดุ 16 ดอทแนวตั -ง

พมิพตํ์�า หัวพมิพห์า่งชิ-นงานไม่เกนิ 5 มม.  

“Graph” โหมดกราฟฟิกพมิพค์ณุภาพสงูใชไ้ด ้48 ดอทแนวตั -ง ความเร็ว

การพมิพช์า้ที�สดุ 

“Multi-Line” โหมดมัลตไิลน ์พมิพห์ลายบรรทดัความเร็วสงู

ดคูวามเร็วการพมิพใ์นตาราง “9.1 Printing speed”. 

1. การพมิพโ์หมด “Hisp” ใชไ้ดไ้มเ่กนิ 16 ดอท หากเกนิเครื�อง

จะเปลี�ยนไปโหมด “Graph” โดยอตัโนมัต ิ

2. การเปลี�ยนโหมดการพมิพจ์ากโหมดหนึ�งไปโหมดอื�น ตอ้งทํา

การรโีหลดไฟลเ์ท็กซใ์หม่ทกุครั-ง 

คา่เปอรเ์ซ็นไฟฟ้าแรงดนัสงูที�แผน่ HV ของโรงงาน 

ไมส่ามารถปรับได ้

แสดงคา่ม็อตดเูลชั�น ไม่สามารถปรับไดท้ี�นี� 

กดปุ่ ม Enter เพื�อยกเลกิการตรวจจับหมกึ เพื�อป้องกนัการตัดหมกึอตัโนมัติ

แสดงความถื�การสั�นหัวพมิพ(์resonator) ปรับไม่ได ้

RW-IJ-D/P-55-62.5K แสดงที� “65146”. 

RW-IJ-D/P-55-88K แสดงที� “88000”. 
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พื�อบนัทกึคา่ใหม่  

กดเลอืกโหมดการพมิพท์ี�ตอ้งการซึ�งใหค้วามเร็วและคณุภาพการพมิพท์ี�

ดอทแนวตั -ง การปรับคา่ 

 ได ้ ดคูวามเร็วการ

ดอทแนวตั -ง คณุภาพการ

ดอทแนวตั -ง ความเร็ว

โหมดมัลตไิลน ์พมิพห์ลายบรรทดัความเร็วสงู 

 

ดอท หากเกนิเครื�อง

 

การเปลี�ยนโหมดการพมิพจ์ากโหมดหนึ�งไปโหมดอื�น ตอ้งทํา

อป้องกนัการตัดหมกึอตัโนมัต ิ  
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“Pressure[mbar]” 

ต ั�งคา่แรงดนั 

ใสค่า่เริ�มตน้แรงดนัใหก้ับเครื�อง

RW

RW

 RW

“ViscoOffSet” 

ต ั�งคา่ความหนดื 

ใสค่า่เริ�มตน้ความหนดืของเหลว

RW

RW

“0~200”

หมกึเหลว ใหช้ค้า่มากขึ-นในชว่งนี-

“201~250”

ถา้นํ-าหมกึมคีวามห

“ChargeOffSet[%]” ใสค่า่นี- เพื�อยกระดับความสงูของการพมิพข์ึ-นสูด่า้นบน โดยเลื�อนขึ-นเป็น

เปอรเ์ซ็น คา่เริ�มตน้คอื 

“Suction pump” ใสค่า่แรงดนัสําหรับปั� มดดู

พอใ

“Ink Type” แสดงเบอรห์มกึ 

“Nozzle Type[µm]” แสดงขนาดน็อซเซลิ 

“Auto Phase” เลอืก

“Ok” กดปุ่ มนี-เพื�อบนัทกึคา่ที�ไดทํ้าไว ้

“Exit” กดปุ่ มนี-เ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใสค่า่เริ�มตน้แรงดนัใหก้ับเครื�อง 

RW-IJ-D/P-55-62.5K แนะนําคา่แรงดนัที� “2200”. 

RW-IJ-D/P-55-88K แนะนําคา่แรงดนัที� “2200”. 

RW-IJ-D/P-70-62.5K แนะนําคา่แรงดนัที� “2000”. 

ใสค่า่เริ�มตน้ความหนดืของเหลว 

RW-IJ-D-55 แนะนําที�ested to set at “0”. 

RW-IJ-P-55 is suggested to set at “50”. 

 คา่ที�แนะนํานี-เป็นการวัดจากหมกึของทาง Rottweil®.
“0~200” ใสช่ว่งคา่นี-ทําใหเ้วลาเตมิเมคอพัจาก 35” สูเ่วลาที�นานขึ-น ถา้

หมกึเหลว ใหช้ค้า่มากขึ-นในชว่งนี- 

“201~250” ใสช่ว่งคา่นี-ทําใหเ้วลาเตมิเมคอพัจาก 34.9" 

ถา้นํ-าหมกึมคีวามหนดืมาก ใหใ้ชค้า่มากขึ-นในชว่งนี- 

ใสค่า่นี- เพื�อยกระดับความสงูของการพมิพข์ึ-นสูด่า้นบน โดยเลื�อนขึ-นเป็น

เปอรเ์ซ็น คา่เริ�มตน้คอื "0" และสงูสดุ "100" 

ใสค่า่แรงดนัสําหรับปั� มดดู(suction pump) คา่เริ�มตน้ “50”

พอใหเ้พิ�มทลีะนอ้ย  

แสดงเบอรห์มกึ (ไมม่กีารใชง้าน) 

แสดงขนาดน็อซเซลิ (ไมม่กีารใชง้าน)  

เลอืก“x” ลงในชอ่งเพื�อใหเ้ครื�องทําการหาคา่ม็อตดเูลชั�นโดยอตัโนมัติ

กดปุ่ มนี-เพื�อบนัทกึคา่ที�ไดทํ้าไว ้  

กดปุ่ มนี-เพื�อกลบัสูห่นา้เริ�มตน้ 
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Rottweil®. เทา่นั-น 
สูเ่วลาที�นานขึ-น ถา้

34.9" สูเ่วลาลดลง 

ใสค่า่นี- เพื�อยกระดับความสงูของการพมิพข์ึ-นสูด่า้นบน โดยเลื�อนขึ-นเป็น

“50” ถา้แรงดดูไม่

ลงในชอ่งเพื�อใหเ้ครื�องทําการหาคา่ม็อตดเูลชั�นโดยอตัโนมัต ิ  
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8.1 แสดงตําแหนง่อุปกรณ์ 

8.1.1 ระบบหมกึ (Ink system part) 
 

 

 

 

 

Section 8 บาํรงุรก้ษา 

Fig. 8-1 ink system, front view 

D1 restrictor (Code: JLG-004) 

Quick coupling socket complete (Code: EZKU0004/5) 

ปั� มแรงดนั (Code: LYB-PML001) 

ปั� มดกูลบั(Code: NF30KTDC) 

Return filter (Code: XFI0001800) 

เมนฟิลเตอร ์10U (Code: PQ-010) 

D2 restrictor (Code: JLG-005) 

วาลว์เตมิหมกึ (Code: PVE10AL1) 

วาลว์เตมิเมคอพั (Code: PVE10AL1) 

D3 restrictor (Code: JLG-006) 

ทอ่ถา่ยหมกึออกจากเครื�อง พรอ้มจกุ 

แดมเปอร ์(Pressure damper) 

เมคอพัพลิเตอร ์(Code: PWF0002) 

Mesh filter 

Mesh filter 

Mesh filter 
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Fig. 8

Fig. 8-3 ink system, with condenser

RW-IJ-D/P, back view

Solvent add valve

Ink add valve

Pressure pump (Code: 

Suction pump (Code: 

 

Fig. 8-2 ink system, without condenser, RW-IJ-D/P, back 

, with condenser, 

view 

Fig. 8

Incl. Air filter, Cooling kit with fan, Power 

supply, Magnetic valve

Air filter  

(Code: PQ-010) 

PM filter net 

Magnetic valve 

(Code: PVE10AL1) 

On/off syn. with V1 

Condenser power supply, 

(Code: HF40W-SF-7) 

Solvent add valve 

Ink add valve 

ตวัวดัแรงดนัหมกึ 

(Code: YLCGQ002

Pressure pump (Code: LYB-PML001) 

Suction pump (Code: NF30KTDC) 
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 view 

Fig. 8-4 condenser kit 

Incl. Air filter, Cooling kit with fan, Power 

supply, Magnetic valve 

ตวัวดัแรงดนัหมกึ Pressure transmitter  

(Code: YLCGQ002-1) 
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8.1.2 ระบบไฟฟ้า (Electrical boards) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8-5 Electrical parts 

CPU Board  

(Code: R01-CPUV3PCB) 

Core Arm CPU Card 

(Code: R01-Rottweil-V2PCB) 

Top-Print Board 

(Code: XLB040508) 

Bot-Ink System Control Board 

(Code: XLB040509) 

High Voltage Board  

(Code: GYB-001-01) 

Power Supply 

(Code: HF150W-TF-Z) 

EMI filter  

(Code: 3VW1-F7254) 

LCD Card 

(Code: R01-LCD-800PCBA) 
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8.2 วธิกีารบํารงุรกัษา 

 

8.2.1 ประจําวนั(Daily maintenance
 

ควรตรวจทกุวนั 

ตรวจทกุสปัดาห ์

ตรวจทกุ 6 เดอืน หรอื 

2,000 ชั�วโมงทํางาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.2 การเตมิหมกึและเมคอพั
 

� ตอ้งไมป่ลอ่ยใหห้มกึและเมคอพัตํ�ากวา่ 
อพั เพื�อรักษาคณุภาพแรงดนัและป้องกนัอากาศเขา้ระบบ
� ใชห้มกึและเมคอพัใหถ้กูตอ้งตรงตามเบอรท์ี�กําหนด ไมนํ่าหมกึหรอืเมคอพัที�

หมดอาย ุมาใชง้าน  
� ใชห้มกึและเมคอพัจากทางบรษัิทเทา่นั-นเพื�
และกอ่ใหเ้ครื�องขาดประกนั 
� ถา้ไมม่กีารเดนิเครื�องใน 
ตอ้งพมิพง์าน 

 

 

 

 

Daily maintenance) 

ตรวจระดับหมกึและเมคอพัในขวด ใหส้งูกวา่สายรัดดา้นบนขวดเสมอ

ทําความสะอาดหัวพมิพก์อ่นใชง้าน และลา้งทอ่กตัเตอรห์ลงัใชง้าน

ตรวจขอ้ตอ่ตา่งๆ วา่ไมรั่�วหรอืซมึ 

ทําความสะอาดฝุ่ นที�เกาะตามเครื�องหรอืบอรด์ ดว้ยลมสะอาด

ทําความสะอาดใสก้รองฝุ่ นตา่งๆ ตามภาพดา้นลา่งดว้ยลมสะอาด

เปลี�ยนเมนฟิลเตอร ์

ลา้งเครื�องเปลี�ยนหมกึใหม่ 

มหมกึและเมคอพั 

ตอ้งไมป่ลอ่ยใหห้มกึและเมคอพัตํ�ากวา่ 40% ของความจขุองขวดหมกึและเมค
คณุภาพแรงดนัและป้องกนัอากาศเขา้ระบบ 

ใชห้มกึและเมคอพัใหถ้กูตอ้งตรงตามเบอรท์ี�กําหนด ไมนํ่าหมกึหรอืเมคอพัที�

ใชห้มกึและเมคอพัจากทางบรษัิทเทา่นั-นเพื�อป้องกนัความเสยีหายที�จะเกดิกบัตัวเครื�อง 
 

ถา้ไมม่กีารเดนิเครื�องใน 2-3 วันขา้งหนา้ ใหเ้ปิดเดนิเครื�องเป็นเวลา 1 ชั�วโมงทกุวนัโดยไม่

Fig. 8-6 air filter papers 
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ตรวจระดับหมกึและเมคอพัในขวด ใหส้งูกวา่สายรัดดา้นบนขวดเสมอ 

ทําความสะอาดหัวพมิพก์อ่นใชง้าน และลา้งทอ่กตัเตอรห์ลงัใชง้าน 

ทําความสะอาดฝุ่ นที�เกาะตามเครื�องหรอืบอรด์ ดว้ยลมสะอาด 

ทําความสะอาดใสก้รองฝุ่ นตา่งๆ ตามภาพดา้นลา่งดว้ยลมสะอาด  

ของความจขุองขวดหมกึและเมค

ใชห้มกึและเมคอพัใหถ้กูตอ้งตรงตามเบอรท์ี�กําหนด ไมนํ่าหมกึหรอืเมคอพัที�

อป้องกนัความเสยีหายที�จะเกดิกบัตัวเครื�อง 

ชั�วโมงทกุวนัโดยไม่
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8.2.3 การดแูลรกัษาหวัพมิพ์
 

 

 

 

 

 

� หัวพมิพเ์ป็นสว่นประกอบที�ละเอยีดและออ่นไหว ต่

สะอาดอยูเ่สมอ 

� เมื�อหัวพมิพอ์ยู่ดา้นบนถาดรองหมกึที�มนํี-าหมกึหรอืสารละลายเพื�อทําความสะอาะ ใหเ้ปิด

ฝาหัวพมิพไ์วเ้พื�อหยดุการทํางานของไฟฟ้าแรงดนัสงู และป้องกนัการเกดิระเบดิหรอืไฟไหม ้จากไอระเหย

ดา้นลา่งจากถาดรองหมกึ 

� ถา้หมกึหรอืเมคอพั ไหลเขา้ไปในหัวพมิพจ์ะทําใหอ้ปุกรณ์อเีล็คทรอนกิสบ์รเิวณหัวพมิพเ์สยีหายได ้

เชน่ แอมปลไีฟน์บอรด์, วาลว์หมกึ

หัวพมิพใ์นลกัษณะควํ�าลงตามแนวตั -ง เพื�อป้องกนัหมกึเมคอัพไหลเขา้หัวพมิพด์า้นบน ไมจุ่่มหัวพมิพล์งใ

สารละลาย 

� หมกึที�กระจายเลอะกลบัมายังหัวพมิพข์ณะที�พมิพง์านลงบนชิ-นงาน ควรทําความสะอาดทกุครั-งหลงั

การใชง้านเครื�องเสร็จ เพื�อป้องกนัการตดิหรอืเปิดฝาหัวพมิพไ์มไ่ด ้ไม่จุม่หัวพมิพล์งในสารละลาย

� เมื�อทําความสะอาดหัวพมิพห์รอือปุกรณ์ ใหร้ะวงันํ-ายาทําความสะอาดไหลเขา้

ซึ�งจะทําใหค้วามหนดืของหมกึลดลง

 

 

การดแูลรกัษาหวัพมิพ ์

หัวพมิพเ์ป็นสว่นประกอบที�ละเอยีดและออ่นไหว ตอ่ความสกปรก ควรเชค็และทําความ

เมื�อหัวพมิพอ์ยู่ดา้นบนถาดรองหมกึที�มนํี-าหมกึหรอืสารละลายเพื�อทําความสะอาะ ใหเ้ปิด

ฝาหัวพมิพไ์วเ้พื�อหยดุการทํางานของไฟฟ้าแรงดนัสงู และป้องกนัการเกดิระเบดิหรอืไฟไหม ้จากไอระเหย

ลเขา้ไปในหัวพมิพจ์ะทําใหอ้ปุกรณ์อเีล็คทรอนกิสบ์รเิวณหัวพมิพเ์สยีหายได ้

วาลว์หมกึ, วาลว์บลดี, รเีซเนเตอร ์ ถา้ตอ้งการทําความสะอาดหัวพมิพใ์หว้าง

หัวพมิพใ์นลกัษณะควํ�าลงตามแนวตั -ง เพื�อป้องกนัหมกึเมคอัพไหลเขา้หัวพมิพด์า้นบน ไมจุ่่มหัวพมิพล์งใ

หมกึที�กระจายเลอะกลบัมายังหัวพมิพข์ณะที�พมิพง์านลงบนชิ-นงาน ควรทําความสะอาดทกุครั-งหลงั

การใชง้านเครื�องเสร็จ เพื�อป้องกนัการตดิหรอืเปิดฝาหัวพมิพไ์มไ่ด ้ไม่จุม่หัวพมิพล์งในสารละลาย

เมื�อทําความสะอาดหัวพมิพห์รอือปุกรณ์ ใหร้ะวงันํ-ายาทําความสะอาดไหลเขา้สูท่อ่ดดูกลบั 

ซึ�งจะทําใหค้วามหนดืของหมกึลดลง  

Fig. 8-7 Print head and ink chamber 
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อความสกปรก ควรเชค็และทําความ

เมื�อหัวพมิพอ์ยู่ดา้นบนถาดรองหมกึที�มนํี-าหมกึหรอืสารละลายเพื�อทําความสะอาะ ใหเ้ปิด

ฝาหัวพมิพไ์วเ้พื�อหยดุการทํางานของไฟฟ้าแรงดนัสงู และป้องกนัการเกดิระเบดิหรอืไฟไหม ้จากไอระเหย

ลเขา้ไปในหัวพมิพจ์ะทําใหอ้ปุกรณ์อเีล็คทรอนกิสบ์รเิวณหัวพมิพเ์สยีหายได ้

ถา้ตอ้งการทําความสะอาดหัวพมิพใ์หว้าง

หัวพมิพใ์นลกัษณะควํ�าลงตามแนวตั -ง เพื�อป้องกนัหมกึเมคอัพไหลเขา้หัวพมิพด์า้นบน ไมจุ่่มหัวพมิพล์งใน

หมกึที�กระจายเลอะกลบัมายังหัวพมิพข์ณะที�พมิพง์านลงบนชิ-นงาน ควรทําความสะอาดทกุครั-งหลงั

การใชง้านเครื�องเสร็จ เพื�อป้องกนัการตดิหรอืเปิดฝาหัวพมิพไ์มไ่ด ้ไม่จุม่หัวพมิพล์งในสารละลาย 

สูท่อ่ดดูกลบั (Gutter) 
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8.2.4 การเอาหมกึออกและเปลี�ยนหมกึ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� กดปุ่ ม “Service” ในหนา้เริ�มตน้ และกดปุ่ ม “Function”. กดลกูศรลงเลื�อนแถบนํ-าเงนิมาที� INK 

กดปุ่ มลกูศรซา้ย เอาเครื�องหมาย X ออก เพื�อหยุดการฉดีนํ-าหมกึ 

� เปิดฝาขวดหมกึ นําทอ่ขวดหมกึออกจากขวดหมกึ ถอดจุกอดุทอ่ถา่ยหมกึ แลว้นําทอ่ถ่ายหมกึใสเ่ขา้

กบัขวดเปลา่ที�เตรยีมไว ้

� กดปุ่ มลกูศรลง เลื�อนแถบนํ-าเงนิมาที�คําวา่ "Empty System" กดปุ่ มลกูศรขวา จะมเีครื�องหมาย X 

ปรากฏที� เชค็บ็อก เพื�อเริ�มการถา่ยหมกึออก รอจนเครื�องหมาย X หายไปถอืวา่การถา่ยหมกึสิ-นสดุ  

� นําจกุอดุทอ่ถ่ายหมกึเสยีบเขา้กบัทอ่ถ่ายนํ-าหมกึ 

� ถา้ตอ้งการเตมิหมกึใหม ่ใหนํ้าทอ่นํ-าหมกึใสเ่ขา้กับขวด 

� เลื�อนแถบนํ-าเงนิมาที�คําวา่ "Firs Fill" กดปุ่ มลกูศรขวา เครื�องหมาย X ขึ-นที�เชค็บ็อก เครื�องจะเริ�มทํา

การเตมินํ-าหมกึเขา้เครื�อง 

� ดทูี�ขวดหมกึระดับนํ-าหมกึจะลดลงคอยเตมิหมกึลงขวด กระบวนการจะเสร็จสิ-นเมื�อเราเตมิหมกึใหม่

ไปประมาณ 500 มล. 

� จากนั-นกดปุ่ มลกูศรซา้ย เพื�อหยดุการเตมิหมกึ เครื�องหมาย X จะหายไป.  

 

 

ควรลา้งเครื�องเปลี�ยนหมกึใหม ่ พรอ้มกบัเปลี�ยนเมนฟิลเตอรท์กุ 6 เดอืน จะชว่ยลด

ปญัหาการพมิพข์องเครื�องไดเ้ป็นอยา่งมาก 

 

8.2.5 การเปลี�ยเมนฟิลเตอร ์
 

� การเปลี�ยนเมนฟิลเตอรค์วรเปลี�ยนทกุ 1500～2000 ชั�วโมงทํางาน หรอื 6 เดอืน ควรทําพรอ้มกบัการ

ลา้งเปลี�ยนหมกึใหม่ 

� ตอ้งปิดเครื�ององิคเ์จ็ท และรอประมาณ 15 นาท ี เพื�อใหแ้รงดนัในระบบเครื�องถกูระบายออกมากอ่น

ทําการเปลี�ยน Fillter ในระหวา่งเปลี�ยนฟิลเตอรค์วรระวงัฝุ่ นและผงเขา้สูร่ะบบเครื�อง 

ทอ่ขวดหมกึ 

ทอ่ถา่ยหมกึออก 

จกุอดุทอ่ถา่ยหมกึ 

ขวดเปลา่สําหรับถา่ยหมกึออก 

Fig. 8-8 empty ink system 
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8.3 การแกป้ญัหาเบื�องตน้ 
 
8.3.1 แกป้ญัหาท ั�วไป 
 

Fault Possible Reason Elimination 

เปิดเครื�องไฟไมต่ดิ 

� ไฟจากแหลง่จา่ยไมถู่กตอ่ 

� ปลั�กเสยีหรอืสายหลดุ 

� เมนสฟิ์วสข์องเครื�องขาด 

� ตอ่ปลั�กเขา้กับแหลง่จ่าย  

� เปลี�ยนปลั�ก หรอืสายหลดุ 

� เปลี�ยนฟิวส ์

หมกึไม่ฉดีจากน๊อซเซลิ 
� น็อซเซลิบล็อค 

� วาลว์ V1 บล็อคหรอืเสยี 

� ลา้งน็อเซลิ ดว้ย Clean nozzle ในหนา้ 

“Function” 

� ทําความสะอาด V1 หรอืเปลี�ยน 

เสน้หมกึเบี-ยวหรอืไมน่ิ�ง 
� น็อสเซลิบล็อค 

� เมนฟิวเตอรบ์ล็อค 

� หมกึสกปรก เปลี�ยนหมกึใหม ่

� ลา้งน็อเซลิ หรอืเปลี�ยนใหม ่  

� เปลี�ยนเมนฟิลเตอร ์

แรงดนัหมกึตํ�า 

Ink pressure too low 

� หมกึเมคอพัไมพ่อ 

� เมนฟิลเตอรบ์ล็อค 

� เมชฟิลเตอรท์ี�จะเขา้ปั� มบล็อค 

� ปั� มแรงดนัเสยี 

� D2 restrictor หลวม 

� ตวัวดัแรงดนัเสยี 

� ตรวจระดับหมกึเมคอพัในขวด 

� เปลี�ยนเมนฟิลเตอร ์

� เปลี�ยนเมชฟิลเตอร ์

� ตรวจสอบปั� มแรงดนั หรอืเปลี�ยน 

� ขนั D2 restrictor หรอืเปลี�ยน 

� ตรวจตวัวดัแรงดนัหรอืเปลี�ยน  

ถังหมกึผสมเต็ม 

Ink Over fill หรอื 

Mixing tank overflow 

� หมกึเต็มในถังผสม 

� วาลว์เตมิหมกึหรอืเมคอพัปิดไม่

สนทิ  

� Ink System Board เสยี 

� ถา่ยหมกึออกดว้ยคําสั�ง Empty System แลว้

โหลดหมกึใหมด่ว้ยคําสั�ง First Fill 

� ทําความสะอาดวาลว์เตมิหมกึหรอืเมคอพั 

� เปลี�ยนบอรด์ใหม่  

ความหนดืหมกึมาก 

Ink viscosity too high 

� ไมม่หีมกึหรอืเมคอพัในขวด 

� วาลว์หมกึปิดไม่สนทิหรอืเสยี 

� ตรวจหมกึและเมคอพัในขวด เตมิหมกึเมคอพั 

� ทําความสะอาดวาลว์หมกึ หรอืเปลี�ยน 

ความหนดืหมกึตํ�า 

Ink viscosity too low 
� วาลว์เตมิเมคอพัปิดไม่สนทิ � ทําความสะอาดวาลว์เตมิเมคอัพ หรอืเปลี�ยน 

ไมม่แีรงดดูในทอ่ดดู

กลบั 

No suction in the 

gutter  

� เสน้ทอ่ดดูกลับบล็อคดา้นใน 

� ขวดหมกึหรอืเมคอพัแหง้ 

� ปั� มดดูกลบัมปัีญหา 

� ทําความสะอาดทอ่ดดูกลับที�อยูด่า้นหลงัหัวพมิพ ์

� เตมิหมกึหรอืเมคอพัลงขวด 

� ตรวจปั� มดดูกลบัหรอืเปลี�ยน  

ไมพ่มิพ ์

No printing 

� ไมพ่มิพข์อ้ความ 

� ใสค่า่คอนฟิกผดิ 

� Print board เสยี 

� ไมม่ไีฟแรงดนัสงู(HV). 

� ไมม่สีญัญาณเซ็นเซอร ์

� เขยีนขอ้ความใหมแ่ละโหลดใหมอ่กีครั-ง  

� ตรวจคา่คอนฟิกใหมแ่ละโหลดใหมอ่กีครั-ง 

� เปลี�ยน print board. 

� ปรับคา่ HV หรอืเปลี�ยนชดุ HV 

� ตรวจสญัญาณเซ็นเซอร ์  

มฝีุ่ นหมกึลอ้มขอ้ความ

Printing dot flying 

� หมกึเกา่แตกตวัไมด่ ี

� เฟสไมด่ ี

� ตําแหน่งเสน้หมกึเขา้กัตเตอรตํ์�า 

�  หมกึหมดอายหุรอืสกปรก 

� เมนฟิลเตอรบ์ล็อค 

� ปรับหยดหมกึ หรอืเปลี�ยนรเีซอรเ์นเตอร ์

� ปรับคา่เฟส โดยใชห้นา้ Phase 

� ปรับตําแหน่งเสน้หมกึเขา้ทอ่ดดู(Gutter) 

� เปลี�ยนหมกึ 

� เปลี�ยนเมนฟิลเตอร ์

 � น็อซเซลิบล็อค  � ลา้งน็อซเซลิ 
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หมกึสะสมบนทอ่ดดู 

Ink accumulated on 

the gutter 

� รูปหยดหมกึไมถ่กูตอ้ง 

� แรงดนัผันผวน หรอืหยดหมกึ

เลื�อนขึ-นลง 

� เฟสมปัีญหา  

� ปรับหยดหมกึ ในหนา้ Phase 

� เปลี�ยนเมนฟิลเตอรห์รอื แดมเปอร ์

� ปรับเฟส  

หมกึสะสมบนแผน่ HV 

บน 

Ink accumulated on 

upper deflection 

electrode 

� แผน่ HV บนมหีมกึแหง้สะสม 

� คา่ HV มากไป 

� ความหนดืหมกึ เกนิคา่ ±50. 

� ทําความสะอาดแผน่ HV บน และเป่าใหแ้หง้ 

� ปรับคา่ HV ลง 

� ปรับคา่ความหนดืหมกึ 

หมกึหยดจากหัวพมิพ์

Ink drops from print 

head 

� เสน้หมกึเบนออกจากทอ่ดดู 

� ไมม่แีรงดดูจากทอ่ดดู 

� ปั� มดดูกลบัมปัีญหา  

� ทําความสะอาดน็อซเซลิ และตั -งตําแหน่งเสน้

หมกึใหม ่

� มหีมกึและเมคอพัในขวดนอ้ยเกนิไป 

� ตรวจปั� มดดูกลบั หรอื เปลี�ยน  

 

8.3.2 การแกป้ญัหาอเีล็คโทรนกิบอรด์ 
 

Fault discription Elimination 

กดปุ่ ม “RUN/STOP” เพื�อเริ�มตน้
แตไ่มม่ไีฟกระพรบิto start inkjet, 
but flashing no display. Still can 
get second page of booting page 
of English letters in black 
background. 

� Loose of Core Arm CPU Card and other connections of boards loose. 
Re-connect all connections. 
� Core Arm CPU Card defected and replace.  

กดปุ่ ม “RUN/STOP” เพื�อเริ�มตน้
แตเ่ครื�องแฮงคใ์นหนา้แรกของการ
เริ�มตน้ 

� CPU บอรด์มปัีญหาทําการเปลี�ยน  

กดปุ่ ม “RUN/STOP” เพื�อเริ�มตน้ 
จนผา่นไป 49% ของกระบวนการเริ�ม
ในหนา้ที�มโีลโก ้Rottweil®.  

� รบีตูเครื�องใหม ่
� ถา้ไมส่ําเร็จ ใหถ้อด Core Arm CPU แลว้ใสใ่หม่  
� ถา้ไมส่ําเร็จ Print Board มปัีญหาใหเ้ปลี�ยน 

กดปุ่ ม“RUN/STOP” เพื�อเริ�มตน้จน
ผา่น 64% ในหนา้ที�มโีลโก ้
Rottweil®. และคา้งอยู ่30 วนิาทจีงึ
เริ�มตน้ตอ่และแสดงหนา้แรก 

� ไฟลเ์ท็กซผ์ดิ ใหส้รา้งไฟลใ์หมแ่ละลบทกุไฟลอ์อก 

กดปุ่ ม “RUN/STOP” เพื�อเริ�มตน้
จนถงึ 94% ในหนา้ที�มโีลโก ้
Rottweil®.  

� Core Arm CPU การด์มปัีญหา และเปลี�ยน  

กดปุ่ ม “Start Print” แตม่ี
ขอ้ผดิพลาด “COM2 
communication error”. 

� Print board มปัีญหาใหเ้ปลี�ยน  
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9.1 ความเร็วในการพมิพ(์Printing speed) 
 

Resonator Frequency [Hz]: 62,500, RW-i-Jet-B-55 

Print mode 
Fonts & 

Lines 

Speed Max. 

(m/sec) 

Speed Max. 

(m/min) 

Character 

Width(mm) 

Speed Max. 

(m/sec) 

Speed Max. 

(m/min) 

Text 

Width(mm) 

HISP 

(Character 

Width=1) 

a5×5 

 1 line 
4.67 280.00 2.0 5.83 350.00 2.5 

a7×5 

 1 line 
3.33 200.00 2.0 4.16 250.00 2.5 

M9×6 

1 line 
3.00 180.00 2.5 3.63 218.00 3.0 

N11×7 

1 line 
2.50 150.00 3.0 2.91 175.00 3.5 

hzk12 

1 line 
1.83 110.00 4.0 2.06 123.75 4.5 

a7×5 

2 lines 
1.20 72.00 2.0 1.50 90.,00 2.5 

STANDARD 

(Character 

Width=1) 

a7×5 

1 line 
1.67 100.00 2.0 2.08 125.00 2.5 

a7×5 

2 lines 
1.00 60.00 2.0 1.25 75.00 2.5 

a7×5 

3 lines 
0.60 36.00 2.0 0.75 45.00 2.5 

a7×5 

4 lines 
0.40 24.00 2.0 0.20 30.00 2.5 

M9×6 

1 line 
1.33 80.00 2.0 1.67 100.00 2.5 

N11×7 

1 line 
1.17 70.00 3.0 1.36 81.67 3.5 

hzk12 

1 line 
1.17 70.00 4.0 1.31 78.75 4.5 
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