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GIỚI THIỆU MONITOR PANEL 

MÁY VJ1641SR 

 

• LED (1)  : đèn thể hiện trạng thái của máy in 

o Xanh lá : đèn hiển thị dữ liệu khi in  

o Đỏ  : đèn hiển thị khi báo lỗi và nhấp nháy khi có cảnh báo 

• Monitor (2) : bảng hiện thị tất cả thông tin từ máy in (chờ in, thiết lập, báo lỗi, …) 

• (3)    : nút MENU/HOME dùng để vào thiết lập và trở về màn hình chính 

• (4)   : nút PAUSE dùng để 

o Khi in : nhấn 1 lần máy sẽ tạm ngừng, nhấn thêm 1 lần máy sẽ tiếp tục 

o Khi chờ : nhấn để cắt vật liệu 

• (5)   : nút ◄ / ► / ▲ / ▼ dùng để 

o Khi ở trong MENU Mode 

▪ ▲ : đi đến mục trước 

▪ ◄ : quay về phần thiết lập trước nhưng không lưu lại thay đổi 

▪ ► : đi đến phần thiết lập  

▪ ▼ : đi đến mục tiếp theo 

o Khi máy chế độ chờ (Standby Mode) 

▪ ▲ : thu vật liệu về lại cuộn giấy 

▪ ◄ : nhấn để thực hiện lệnh Nozzle 

▪ ► : nhấn để thưc hiện lệnh Cleaning 

▪ ▼ : đẩy vật liệu về phía trước 

• (6)   : nút POWER (có Led trắng phía trên) nhấn giữ để tắt / mở máy in 

• (7)   : nút ENTER dùng để chọn thiết lập hoặc xác nhận giá tri thay đổi 

o Khi có lệnh in nhấn để bỏ qua bước chờ sấy (WARM-UP Cancel) 
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