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MÁY VJ628 
 

1. Sử dụng nút Vật Lý 
 

 

• Trong khi máy đang In: 

o Bấm 1 lần phím chức năng máy sẽ tạm ngừng (1) 

o Bấm thêm 1 lần nữa máy sẽ tiếp tục (2) 

o Bấm giữ 3s máy sẽ hủy lệnh (3)  

• Trong khi máy đang ở trạng thái chờ, nhấn giữ 3s máy sẽ cắt ngang vật liệu (4) 
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2. Giới thiệu Tab PRINTER STATUS (Remote Control) 
 

 

a. Status Information 

• Thông báo trạng thái cụ thể của máy in ở thời điểm hiện tại. VD: trạng thái chờ in, trạng thái sấy 

trước khi in, báo lỗi, … 

b. Heater Information 

• Thể hiện nhiệt độ của đầu in (để mặc định) & nút chức năng “TẮT SẤY” khẩn cấp khi chờ in 

c. Ink Information 

• Thể hiện lượng mực 8 kênh màu (sử dụng mực hãng) 

d. Printer Control 

• Có 3 nút chức năng: 

o Print Cancle: hủy lệnh in 

o Media Cut: cắt ngang vật liệu 

o Nozzle Check: kiểm tra tia 

e. Sleep Mode 

• Chức năng dùng để tắt trong khoảng thời gian chờ dài 

f. Waste Ink 

• Hiển thị mực thải trên máy (máy không có phao, máy in tính theo số lần in, xả & clean mực) 

• Thực hiện xả mực thải khi máy báo mực thải đầy hoặc nhìn bằng mắt. Sau khi xả xong thực hiện 

tiếp lệnh Reset. 
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3. Giới thiệu Tab PRINTER CONTROL (Remote Control) 
 

 

a. Printer Control 

• Media Feed dùng để điều chỉnh giấy đưa ra phía Trước & Sau 

 

b. Test Print 

• Dùng để check tia: Nozzle Check 

c. Cleaning 

• Dùng để Clean mực (ưu tiên Normal, Little Charge) 

d. Maintanance 

• Dành riêng cho kỹ thuật 
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4. Giới thiệu Tab MEDIA SETTING (Remote Control) 
 

 

• Media Type: dùng để thay đổi Type khi thay đổi vật liệu 

• Media Setting: để mặc định như hình 

o Print Mode: 

▪ Fast: 720x1080dpi, chế độ in nhanh 

▪ Fine: 20x1440dpi, chế độ sản xuất 

▪ SuperFine: 1440x1440dpi, chế độ in chất lượng cao 

o Effect (hiệu ứng): ưu tiên chọn Fine&Fog 

o Vacuum Fan (lực hút vật liệu): High 

o Heater (nhiệt độ đầu in): 30°C 

o Side Margin: in bắt đầu cách lề vật liệu: 5mm 

o Media Intial (đo giấy): Width (chiều ngang vật liệu) 

• Media Information: 

o Width: thông báo độ dài đo giấy 

o Thickness: độ dày vật liệu (tự nhập) 
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5. Giới thiệu Tab ADVANCED SETTING (Remote Control) 
 

 

a. Advanced Setting (1 số mục quan trọng) 

• Head Travel (khi in): 

o Media: in theo chiều ngang vật liệu 

o Data: in theo chiều ngang dữ liệu (ƯU TIÊN) 

o Printer: in hết khổ máy  

• Auto Cleaning: 

o Waiting: máy chế độ chờ sau bao nhiêu phút sẽ tự động Clean 

o Before Print: trước khi in máy sẽ Clean 

o Printing: khi máy in sau bao nhiêu phút máy sẽ tự động Clean 

• Method of Cut: các bước cắt ngang vật liệu (để mặc định) 

b. Init. Settings (ngôn ngữ, đơn vị đo, đơn vị nhiệt độ) 

c. Network Configuration (thay đổi IP khi dùng trực tiếp hoặc qua Hub, Wifi 

 

 

 

 

CHÚC BẠN THAO TÁC THÀNH CÔNG! 


