OCP Кепiлдiгі
«OCP Gmbh» компаниясы ағымдағы принтерлерде /КАҚ/ CANON, HP, EPSON плоттерлерінде баспа бастарына қатысты қолданыс кезінде өзінің өнімнің абсолютті қауіпсіздігін мағлұмдайды
жəне компания өнімінің кемістігі себептерінен жұмысқа жарамсыз болып қалған құралды жөндеу немесе құрылғының жаңа түйіндерін сатып алу шығындары бойынша өтемақысын төлеуге
кепілдік береді.

Кепілдік беру шарттары:

2.

1.1.

Өнімді дистрибьюциялау аймағында таратылатын http://OCP.de компаниясы сайтында жарияланған немесе OCP үйлесімділік баспа кестелерінде (Compatibility List Compendium),
OCP сиялардың үйлесімділік кестесінде белгіленген компания өнімін міндетті түрде принтерлерде жəне басқа да баспа құрылғыларында пайдалану.

1.2.

Өзіндік картридждерге құйылған OCP сияларын міндетті түрде картридждерді шаю ретінен кейін / OCP RSL 100 шаю сұйықтығы көмегімен принтердің баспа бастарын/
пайдалану.

1.3.

ОСР сияларын қайта құйылатын картридждерде қолдану, жаңа принтердегі ҮСБЖ/КАҚ/ плоттерде пайдаланылуының басынан бастап - өзіндік/ үйлесімді шығын материалдарды
ОСР сияларын принтерде пайдаланар алдында баспа құрылғысын іске қосусыз. Егер баспа құрылғысы нақты баспа құрылғысының пайдалану бойынша нұсқаулығына сəйкес
өзіндік бастапқы іске асу шығын материалдарсыз қосылмай жатса, ОСР кепілдігі пайдалану ережелерінің 1.2 т. сəйкес сақталуы кезінде ғана əрекет етеді.

1.4.

ОСР сияларын қайта құйылатын картридждерде қолдану, принтердегі ҮСБЖ /КАҚ/ плоттерде онда өзіндік шығын материалдарын сияларды ауыстыру кезінде OCP RSL100 шаю
сұйықтығы көмегімен баспа басының міндетті түрде шайылуы шартымен пайдалану.

1.5.

OCP сияларын қайта құйылатын картридждерде пайдалану, принтердегі ҮСБЖ /КАҚ / плоттерде ондағы үйлесімді шығын материалдарды пайдалану, басқа өндірушілердің (OCPден жақсы) сияларын болашақтағы пломбалауменен авторизацияланған кепілдеме OCP қызмет-орталықтарында міндетті түрде принтердің баспа басының шайылуы шартымен
қолдану.

1.6.

Төменде сипатталған пайдаланым бойынша ұсыныстардың сақталуы.

OCP сияларын қолдану барысында баспа құрылғыларын пайдалану бойынша ұсыныстар:
2.1.

Картриджді орнатқаннан кейін оны құрылғыдан суырып алуға жəне ашық қалдыруға болмайды. Бұл сияның құрғап кетуіне жəне құрылғына дұрыс жұмыс атқармауына əкеліп
соқтыруы мүмкін. Нəтижесінде картриджді қайтадан орнатуды қажет етеді.

2.2.

Сия біткеннен соң картридждерді лезде толтырыңыздар немесе бос картридждерді ауыстырыңыз. Картриджді шешкен соң жаңасын көп кешіктірмей орнатыңыз. Құрылғыны
картриджсіз 30 минуттан астам уақытқа қалдырмаңыз.

2.3.

Түрлі – түсті сиялар қара – ақ түсті құжаттарды баспаға шығару кезінде де шығындалатынын білген жөн. Түрлі – түсті сиялар құрылғының жұмыс атқаруын қолдау үшін қажет
болатын баспа басының терең тазартылуы немесе тазартылу кезінде де шығындалады.

2.4.

Сияны өзіндіктен ОСР-ге ауыстыру немесе ОСР қолданғаннан кейін өзіндік сияларға ауысу кезінде ОСР RSL 100 шаю сұйықтығымен картридждердің/принтердің баспа басының
шайылуын жүзеге асыру қажет.
Ол үшін картриджден сия қалдықтарының барлығы жойылады, ОСР шаю сұйықтығымен картридждердің толық құйылуы жəне картридж баспа басының алдағы сияларының
жууылуы жүзеге асады. Кейін қайталама картридж құйылуы жүзеге асырылады, картридждер принтерге орналастырылады да принтер драйверлері арқылы 5 кезеңнен кем
болмайтын баспа басының терең тазартылуы жүргізіледі. Осыдан кейін ғана картриджден шаю сұйықтығының қалдықтары жойылады жəне жаңа сиямен толтырылады.

2.5.

Егер принтер ұзақ уақыт бойы қолданылмаса, баспа басы жұмысының нашарлауын болдырмау мақсатында аптасына бір рет OCP тест-парағының баспасын жүзеге асыруға
ұсыныс беріледі (http://OCP.de мекен-жай бойынша қол жетімді) немесе принтер драйвері баптауынан баспа басының штаттық тазартуын іске асыру. Принтердің баспасыз
максималды тоқтап тұру уақыты – екі апта.

2.6.

Принтерді қосу/сөндіру барысында келесідей тəртіпті ұстаныңыз:
Принтерді сөндіру үшін [POWER] түймесін басыңыз (ҚОРЕКТЕНУ).
[POWER] индикаторы сөнгеніне көзіңізді жеткізіңіз (ҚОРЕКТЕНУ). Ол үшін сізге 20 секундтан аспайтын уақыт қажет болуы мүмкін.

Қоректену бауын электр айырдан суырып алыңыз.
Ұзартқышты пайдаланған уақытта қоректену бауының орнына ұзартқышты ғана суырып алуға болады.
При нажатии кнопки [POWER] түймесін басқан кезде (ҚОРЕКТЕНУ) принтерді сөндіру үшін баспа басына автоматты түрде сиялардың құрғақ кетуіне жол бермейтін қорғау
қалпақшасы кигізіледі. [POWER] (ҚОРЕКТЕНУ) индикаторы сөнбестен бұрын бауды немесе ұзартқышты сөндірсе, қалпақша дұрыс кигізілмейді де, нəтижесінде баспа басының
құрғап кетуіне жəне шөп-шаламдануына əкеліп соқтырады.

3.

Кепілдіктен айыру шарттары:
3.1.

4.

1.1.-1.5. т. аталып өткен өте жақсы шарттарда OCP сиялары бар баспа құрылғысын пайдалану.

3.2.

2.1 – 2.6 т. аталып өткен ұсыныстарды сақтамай OCP сиялары бар баспа құрылғысын пайдалану

3.3.

Сиясыз баспаға шығару амалдары, құрылғыны 2 сағаттан артық бос немесе мүлдем картриджсіз сақтаумен тең.

3.4.

Түрлі өндірушілердің сиясын араластыру , баспа басында механикалық бүлінулердің болуы, сонымен қатар принтердің/плоттер/КАҚ баспа бастарының дұрыс шайылмауының
іздері анықталған жағдайда кінəрат-талаптарды қарастырусыз кепілдік бойынша бас тартудың сөзсіз негізгі себебі болып табылады.

3.5.

Принтерді бөлшектеу (толық немесе бөліктік) іздері табылған жағдайда, принтер жадысынан қызметтік ақпаратты жою немесе бұрмалауға теңгерілген – сынудың себептеріне
қарамастан сөзсіз баспа құрылғысына кепілдіктен айырады.

Басқа да шарттар
4.1.

Баспа құрылғысына OCP кепілдігі OCP сияларын сатып алған мезеттен бастап жарты жылдық мерзімді құрайды , бірақ құрылғыдағы өндіруші ұсынған кепілдік мерзімінің аяқталу
күнінен кешікпей аяқталады.

4.2.

Кепілдік принтердің электронды бөлігіне жəне механикалық түйіндерге жайылмайды.

4.3.

Кепілдік оқиғасы жалпы сопел санының 2% кем болған жағдайда саналмайды. (5% кем бір сопел тобында).

4.4.

Принтердің жұмыс түйіндерінің табиғи тозулары нəтижесінде пайда болған сынықтар кепілдікке тимейді.

OCP Gmbh., Eickener Str. 71, В-45525, Hattingen, Germany
Ph.: +49-2324-9207-0 Fax.: +49-2324-9207-33
Internet: www.ocp.de

