
 

THE PERSONAL TOUCH TO EVERY GIFT 

 

Hoe de inkt te installeren 
Na het plaatsen van het satijn, kunt u de inkt installeren.  
 

 

De Inkt en de Assen.  
 
Pak de Inkt uit door alleen de 
verpakkingsfolie te verwijderen. Laat het rode 
plakband zitten.   

 

Schuif de kernen van de Inkt op de assen 
zoals te zien is op de linker foto.  
 
Om As A bevindt zich de kartonnen kern, om 
As B bevindt zich de kern met de thermische 
Inkt.   

 

Plaats As A met de kartonnen kern op de 
bovenste gleuf voor de assen. Schuif eerst de 
linkerkant in de houder. Om de handeling af 
te sluiten, schuift u de rechterkant ook in de 
daarvoorbestemde houder.  

 

Draai de assen over elkaar heen. De As met 
de Inkt bevindt zich nu aan de bovenkant. 
Neem de As niet uit de houder. 

 

Open het printmechanisme door te drukken 
op de knop “PUSH”. De knop bevindt zich 
aan de recherkant van het printmechanisme.  
Zorg ervoor dat printmechanisme volledig 
omhoog is geschoven.  
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Knip het rode plakband. 

 

Trek As B voorzichtig over de printkop en 
plaats de As in de laagste houder. Schuif 
eerst de linkerkant in de houder, vervolgens 
de rechterkant.  
 
De matte kant van de Inkt moet te zien zijn.  
 
Zorg ervoor dat de Inkt in het midden en recht 
boven het satijn zit.  

 

Zorg ervoor dat de Inkt in de printer zit zoals 
op de linker foto te zien is. Wanneer de Inkt 
op de verkeerde manier in de printer zit, kan 
de printer de gebruikte Inkt niet goed 
opwinden.  
 
Gelieve de Inkt eruit te halen als deze niet op 
de correcte manier in de printer zit en er op 
de correctie manier erin doen.  

 

Sluit het printmechanisme door op de zwarte 
knoppen “PUSH” te drukken. Gebruik beide 
handen en druk tegelijk het meganisme naar 
beneden.  

Dit is erg belangrijk! 

 
De Inkt is geïnstaleerd en de printer is klaar voor gebruik.  
 
Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 
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