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FLASHLINE flash sistem kaşe makinesi, ışığa duyarlı pedleri pozlandırarak en hızlı ve en kaliteli şekilde kaşe
üretmenizi sağlayan son teknoloji ürünü bir cihazdır. 70x110 mm pozlandırma alanına sahiptir. Flash pedlerle 
birlikte yerleştirilen kaşe tasarımlarınız, FLASHLINE ile en kolay şekilde hayat bulur.
 

Güç

Garanti Belgesi
Aluminyum Çerçeve olmak üzere toplam 5 adet parça ve aksesuardan oluşmaktadır.



Güç Kablosu

Cihazla birlikte verilen toprak hatlı güç kablosunu, makinenin arkasında yer alan priz yuvasına, diğer 
ucunu da 220 Volt (50/60Hz) prizine takınız. Cihazın arkasında bulunan anahtarı açarak, patlatma 
butonunun mavi renkli yandığını görünüz.                                                                                               
Makinenizin kullanıma hazır hale gelmesi için yapmanız gereken tüm işlemler bu kadardır.                  

      .
      . 

Güç Kaynağı: Makineyi arka kısmında bulunan etiket üzerinde yazan Voltaj değerine uygun olarak, toprak
hatlı bir prize takın. Bulunduğunuz bölgede ani elektrik dalgalanmaları yaşanıyorsa regülatörle birlikte
kullanmanız önerilir. Elektrik kablolarını üzerlerine basılmayacak, başka cisimler tarafından kesilmeyecek
şekilde düzenleyiniz. Yangın ve elektrik şoku tehlikesi oluşturabileceğinden, duvar prizlerini. uzatma
kablolarını veya regülatörleri başka cihazlarla birlikte kullanırken aşırı yük binmemesine dikkat ediniz.



Tamir: Makinenin tamiri sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Cihazın elektronik yapısı, kapalı
konuma getirildiği ve fişin çekildiği andan itibaren kondansatörlerde biriken şarjın kendiliğinden boşalmasını
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Makinenin fişi, tamir için açılmadan en az 5 dakika önce prizden
çekilmelidir. 

Güvenlik Önlemleri: Flashline kaşe makinesi, kullanıcıyı elektrik çarpması ve yanlışlıkla flash ışıklarının
patlamasından koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Dış kasa voltaj kaçağı ihtimalinden korunmak için 
topraklanmış ve güç girişine sigorta yerleştirilmiştir. Flaş patlamasına doğrudan bakmak kullanıcının 
gözlerine zarar verebileceğinden, üst kapağın tam kapalı olması gerekir. Bu sebeple makineye, kapak
açıkken flash patlamasını önleyen sensör yerleştirilmiştir.                                                                              
 

.

Flashline kaşe makinası özel fan soğutmalıdır.  Sirkülasyon  için  ayrıca  hava  delikleri 
mevcuttur. Makinayı hava açıklıklarını bloke edecek şekilde konumlandırmayınız.

Eklentiler: Tehlike riski oluşturmamak için, MATUYA tarafından tavsiye edilmeyen hiç bir eklentiyi, Flashline 
kaşe makinesi üzerinde kullanmayınız.

Taşıma ve Nakliye: Nakliye esnasında makinenin üzerine ağırlık koymayınız. Araç ile nakliye sırasında,
makinenin serbest hareket ederek etrafa çarpmasını önleyiniz. Makine hassas elektronik sistemlerden
oluştuğu için taşıma esnasında gerekli özeni gösteriniz. Yatık veya dik konumlandırmaktan kaçınınız. 
Makinenin kutusu üzerine “Kırılacak Eşya” etiketi yapıştırınız.                                                                        .
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Kaşe tasarımı için vektörel bir proğram kullanınınz.

 İlk aşamada kaşenin ölçülerinden 3 mm. küçük bir iç çerçeve çiziniz.

Kaşe dizaynını hazırlayınız ve iç çerçevenin içine yerleştiriniz.

İkinci  aşamada  kaşe  ölçülerinden  3 mm.  büyük  bir  dış çerçeve çiziniz. (Dış çerçeve flash pedleri patlatırken 
pedi kaşe dizaynının üzerine doğru yerleştirebilmek gayesi ile yapılır.)

İç çerçeveyi silerek tartan marka lazer asetata lazer yazıcınızdan  minimum  600  dpi  ters  (mirror)  çıkış  alınız.

Tek renk kaşe üretiminde kaşe ebatlarına göre, üretilmiş olan 3 mm. kalınlığındaki hazır pedler kullanılmaktadır. 

Pozlama işlemine başlamadan önce  yumuşak bir bez kullanarak makinenin camının yüzeyindeki toz ve kirlerin
iyice temizlendiğinden emin olunuz.  (Her pozlandırma işlemi öncesi bu aşamayı hatırlamak, en yüksek kalitede
sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.                                                                                                                         

Yazıcınızdan  aldığınız  lazer  asetatı,  emisyon  yüzü  alta  gelecek  şekilde  pozlandırma  alanına  yerleştiriniz.

Flash pedi kaşe tasarımınızın üzerine gelecek şekilde yerleştiriniz ve kapağı kapatınız.

Bu aşamada pozlandırma alanında aluminyum çerçevenin yerinde olduğundan emin olunuz.

.

Kaşenin önündeki 
geniş yazı alanı her 
seferinde doğru kaşeyi 
ve baskı yönünü 
seçebilmenizi sağlar.

Uzun ömür ve dayanıklılık 
için ABS plastik.

Kolay mürekkep takviyesi.

Yüksek kapasiteli tekrar 
mürekkeplendirilebilen
kartuş.

Flash pedi ve kaşenin kullanılmadığı zamanlarda 
masa ya da diğer yüzeyleri mürekkep bulaşmasından
koruyan toz kapağı.

2400 dpi’ a kadar 
pozlandırılabilen flash ped 

5.000  ile 6.000  arası baskı

Rahat ve ergonomik 
tasarım



Son patlatmadan bir kaç saniye sonra kapağı kaldırınız. Bu bekleme pozlandırılan pedi yerinden oynatmadan 
önce bir süreliğine de olsa pede soğuma fırsatı verecektir.

Kapağı açıp pozlanan pedi çıkarınız. Kartuş yuvasının ön tarafındaki şeffaf koruyucu kapağı çıkardıktan sonra 
Pozlandırılmış olan flash pedi önceden mürekkeplendirilmiş olan kartuşun üzerine ters olarak yerleştirip, 20 
saniye kadar elinizle bastırınız. Daha sonra pedi ters çevirerek yerleştiriniz ve kartuş yuvasının arka kısmında 
bulunan kelepçeyi ön tarafa takarak pedi sabitleyiniz.

Artık kaşe kullanıma hazır hale gelmiştir. Yaklaşık 45 dakika sonra ise kartuştaki mürekkep önünde yer alan 
flash pedi mürekkeplendirecek ve kaşeniz sürekli olarak baskı yapmaya başlayabilecektir. 

Tek renk kaşelerde, kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanıldığı taktirde, 5000 kez mürekkeplendirilmeksizin
baskı yapabilirsiniz. Mürekkep azaldığı zaman üst kapağı kaldırırarak kanallar vasıtası ile MATUYA flash kaşe
mürekkebi takviyesi ile defalarca kullanabilirsiniz.

yınız

Kaşe tasarımı için vektörel bir proğram kullanınınz.

İlk aşamada kaşenin ölçülerinden 3 mm. küçük bir iç çerçeve çiziniz. 

Kaşe dizaynını hazırlayınız ve iç çerçevenin içine yerleştiriniz.

İkinci aşamada kaşe ölçülerinden 3 mm. büyük bir dış çerçeve çiziniz. (Dış çerçeve flash pedleri patlatırken pedi 
kaşe dizaynının üzerine doğru yerleştirebilmek gayesi ile yapılır.)  

İç çerçeveyi silerek tartan marka lazer  asetata  lazer  yazıcınızdan minimum 600 dpi ters (mirror) çıkış alınız. 

Renkli kaşe üretiminde kaşe ebatlarına göre, üretilmiş olan 7 mm.kalınlığındaki hazır pedler kullanılmaktadır. 
Mürekkeplendirilmiş kartuş ve kelepçe renkli kaşe imalatında kullanılmaz.                                                           .

Pozlama işlemine başlamadan önce yumuşak bir bez kullanarak makinenin camının yüzeyindeki toz ve kirlerin 
iyice temizlendiğinden emin olunuz. (Her pozlandırma işlemi öncesi bu aşamayı hatırlamak, en yüksek kalitede 
sonuç elde etmenizi sağlayacaktır.   

Kaşe tasarımı için vektörel bir proğram kullanınınz.

 İlk aşamada kaşenin ölçülerinden 3 mm. küçük bir iç çerçeve çiziniz.

Kaşe dizaynını hazırlayınız ve iç çerçevenin içine yerleştiriniz.

İkinci  aşamada  kaşe  ölçülerinden  3 mm.  büyük  bir  dış çerçeve çiziniz. (Dış çerçeve flash pedleri patlatırken 
pedi kaşe dizaynının üzerine doğru yerleştirebilmek gayesi ile yapılır.)

İç çerçeveyi silerek tartan marka lazer asetata lazer yazıcınızdan  minimum  600  dpi  ters  (mirror)  çıkış  alınız.

Renkli kaşe üretiminde kaşe ebatlarına göre, üretilmiş olan 7 mm. kalınlığındaki hazır pedler kullanılmaktadır. 

Yazıcınızdan  aldığınız  lazer  asetatı,  emisyon  yüzü  alta  gelecek  şekilde  pozlandırma  alanına  yerleştiriniz.

Flash  pedi kaşe tasarımınızın üzerine gelecek şekilde  yerleştiriniz ve pedin  üzerine  5 adet  kartvizit  koyunuz.
Kapağı  kapatıp  kilitleyiniz.



Artık pediniz kaşe sapına yerleştirilmeye hazır. Pedinizi kaşe sapına yerleştirmeden önce kaşe tabanına özel 
yapıştırıcıyı sürünüz ve pedinizi yapıştırınız. Kaşeniz kullanıma hazır hale gelmiştir.

Renkli kaşeler kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanıldığı taktirde mürekkeplendirilmeksizin 25.000 kez 
baskı yapabilir.

Son patlatmadan bir kaç saniye sonra kapağı kaldırınız. Bu bekleme pozlandırılan pedi yerinden oynatmadan 
önce bir süreliğine de olsa pede soğuma fırsatı verecektir.

yınız

Kapağı açıp pozlanan pedi çıkarınız. 

Daha sonra mürekkeplendirme işlemi için flash pedleri mürekkeplendirme kaplarının içine yerleştiriniz.

Çıkarmış olduğunuz pedleri renklendirmek için maket bıçağıyardımıyla keserek ayırınız.  Ayırdığınız pedlerin 
kesilen bölümlerini ısısal işlem ile kapatarak mürekkep sızdırmasını önleyiniz.

Mürekkeplendirme kaplarında mürekkep yüksekliği 3 mm’ yi geçmemelidir.

Mürekkep yüzeyine koyduğunuz pedlerin baskı yüzeyinin yukarıya doğru olduğundan ve kirlenmediğinden 
emin olunuz.

Çabuk üretim için, minimum mürekkeplendirme süresi 45 dakikadır. Günlük normal üretim için en iyi sonuçlar
45-90 dakika arasında mürekkeplendirme ile ortaya çıkar. Geniş kaşeler için daha uzun süre 
mürekkeplendirme süresine ihtiyaç duyulur. Zaman; kullanılan mürekkeplere, ebata ve ortam sıcaklığına göre 
değişir. 

Pedleri mürekkeplendirme kaplarından çıkarınız ve 10 dakika kadar emici kağıt üzerine dikkatlice bırakınız. 
Bu işlemi bir kaç değişik emici kağıtta tekrarlayarak pedin altındaki fazla mürekkebin iyice alınmasını 
sağlayınız. 

Organize San. Böl. 2 Cad. 60. Sk. No:2  ANTALYA

Tel: 0 242 346 15 18  Fax: 0 242 346 15 10 
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