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1. Eolas Ginearálta ar Tháirgí: 

 

a. Ainm an Táirge: Páipéar Teirmeach le haghaidh Printéir Físe  

b. Ainm Branda: SUPER ULSTAR 

c. Múnlaí Infheidhme: 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HG 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HD 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HD MIBI 

⚫ SUPER ULSTAR-1100HD Matt 

⚫ SUPER ULSTAR-1100S 

⚫ SUPER ULSTAR-1100S MIBI 

⚫ SUPER ULSTAR-2100HD 

⚫ SUPER ULSTAR-840HG 

⚫ SUPER ULSTAR-840S 

d. Monaróir: Durico C&T, Inc. 

e. Seoladh an mhonaróra 

33 Oedap 6-Gil, Sangju-Si  

Gyeongsangbuk-Do 37240 Poblacht na Cóiré 

f. Beartaithe P.urpose:  

Tá sé beartaithe an táirge seo a úsáid mar chúlpháirtí inchaite le Printéirí 

Físe Cineál Teirmeach chun íomhánna físe a gabhadh ó ghléas 

diagnóiseach ultrafhuaime a phriontáil agus a stóráil. Tá an táirge seo 

beartaithe le húsáid i dtimpeallachtaí míochaine, mar chlinicí agus 

ospidéil. Is iad na príomhúsáideoirí sprice gairmithe míochaine, lena n-

áirítear raideolaithe agus cnáimhseoirí, a dhéanann scrúdú ar othair agus 

/ nó ar fhéatas trí ultrasonography. Tá na híomhánna atá clóite ar an 

táirge seo le haghaidh úsáide taifead othair agus atreoraithe amháin 

agus níl sé beartaithe iad a úsáid chun críche diagnóiseacha. 

 

g. Sonraíochtaí Táirgí: 
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SUPER ULSTAR-1100HG 110mm×18m High Glossy 193

SUPER ULSTAR-1100HD 110mm×20m High Density 215

SUPER ULSTAR-1100HD MIBI 110mm×20m High Density 215

SUPER ULSTAR-1100HD Matt 110mm×20m High Density Matt 215

SUPER ULSTAR-1100S 110mm×20m Standard 215

SUPER ULSTAR-1100S MIBI 110mm×20m Standard 215

SUPER ULSTAR-2100HD 210mm×25m High Density 139

SUPER ULSTAR-840HG 84mm×12.5m High Glossy 104

SUPER ULSTAR-840S 84mm×13.5m Standard 112

Grade Size Feature Number of Prints

 

 

 

 

h. Comhoiriúnacht: 

Sony Mitsubishi Sony Mitsubishi

SUPER ULSTAR-1100HG UPP-110HG (Type V) K95H/K91HG/KP91HG UP-898 / 897 / 895 Series P95 / P93

SUPER ULSTAR-1100HD UPP-110HD (Type II) UP-898 / 897 / 895 Series

SUPER ULSTAR-1100HD MIBI K65HM/KP65HM P95 / P93

SUPER ULSTAR-1100HD Matt UPP-110HD (Type II) UP-898 / 897 / 895 Series

SUPER ULSTAR-1100S UPP-110S (Type I) UP-898 / 897 / 895 Series

SUPER ULSTAR-1100S MIBI K61S/KP61S/KP61B P95 / P93

SUPER ULSTAR-2100HD UPP-210HD (Type II) UP-991AD / 990AD / 971AD / 970AD

SUPER ULSTAR-840HG UPP-84HG (Type V) UP-711MD

SUPER ULSTAR-840S UPP-84S (Type I) UP-711MD

Compatibility Printer
Grade

 

 

i. Saintréithe Feidhmíochta: 

É ilíonn Priontáil Íomhá Leighis cruinneas ard atá ar fáil ón modh priontála 

teirmeach. Ú sáideann printéir theirmeach teas chun íomhá a phriontáil ar 

pháipéir theirmeacha, atá brataithe go speisialta chun dromchla an 

pháipéir a dhéanamh íogair do impulses teirmeacha. Is fearr printéirí 

teirmeacha seachas cineálacha eile printéirí mar áis dóibh toisc nach 

dteastaíonn earraí inchaite breise uathu mar chartúis dúch nó tonóirí. 

Dearadh an táirge seo chun oibriú go foirfe i gcomhcheangal leis na 

printéirí a sonraíodh sa Chairt Comhoiriúnachta den chlásal roimhe seo. 

 

j. N.ote 

Ní feiste leighis ann féin an táirge seo, ach is cúlpháirtí é do fheiste 

leighis. D’fhéadfadh aicmiú an táirge seo mar fheiste leighis a bheith 

difriúil de réir tíre. Téigh i gcomhairle le d’ionadaí díolacháin áitiúil nó 

d’oifig rialála rialtais chun tuilleadh faisnéise a fháil. 

 

 

2. Treoracha Ú sáide: 
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a. Páipéar Neamhphriontáilte a stóráil 

1) Stóráil páipéar neamhúsáidte in áit fhionnuar dhorcha (faoi bhun 30℃

/86℉). 

2) Ná stóráil in áit te nó tais. 

3) Ná fág páipéar neamhúsáidte faoi sholas díreach nó in áiteanna geala 

eile. 

4) Ná lig aon tuaslagóir orgánach so-ghalaithe nó clóiríd vinile. 

5) Ná déan teagmháil le dromchla páipéir neamhúsáidte le méara mar is 

féidir le hiarmhar ó mhéarloirg damáiste a dhéanamh don phrintéir. 

 

b. Páipéar a úsáid le haghaidh priontála sa Phrintéir Teirmeach 

1) Seiceáil agus deimhnigh go bhfuil leithead an rolla páipéir (110㎜, 210㎜, 

nó 84㎜) comhoiriúnach le sonraíochtaí do phrintéir. 

2) Déan mála plaisteach a chuimilt ar oscailt chun an rolla páipéir a thógáil 

amach, agus an greamán atá ceangailte le deireadh an rolla a bhaint. 

3) Oscail bosca bruscair páipéir an chlódóra agus luchtú an rolla páipéir i 

gceart sa phrintéir. Féach leat do lámhleabhar treoracha printéir mar tá 

gach samhail printéir difriúil. 

4) Bí cúramach gan dromchla páipéir neamhúsáidte a fhilleadh nó 

teagmháil a dhéanamh leis. Bí cinnte an chéad 15 go 20㎝ (6 go 8 n-

orlach) de pháipéar a tharraingt amach agus a scriosadh. B’fhéidir gur 

bhailigh an chéad chuid seo roinnt deannaigh nó méarloirg, rud a 

d’fhéadfadh droch-chaighdeán priontála a dhéanamh chomh maith le 

damáiste don chlódóir. 

5) Dún bosca bruscair luchtaithe an chlódóra agus cas air an printéir. 

6) Sula ndéantar é a phriontáil, socraigh cumraíocht an chineáil páipéir ar 

an printéir chun an cineál samhail táirge Durico a mheaitseáil. Mar 

shampla, roghnaigh S do SUPER ULSTAR-1100S agus SUPER 

ULSTAR-840S, roghnaigh HD do SUPER ULSTAR-1100HD agus 

SUPER ULSTAR-2100HD, nó roghnaigh HG do SUPER ULSTAR-

1100HG agus SUPER ULSTAR-840HG. Tá difríochtaí idir na treoracha 

chun an cineál páipéir a chumrú de réir déantús agus samhail printéir, 

mar sin féach le do thoil ar do lámhleabhar treoracha printéir le 

haghaidh treoracha mionsonraithe. 

7) Coigeartaigh na socruithe Codarsnachta agus Gile ar do phrintéir chun 

na torthaí priontála is fearr a fháil. Ní hionann na treoracha chun 

codarsnacht agus gile a chumrú de réir déantús agus samhail an 

chlódóra, mar sin féach leat do lámhleabhar treoracha printéir le 
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haghaidh treoracha mionsonraithe. 

8) Teastaíonn cothabháil rialta ón gcuid is mó de na printéirí, lena n-áirítear 

an ceann teirmeach agus an sorcóir a ghlanadh. Féach leat do 

lámhleabhar treoracha printéir maidir le treoracha maidir le cothabháil 

do phrintéir chun na torthaí priontála is fearr a fháil. 

 

c. Stóráil Páipéir Phriontáilte 

1) Coinnigh an páipéar in áit dorcha, fionnuar agus tirim. Nuair a bheidh sí 

nochtaithe do theas, taise nó solas na gréine, féadfaidh an íomhá 

chlóite céimnithe, dath a athrú, nó dorchachadh. 

2) Ná cuir an méid seo a leanas ar dhromchla an pháipéir chlóite: 

Téipeanna plaisteacha 

Scriosadh plaisteach 

Cóipeáil Toner 

Vinyl 

Dúch marcóra 

Plaisteachóir cosúil le mataí deisce 

Tuaslagóirí orgánacha so-ghalaithe 

Alcól 

3) Seachain méarloirg a fhágáil ar dhromchla an pháipéir chlóite. 

4) Ná rub an dromchla clóite. 

5) Ná clúdaigh an páipéar clóite le lannú atá ar fáil go tráchtála. Féadfaidh 

an lannú a bheith ina chúis leis an íomhá clóite a smideadh nó a 

dhorchaigh. 

6) Moltar gach aghaidh leatháin chlóite a stóráil suas, i mála 

polapróipiléine, nó é a chruachadh le píosa páipéir idir gach bileog. 

7) T.tá a tháirge le haghaidh úsáide aonair amháin. Ná athúsáid páipéir 

chlóite. 

 

d. An táirge a dhiúscairt 

Ní féidir an táirge seo a athchúrsáil. Déan páipéar a dhiúscairt i gceart de 

réir do rialacha ginearálta áitiúla maidir le diúscairt dramhaíola tar éis é a 

úsáid. Ná déan an táirge seo a dhó. Ba cheart duit do rialacháin áitiúla 

maidir le diúscairt a urramú toisc go bhfuil an táirge seo brataithe le 

ceimiceáin ar scannán plaisteach. Le haghaidh tuilleadh faisnéise, déan 

teagmháil le d’údarás áitiúil maidir le scannán teirmeach díreach a 

dhiúscairt. 

 

3. Scairbh Saol an táirge: 
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a. Coinníoll: 

- Faoi Choinníoll Gnáthsheomra (Faoi bhun 30℃(86℉) / 80%RH) 

 b. Téarmaí ráthaíochta: 

Táirge gan oscailt - Thart. 3 bliana 

 

4. Rabhadh: 

 

a. Tá an táirge seo le húsáid i gclódóirí teirmeacha amháin.  

b. Ní feiste leighis ann féin an táirge seo. Is cúlpháirtí é atá beartaithe le 

húsáid le feiste leighis. 

c. Is le haghaidh úsáide aonair amháin atá an táirge seo. Ná athúsáid aon 

chuid den táirge seo tar éis a phriontála. 

d. Ná húsáid an Táirge seo má tá an mála plaisteach stróicthe, nó má tá 

aon pháipéar neamhúsáidte duite. 

e. Ba cheart aon eachtra a tharla maidir le húsáid an táirge a thuairisciú don 

mhonaróir agus do na húdaráis áitiúla iomchuí. 

f. Nuair a bheidh tú an rolla páipéir a luchtú isteach sa phrintéir, bí cinnte 

an chéad 15 go 20㎝ (6 go 8 n-orlach) de pháipéar a tharraingt amach 

agus a scriosadh. B’fhéidir gur bhailigh an chéad chuid seo roinnt 

deannaigh nó méarloirg, rud a d’fhéadfadh droch-chaighdeán priontála a 

dhéanamh chomh maith le damáiste don chlódóir. 

g. Láimhseáil an rolla páipéir go cúramach i gcónaí nuair a dhéanann tú é a 

luchtú / a dhíluchtú isteach / ón printéir chun nach nochtfar an páipéar do 

dheannach, salachar, méarlorg, srl. 

 

 

 


