
 دستگاه بنر

د و در شوویژه و خاص است. استفاده از این دستگاه نیاز به رعایت نکاتی دارد تا مشکلی در روند چاپ ایجاد ن دستگاه بنر

 .کنار آن اپراتور نیز آسیبی نبیند

 .آسیب دیدن یا بیمار شدن اپراتور دستگاه بنر ایجاد مشکل می کند که باید به آن به صورت ویژه و خاص توجه شود

 دستگاه بنر یک دستگاه صنعتی

 .یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود دستگاه بنر در محیط است

 .یط چاپخانه مجهز به دستگاه بنر پراکنده می شودبوی جوهر و بوی چاپ در مح

 .می تواند برای اپراتور ، طراح و یا دیگران مزاحمت ایجاد کند

 

 .این بو حتی می تواند مشتری شما را عصبی کند و احساس نارضایتی را در وی شعله ور سازد

، می تواند مشکالت تنفسی و مشکالت دیگری از این  دستگاه بنر برخی معتقدند در دراز مدت بوی جوهر و بوی چاپ با
  .دست برای اپراتور ایجاد کند

 .البته هیچ کدام از این موارد اثبات نشده است

 دستگاه بنر یک دستگاه صنعتی است

 حتی برخی فکر می کنند این بو بر روی ریه نشسته و مشکالت شدید تنفسی را در آینده ایجاد می کند.  

 ست این موارد نسبت به دستگاه بنر توسط پزشکان تایید نشدهآنچه که مشخص ا . 

 مجموعه ی سیمای شهر جلب  خدمات پس از فروش در ادامه الزم میدانیم توجه شما دوستان عزیز را به بخش

 .کنیم

 .بهتر است با استفاده از یک تهویه مطبوع مناسب ، مشکالتی از این دست را برطرف کنیم

 . دن بوی جوهر دستگاه اثبات نشده استدرست است که به صورت علمی مشکل ساز بو
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 . اما بهتر است با استفاده از یک تهویه مطبوع ، بو را از چاپخانه خارج کنیم

 .خطرات احتمالی تا جای ممکن رفع شود اما جای نگرانی نیست

 .برای تهویه مطبوع نیز دقت کنید که اگر چاپخانه در شهر قرار دارد

 .ه را در محیط محله رها نکنید و برای آن فکری کنیدهوای کشیده شده از فضای چاپخان

 . بهترین راهکار این است که این هوای بو دار را

 .ارتفاع رها سازی کنید تا کسی بوی آن را نشنود

 . طبق تجربه همسایه بیشتر از اپراتور به بوی چاپ

  .حساس هستند i7 مدل i512نیکادستگاه چاپ بنر کو

 .حتی مقدار کم از این بو را نیز نمی توانند تحمل کنند. سعی کنید از بروز این تنش جلوگیری کنید

  .به عنوان یک مجموعه پیشرو در صنعت چاپ و تبلیغات مجموعه سیمای شهر

 .توانسته مشکالت چاپخانه ها را به حداقل برساند گاه بنردست با ارائه جوهر ویژه هر

 .سالمتی مهمترین اصلی است که سیمای شهر با توجه دارد

 .به آن جوهر با کیفیت دستگاه چاپ بنر را روانه بازار می کند
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