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Prohláení o shodì
Tímto prohlaujeme, e níe uvedené zaøízení odpovídá svou koncepcí a konstrukcí jako i provedením,
které jsme uvedli do obìhu, odpovídajícím základním bezpeènostním a zdravotním poadavkùm
pøísluných smìrnic Evropských spoleèenství. Pøi zmìnì zaøízení nebo úèelu pouití, které s námi nebylo
dohodnuto, pozbývá toto prohláení platnosti.
Pøístroj:
Transferová tiskárna

Typ :
A3

Pouité smìrnice a normy Evropských spoleèenství:
- Smìrnice ES pro stroje
- Bezpeènost strojù

98/37/Evr. spol.
EN 292-2:1991

- Nízkonapìová smìrnice ES
- Bezpeènost informaèních pøístrojù
a kanceláøských strojù

73/23/EHS
EN60950:1992+A1:1993
EN 60950/A2:1993

- Smìrnice ES elektromagnetická kompatibilita
- Mezní hodnoty pro rádiové ruení
zaøízení informaèní techniky
- Emise harmonického kmitání proudu

89/336/EHS
EN 55022 :1998

- Kolísání napìtí / flicker
- Odolnost proti ruení  øemeslná oblast
a malé podniky

EN 61000-3-2:1995+A1:1998+A2:1998
+A14:1999:2000
EN 61000-3-3:1995
EN 50082-1: 1992-12

Za výrobce podepisuje:
cab Produkttechnik Sömmerda
Sömmerda, 21.05.01
Erwin Fascher
Jednatel

Dùleité bezpeènostní pokyny
1. Pøístroj musí být pouíván výluènì pro potisk etiket, nekoneèného papíru a podobných
materiálù!
2. Pøipojte pøístroj pouze k síti s vhodným napìtím. Pøístroj je koncipován pro støídavá
napìtí od 100 do 240 V. Pøipojte tiskárnu pouze do zásuvky s kontaktem na zemnící
vodiè!
3. Tiskárna mùe být spojena pouze s pøístroji, které mají minimální jistící napìtí!
4. Dbejte toho, e musí být vechny pøipojované pøístroje (tiskárna, poèítaè atd.) pøi
zapojování pøípojek vypnuty! Pøístroje musí být rovnì vypnuty, kdy mají být pøípojky
odpojeny!
5. Zajistìte, aby Vae tiskárna nebyla vystavena vlhku a mokru!
6. Tiskárnu je mono provozovat s otevøeným krytem. V tomto stavu jsou rotující èásti
volnì pøístupné. Dbejte toho, aby nedolo ke styku tìchto èástí s vlasy osob, se perky
nebo podobnými pøedmìty !
7. Pøi provozu mùe být konstrukèní celek tiskové hlavy horký. Pozor pøi doteku!
8. Odpojte tiskárnu ze sítì, ne zaènete s èitìním, resp. údrbáøskými pracemi.
9. Opravy tiskárny smìjí provádìt pouze kvalifikovaní technici pro údrbu.
VAROVÁNÍ!
Neotevírejte zadní stìnu! Síové napìtí - nebezpeèí ivota!
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Pøipojení
Pøipojení k síti
Tiskárna je vybavena irokorozpìovou síovou pøípojkou (100-240V~), take je
bez zásahu do pøístroje moný provoz jak pøi síovém napìtí 230V~/50 Hz, tak
pøi 115V~/60 Hz.
POZOR!
Pøed pøipojením Vaí tiskárny do sítì zajistìte, aby se síový
vypínaè (6) nacházel v pozici O (VYP)!
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Obrázek 1
Zastrète síový kabel (3), který se nachází v pøísluenství, do zdíøky pro
pøípojku na sí (7) a pøipojte kabel do uzemnìné zásuvky.

Pøipojení k poèítaèi
Tiskárna je standardnì vybavena bidirektionálním paralelním pøípojem (4) a
sériovým pøípojem RS-232 s 9-pólovou zdíøkou (5).
Pro sériové zapojení musí být pøípoj tiskárny RS-232 konfigurován v souladu s
konfigurací ve Vaem poèítaèi (viz návod k provozu).
Spojte poèítaè a tiskárnu vhodným kabelem (1,2) a zajistìte kabelová spojení
rouby, resp. úponkami nacházejícími se na zástrèkách.
POZOR!
Vìnujte pozornost tomu, aby byly vechny poèítaèe, které jsou k tiskárnì
pøipojeny, a také spojovací kabely øádnì uzemnìny.
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Vloení etiket
1

2

3
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Obrázek 2

Následující kroky platí pro vloení materiálu v odtrhávacím reimu. Pokyny k
vloení materiálu v navíjecím resp. podávacím reimu nebo k vloení
leporelového papíru najdete v návodu k obsluze tiskárny, resp. svìtelného èidla
podávání.
1. Uvolnìte rýhovaný roub (3), vyklopte vodící èást (4) smìrem nahoru a
vysuòte ji co moná nejvíce smìrem ven.
2. Vlote zásobní roli s etiketami (5) na úchytku role (6) a odmotejte z ní
delí pruh etiket. Nasuòte roli a na doraz.
3. Sklopte vodící èást smìrem dolù (4) a k úchytce role (6). Posuòte vodící
èást k zásobní roli tak, aby byla role pøi odvíjení zlehka brzdìna. Utáhnìte
rýhovaný roub (3).
4. Vyklopte páèku (2) a na doraz ve smìru hodinových ruèièek a takto
pøizvednìte konstrukèní celek s tiskovou hlavou (1)
5. Vysuòte vodící krouek (7) co moná nejdále smìrem ven.
6. Prosuòte pásku s etiketami tiskárnou tak, jak je znázornìno na obrázku 2.
Pro etikety na vnìjí stranì je prùbìh papíru znázornìn plnou èarou,
prùbìh papíru pro etikety na vnitøní stranì èarou pøeruovanou.
7. Nastavte svìtelné èidlo pro etikety (8) tak, aby mohl vlastní senzor (9)
zachytit mezeru mezi etiketami, resp. reflexní nebo perforaèní znaèky.
Pro nastavení zasuòte svìtelné èidlo páèkou (10) do správné pozice.
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Obrázek 3
8. Zasuòte vodící krouek (7) k vnìjí hranì pásky s etiketami.
9. Sklopte páèku (2) v protismìru hodinových ruèièek a na doraz. Tím dojde
k zablokování tiskové hlavy.
10. Pøi pouití úzkých etiket musí být aktivována podpìra tiskové hlavy.

Nastavení podpìry tiskové hlavy
Pøi potisku úzkých etiket (íøka mení
ne polovina íøky tiskové hlavy) se
tisková hlava v oblasti, kde se
nevyskytuje ádný materiál, mùe
dostat do styku pøímo s tiskovým
válcem. To mùe vést k pøedèasnému
opotøebení tiskové hlavy a k rozdílùm
v intenzitì tisku mezi obìma stranami
etiket. Proto musí být pøi pouití
úzkých etiket aktivována podpìra
tiskové hlavy (2):

1
2
3
4
Obrázek 4

1. Momentální pozici podpìry tiskové hlavy (2) je najdete na stupnici u
podélného otvoru (4).
2. Pro iroké etikety je doporuèena pozice 1. Zde je podpìra tiskové
hlavy (2) zcela deaktivována.
3. Pro úzké etikety uvolnìte rýhovaný roub (3) a posuòte jej pomalu
smìrem k pozici 5. Tisková hlava (1) se pøitom na vnìjí stranì pøizvedá.
4. Pøekontrolujte nastavení kontrolou stejnomìrnosti intenzity tisku.
5. Utáhnìte rýhovaný roub (3).
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Vloení transferové fólie
3

4
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Obrázek 5
POZOR!
Aby se zabránilo pøedèasnému opotøebení tiskové hlavy, pouívejte pouze
transferovou fólii, která je o nìco irí ne materiál k potisku!
UPOZORNÌNÍ!
Pøi pøímém termotisku se transferová fólie nevkládá!
1. Vyklopte páèku (1) a na doraz ve smìru hodinových ruèièek a takto
pøizvednìte tiskovou hlavu (2).
2. Nasuòte roli s fólií (5) na odvíjeè (6) a na doraz.
3. Pøidrte roli s fólií a otáèejte maticí (7) v protismìru hodinových ruèièek,
dokud nedojde ke znatelnému odporu. Tím dojde k upevnìní role s fólií (5)
na odvíjeèi (6).
4. Nasuòte fóliové jádro vhodné íøky na navíjeè (3) a upevnìte toto jádro
otáèením matice (4) v protismìru hodinových ruèièek.
5. Vlote transferovou fólii podle obrázku 5 a pøilepte zaèátek fólie lepicí
páskou (napø. etiketou) na fóliové jádro. Na obrázku 5 platí plná èára pro
role s povrstvenou stranou uvnitø, pøeruovaná èára pro role s povrstvenou
stranou na vnìjí stranì.
6. Uhlaïte a napnìte prùbìh fólie otáèením navíjeèe (3) v protismìru
hodinových ruèièek.
7. Sklopte páèku (1) v protismìru hodinových ruèièek a na doraz. Tím dojde
k zablokování tiskové hlavy (2).
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Nastavení prùbìhu transferové fólie

1
3
2
4

Obrázek 6
Pokud dojde v prùbìhu transferové fólie (1) ke tvorbì záhybù, které vedou k
chybám výtisku, mùe být pro opravu chyby zmìnìno nastavení smìrovacího
plechu transferové fólie (2):
1. Aktuální nastavení je mono pøeèíst na stupnici (3).
2. Ke zmìnì nastavení otáèejte rýhovaným roubem (4).
Nastavením ve smìru + dojde k dalímu napnutí na vnitøní hranì
transferové fólie. Nastavením ve smìru - se fólie více napne na vnìjí
stranì.
K potlaèení tvorby záhybù musí být transferová fólie napnuta na té hranì,
od které vychází tvorba záhybù.
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Obsluný panel
Obsluný panel se skládá z
grafického displeje (1) a navigaèní
desky (2) se ètyømi integrovanými
tlaèítky.
Online

1

2

Na displeji obsluného panelu mùete
stále èíst informace o stavu systému
tiskárny a stavu zpracování aktuálního
tisku.
Funkce tlaèítek závisí vdy na stavu
systému. Aktivní funkce jsou
oznaèeny tím, e momentálnì platné
popisy, resp. symboly v polích tlaèítek
svítí.

Obrázek 7

Funkce tlaèítek v tiskovém provozu
Tlaèítko

Popis

Funkce

svítí

- pøepnutí do nabídky OFFLINE

svítí

- podávání prázdné etikety

svítí
svítí
bliká

- pøeruení zadaného tisku
- pokraèování pøerueného tisku
- oznaèení odstranitelné chyby, po odstranìní
chyby pokraèování v zadaném tisku
- po skonèení zadaného tisku opakování
poslední etikety (pouze pøi zapnutém parametru
"Pauza-nový tisk")

(svítí)

svítí

bliká
(svítí)
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- krátké stisknutí : pøeruení aktuálního zadaného tisku
- dlouhé stisknutí : pøeruení aktuálního zadaného tisku
a vymazání vekerého zadaného
tisku z pamìti tiskárny
- oznaèení neodstranitelné chyby, pøeruení
zadaného tisku
- po skonèení zadaného tisku vymazání
pamìti tiskárny, pak ji není moné "Pauza-nový tisk"

cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Funkce obsluného panelu v nabídce offline
Nabídka offline obsahuje ve více rovinách monosti k nastavení parametrù
pøístroje a tisku, k vyvolání zkuebních a servisních funkcí a k práci s
pamìovými kartami. K vyvolání nabídky musí být v systémovém stavu
.
"Online" stisknuto tlaèítko
Online

[Pamìová karta]

Etik. z karty
Adresáø tisku
Kartu kopírovat *
Kartu smazat *
ASCII výpis (karta)

Test

Zkrácený status
Stav tiskárny
Seznam písma
Seznam zaøízení
Rozliení hlavy
Monitor mod.
Testovací møíka
Tvar títku

Nastavení *

Místní nastave
Parametry tiskárny
Parametry tisku
Rozhraní
Zabezpeèení

Servis

Aktualiz. firmw. *

Nabídky a volby oznaèené * mohou být chránìny pøed nepovolaným zásahem
kódem PIN.
Nabídka [Pamìová karta] se objeví pouze pøi zasunuté FlashCard

Funkce tlaèítek v nabídce offline
Tlaèítko

Funkce
- listování v nabídce nahoru
- zvýení numerických hodnot
- listování v nabídce dolu
- sníení numerických hodnot
- skok do podnabídky
- pøi numerických nastavováních posun kurzoru doprava
- ukonèení nastavovacího procesu s potvrzením
zvoleného nastavení
- start zvolené zkuební a servisní funkce
- skok z podnabídky zpìt
- pøi numerických nastavováních posun kurzoru doleva
- ukonèení nastavovacího procesu se zamítnutím
provedené zmìny
- v nejhornìjí rovinì nabídky skok zpìt z nabídky offline do
systémového stavu "Online"

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Konfigurace tiskárny
V nabídce "Nastavení" nabídky offline najdete mnoství parametrù, abyste
mohli konfigurovat svou tiskárnu pro konkrétní pøípad pouití.
Proveïte zmìny v této nabídce hlavnì pøi prvním uvedení do provozu a také pøi
zásadních zmìnách podmínek pouití tiskárny. Zmìny, které se stanou
nutnými pøi zpracování rùzných zadání tisku s napø. rozdílnými materiály,
mohou být zpravidla realizovány prostøednictvím nastavení software.
Celá nabídka "Nastavení" mùe být kódovým èíslem (PIN) chránìna pøed
nepovolaným zásahem.
1. Pøepnìte tlaèítkem

ze stavu "Online" do nabídky offline.

2. Stisknìte tlaèítka
nebo
"Nastavení". Stisknìte .

tak èasto, dokud nedojdete k nabídce

3. Pokud je nabídka "Nastavení" chránìna kódem PIN, objeví se na displeji
výzva k zadání "PIN: 0000". Tlaèítky
a
mohou být èíslice kódu PIN
jednotlivì zmìòovány. Místo, které má být zmìnìno, na displeji bliká.
Tlaèítkem
se posunete k dalí èíslici.
Pøi správném zadání vech èíslic dojde ke skoku do nabídky "Nastavení".
4. Parametry jsou uspoøádány rozvìtvenou strukturou. Tlaèítky
nebo
mùete volit mezi rùznými podnabídkami. Tlaèítkem
dojde ke skoku do
zvolené podnabídky.
5. Byla-li dosaena vlastní úroveò parametru, objeví se na displeji pod názvem
parametru aktuální hodnota zvoleného parametru. Symbol
se nachází v
horní øádce a ukazuje, e mùe být tlaèítky
a
pøepínáno mezi rùznými
parametry.

6. Pro zmìnu nastavení musí být stisknuto tlaèítko .
Symbol se nyní objeví ve spodní øádce a ukazuje, e mùe být tlaèítky
a
zmìnìno nastavení parametrù.

7. Pro potvrzení zmìny stisknìte tlaèítko . Pro zamítnutí zmìny stisknìte
pøemístí opìt do horní øádky.
tlaèítko . V obou pøípadech se symbol
8. Ke skoku zpìt do nabídky "Nastavení" resp. do stavu "Online" stisknìte
popø. nìkolikrát tlaèítko .
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Následující tabulka podává struèný pøehled o konfiguraèních parametrech.
Podrobné informace najdete v návodu k obsluze.
Nastavení
Místní nastave
Zemì

jazyk displeje, formát èasu a data

Èasové pásmo

èasové pásmo podle UTC (Universal Time Coordinated)

Denní svìtlo

metoda regulace letního èasu

Datum nast.

nastavení data

Èas nast.

nastavení èasu

Parametry tiskárny
Pozice hlavy X

posunutí výtisku na etiketì napøíè ke smìru tisku

Pozice hlavy Y

posunutí výtisku na etiketì ve smìru tisku

[Pod. hrana]

parametry pro svìtelné èidlo podávání (volitelné)

[Nù]

parametry pro nù (volitelné)

Jas LCD

jas pozadí displeje

Kontrast LCD

optimalizace èitelnosti displeje

Úsporný reim

èekací doba do pøechodu do úsporného reimu

Krokovací reim

aktivování krokovacího reimu

Parametry tisku
Teplota hlavy

základní nastavení intenzity tisku (poèernìní)

Rychlost tisku

základní nastavení rychlosti tisku

Transfer tisk

základní nastavení termotisku transferového/pøímého

Senzor etiket

identifikace etiket - prosvícení/reflex zdola

Pozice sejm.

dalí podávání na konci zadaného tisku

Zpìt.transp.

výbìr zpìtný transport optimován / vdy pro
øezací resp. podávací reim
monost tisku dalích etiket po skonèení zadaného
tisku tlaèítkem
výbìr, zda má být po odstranitelné chybì
chybná etiketa znova vytitìna

Pauza-nový tisk
Chyba-tisk.znovu
Rozhraní
Znaková sada

výbìr tabulky znakové sady

RS-232

nastavení rychlosti v baudech / protokol

[RS-422/485]

konfigurace pøipojení RS-422/485 (volitelné)

[Ethernet]

konfigurace ethernetového pøipojení (volitelné)

Zabezpeèení
PIN

stanovení, vymazání, zmìna kódového èísla
k ochranì urèitých funkcí a nastavení

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Zkuební funkce
Tiskárna je vybavena øadou zkuebních funkcí, které jsou shrnuty v nabídce
"Test" nabídky offline.
1. Pøepnìte tlaèítkem

ze stavu "Online" do nabídky offline.

2. Stisknìte tlaèítka
nebo
tak èasto, dokud nedojdete k nabídce "Test".
Pro potvrzení výbìru stisknìte .
3. Pro vechny zkuební funkce, pøi kterých se tiskne, vlote prosím materiál,
který vystaèuje po celé íøce tisku.
4. Zvolte tlaèítky
tlaèítkem .

a

poadovanou zkuební funkci a výbìr potvrïte

Test
Zkrácený status
Zobrazení nejdùleitìjích konfiguraèních a provozních parametrù na displeji,
nebo
.
pøepnutí mezi zobrazeními parametrù tlaèítky
Pro oputìní zobrazení "Zkrácený status stisknìte tlaèítko .
Stav tiskárny
Výtisk nejdùleitìjích konfiguraèních a provozních parametrù a zkuebního
vzorku ke kontrole kvality výtisku (obrázek 8)
Seznam písma
Výtisk seznamu s nejdùleitìjími parametry druhù písma, které je v tiskárnì k
dispozici. Seznam obsahuje jak interní písma tiskárny tak zavedená písma.
Seznam zaøízení
Výtisk seznamu nejdùleitìjích komponentù hardware instalovaných v tiskárnì
a pøipojených volitelných pøístrojù.
Rozliení hlavy
Výtisk diagramu, ve kterém jsou køivkou znázornìny odporové hodnoty tepelných
bodù tiskové hlavy. Zvýené odporové hodnoty poukazují na pokozený nebo
defektní tiskový bod.
Monitor mod.
Výtisk øídících sekvencí pøijímaných z poèítaèe. Zadání tisku má být posláno po
pøepnutí do monitorového reimu. Pøijímané pøíkazy pro tiskárnu nejsou
interpretovány, ale vytitìny jako text (obrázek 10). Pro navrácení do reimu
"Online" stisknìte tlaèítko
.
Testovací møíka
Výtisk zkuebního vzorku k posouzení kvality výtisku.
Tvar títku
Výtisk diagramu, ve kterém jsou køivkou znázornìny hodnoty mìøené pøi
transportu materiálu senzorem pro etikety.
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Pøíklad Stav tiskárny

Obrázek 8

Pøíklad Monitor Mod.
Pøíklad etikety titìné normálnì

Obrázek 9
cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Pøíklad etikety v Monitor Mod.

Obrázek 10
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Èitìní
VAROVÁNÍ!
Pøed zaèátkem údrbáøských prací musí být tiskárna odpojena od sítì!

Veobecná oèista
Za provozu se shromaïují zejména v oblasti tiskové mechaniky èásteèky
prachu. Odstraòte tyto èásteèky mìkkým tìtcem nebo vysavaèem. Vnìjí
povrchy tiskárny mùete oèistit bìným èistícím prostøedkem.
POZOR!
Nepouívejte prostøedky na drhnutí nebo rozpoutìdla!

Èitìní tiskového válce
Neèistoty na tiskovém válci mohou vést k ovlivnìní výtisku a transportu
materiálu.
1. Vyklopte tiskovou hlavu.
2. Odstraòte z tiskárny etikety a transferovou fólii.
3. Odstraòte vekeré usazeniny lihem a mìkkým hadøíkem.

Èitìní tiskové hlavy
Bìhem tisku se mohou na tiskové hlavì nashromádit neèistoty jako papírový
prach nebo barevné èásteèky z transferové fólie.
Ty zpùsobují znaèné zhorení kvality výtisku.
Doporuèujeme následující intervaly èitìní:
Pøímý termotisk
Transferový termotisk

:
:

po kadé výmìnì role s etiketami
po kadé výmìnì role s transferovou fólií

POZOR!
Nepouívejte ostré nebo tvrdé pøedmìty k èitìní tiskové hlavy!
Nedotýkejte se pokud mono holýma rukama sklenìné ochranné vrstvy
tiskové hlavy!
Pøi èitìní tiskové hlavy postupujte následovnì:
1. Vyklopte tiskovou hlavu.
2. Odstraòte z tiskárny etikety a transferovou fólii.
3. Oèitìte povrch hlavy speciální èistící tyèinkou nebo vatovou tyèinkou
namoèenou v èistém alkoholu.
4. Nechejte tiskovou hlavu pøed opìtovným uvedením tiskárny do
provozu cca 2 a 3 minuty oschnout.
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