Transfer Yazýcý

-Serisi

Kýsa Kullaným Kýlavuzu

Baský 12/01

Gesellschaft für
Computer- und AutomationsBausteine mbH & Co KG
cab-Produkttechnik GmbH & Co KG
Postfach 19 04
D-76007 Karlsruhe
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Telefon + 49 (0) 721 / 66 26-00
Telefax + 49 (0) 721 / 66 26-249
http://www.cabgmbh.com
e-mail : info@cabgmbh.com
copyright by cab
Teknik deðiþklik yapma hakký saklýdýr
In accordance with our policy of continual product improvement, we reserve the right to alter specifications without notice
Données technique modifiables sans prévais

2

cab Produkttechnik GmbH & Co KG

A-Serisi
Transfer
Transfer Yazýcý
Yazýcý

Kýsa Kullaným Kýlavuzu

Baský 12/01
Çeviri dahil, tüm haklarý saklýdýr.
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AB-Uyumluluk Bildirimi
Aþaðýda belirtilen makinenin, tasarýmý ve yapým türü ve tarafýmýzca piyasaya verilen modeli itibariyle, ilgili
AB Yönergelerinin temel güvenlik ve saðlýk þartlarýna uygun olduðunu beyan ederiz. Makine üzerinde,
tarafýmýzca onaylanmamýþ deðiþiklikler yapýlmasý veya kullaným amacýnýn deðiþtirilmesi durumunda bu
beyan hükümsüzdür.
Makine:
Transfer Yazýcý

Tip :
A3

Uygulanan AB Yönergeleri ve Normlarý:
- AB Makine Yönergesi
- Makinelerin Güvenliði

98/37/AB
EN 292-2:1991

- AB Alçak Voltaj Yönergesi
- Bilgi Ýþlem ve Ofýs
Makinelerinin Güvenliði

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

- AB Yönergesi EMK (Elektromanyetik Kirlilik)
- Bilgi Ýþlem Donanýmlarýnýn
Yayýn Bozma Sýnýr Deðerleri
- Üst Salýným Akýmlarý

89/336/AT
EN 55022 :1998

- Voltaj Dalgalanmasý / Titretme
- Bozma Dayanýklýlýðý Ticari iþletmeler
ve küçük ölçekli iþletmeler

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

Üretici Adýna:
cab Produkttechnik Sömmerda
Sömmerda, 21.05.01
Erwin Fascher
Ýþletme Müdürü

Önemli Güvenlik Uyarýlarý
1. Makine yalnýzca etikete, kesintisiz kaðýda ve benzer malzemelere baský için
kullanýlmalýdýr!
2. Makine yalnýzca uygun voltajlý elektrik þebekelerine baðlayýn. Makine 100 ila 240 Vluk
alternatif voltaj için üretilmiþtir. Yazýcýyý yalnýzca topraklý pirizlere takýn!
3. Yazýcý, yalnýzca topraklý makinelere baðlanmalýdýr!
4. Baðlantýlarý takarken, birbirlerine baðlanacak tüm makinelerin (yazýcý, bilgisayar) kapalý
olmasýna dikkat edin! Baðlantýlarý çýkartýrken, tüm makinelerin kapalý olmasýna dikkat
edin!
5. Yazýcýnýn ýslanmamasýna dikkat edin!
6. Yazýcýyý, kapaðý açýkken çalýþtýrmak olanaklýdýr. Bu durumda dönen parçalar açýkta
kalmaktadýr. Kiþilerin saç teli, taký eþyasý veya benzer maddelerin bu parçalarla temas
etmemesine dikkat edin!
7. Çalýþýrken yazdýrma kafasý birimi aþýrý ýsýnabilir. Makineye dokunurken dikkat edin!
8. Temizleme veya bakým iþlerine giriþmeden önce, yazýcýyý elektrik þebekesinden ayýrýn.
9. Yazýcýnýn bakýmý, yalnýzca kalifiye bakým elemanlarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
UYARI!
Arka kapaðý açmayýn! Þebeke gerilimi nedeniyle ölüm tehlikesi vardýr!
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Baðlantýlarýn Takýlmasý
Elektrik Þebekesine Baðlama
Yazýcý geniþ aralýklý (100-240V~) bir þebeke adaptörüyle donatýlmýþ olup,
makineye müdahele etmeden hem 230V~/50Hz hem de 115V~/60 Hz altýnda
çalýþtýrýlabilir.
DÝKKAT!
Makineyi elektrik þebekesine baðlamadan önce, açma/kapama þalterinin
(6) O (KAPALI) konumda olmasýna dikkat edin!

4

5
1
6
7

2

3
Resim 1
Satýþ paketinde bulunan þebeke kablosunu (3) þebeke baðlantý yuvasýna (7)
takýn ve fiþi topraklý bir elektrik pirizine takýn.

Bilgisayar Baðlantýsý
Yazýcýnýn standart olarak, çift yönlü bir paralel arayüzü (4) ve 9 kutuplu (5)
yuvasý olan bir RS-232 seri arayüzü bulunmaktadýr.
Seri baðlantý için yazýcýnýn RS-232 arayüzü, bilgisayarýnýzdaki ayarlara uygun
olarak yapýlandýrýlmalýdýr (bkz Kullaným Kýlavuzu).
Bilgisayarý ve yazýcýyý uygun bir kabloyla (1,2) baðlayýn ve kablo baðlantýlarýný,
baðlantý noktalarýndaki vida ve mandallarla, sabitleyin.
DÝKKAT!
Yazýcýya baðlý olan tüm bilgisayarlarýn ve baðlantý kablolarýnýn gerektiði
gibi topraklanmýþ olmasýna dikkat edin.
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Etiketleri Yerleþtirme
1

2
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Resim 2

Aþagýdaki adýmlar, malzemenin yýrtma modu kullanýmý için takýlmasýnda
uygulanmalýdýr. Malzemenin toplama ve besleme modunda takýlmasý veya
Leporello kaðýdýnýn yerleþtirilmesine iliþkin bilgileri, yazýcýnýn veya yýrtma
sensörünün kullaným kýlavuzunda bulabilirsiniz.
1. Týrtýllý vidayý (3) gevþetip, kýlavuzu (4) yukarý döndürün ve gittiði kadar
dýþarý kaydýrýn.
2. Etiket rulosunu (5) rulo tutucusuna (6) takýn ve uzunca býr etiket þeridini
rulodan çekin. Ruloyu dayanma noktasýna kadar itin.
3. Kýlavuzu (4) rulo tutucusuna (6) kadar döndürün. Kýlavuzu, rulo çekilirken
hafifçe frenlenecek þekilde, ruloya dayayýn. Týrtýllý výdayý (3) sýkýlayýn.
4. Kolu (2), saat yönünde, dayanma noktasýna kadar döndürün ve bu þekilde
baský kafasý birimini (1) yükseltin.
5. Kýlavuz halkasýný (7) gittiði kadar dýþarý kaydýrýn.
6. Etiket þeridini Resim 2de gösterildiði gibi yazýcýnýn içinden geçirin. Dýþtan
sarýlmýþ etiketlerin kaðýt kýlavuzu kesintisiz çizgi, içten sarýlmýþ etiketlerin
kaðýt kýlavuzu ise kesik çizgi ile gösterilmiþtir.
7. Etiket ýþýk bariyerini (8), asýl sensör (9), etiketler arasý boþluklarý veya
yansýtma veya delik iþaretlerini algýlayabilecek þekilde ayarlayýn.
Ayarý yapmak için, etiket ýþýk bariyerini sapýndan (10) tutarak gerekli
konuma kaydýrýn.
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Resim 3
8. Kýlavuz halkasýný (7), etiket þeridinin dýþ kenarýna kaydýrýn.
9. Kolu (2), saat yönünün tersine, dayanma noktasýna kadar döndürün. Bu
þekilde yazdýrma kafasý sabitlenir.
10. Dar etiketler kullanýlacaksa yazdýrma kafasý desteði etkinleþtirilmelidir.

Yazdýrma kafasý desteðinin ayarlanmasý

1
2
3
4
Resim 4

Dar etiketlere (etiketlerin geniþliði
yazdýrma kafasý geniþliðinin
yarýsýndan daha az ise) baský
yaparken yazdýrma kafasý, baský
malzemesi bulunmayan bölgede,
doðrudan baský merdanesiyle temas
edebilir. Bu durum, yazdýrma
kafasýnýn erken aþýnmasýna ve iki
etiket kenarý arasýnda yazdýrma
yoðunluðunda fark oluþmasýna neden
olabilir. Bu nedenle dar etiketler
kullanýldýðýnda, yazdýrma kafasý
desteði (2) etkinleþtirilmelidir.

1. Yazdýrma kafasý desteðinin (2) o anki durumu göstergedeki delikten (4)
saptanabilir.
2. Geniþ etiketler için 1 nolu konum önerilir. Bu durumda yazdýrma kafasý
desteði (2) tamamýyla devre dýþýdýr.
3. Dar etiketler için týrtýllý vidayý (3) gevþetin ve yavaþça 5 nolu konuma doðru
kaydýrýn. Yazdýrma kafasý (1) dýþtan yükseltilir.
4. Yazdýrma koyuluðunu denetleyerek, ayarýn doðru olup olmadýðýna bakýn.
5. Týrtýllý výdayý (3) sýkýlayýn.
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Transfer Folyosunun Takýlmasý
3

4

5

6

7

1
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Resim 5
DÝKKAT!
Yazdýrma kafasýnýn erken aþýnmasýný önlemek için, yalnýzca baský
yapýlacak malzemeden biraz daha geniþ olan transfer folyosu kullanýn!
NOT!
Doðrudan termo baskýlarda, transfer folyosu takýlmaz!
1. Kolu (1) dayanma noktasýna kadar saat yönünde döndürün ve bu þekilde
yazdýrma kafasýný (2) yükseltin.
2. Folyo rulosunu (5), dayanma noktasýna kadar, besleyicinin (6) üzerine
kaydýrýn.
3. Folyo rulosunu sabitleyin ve somunu (7) direnç hissedinceye kadar saat
yönünün tersine çevirin. Bu þekilde folyo rulosu (5) besleyici (6) üzerinde
sabitlenir.
4. Uygun geniþlikte bir folyo göbeðini toplayýcýya (3) takýn ve somunu (4) saat
yönünde çevirerek göbeði sýkýlayýn.
5. Resim 5e göre transfer folyosunu takýn ve folyo baþýný, bir yapýþkan bant
(örn. etiketle) folyo göbeðine tutturun. Resim 5de, kesintisiz çizgi içten
kaplamalý rulolar, kesik çizgi dýþtan kaplamalý rulolar için geçerlidir.
6. Toplayýcýyý (3) saat yönünün tersine çevirerek folyo yolunu düzleyin ve
gerin.
7. Kolu (1), saat yönünün tersine, dayanma noktasýna kadar döndürün. Bu
þekilkde yazdýrma kafasý (2) sabitlenir.
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Transfer folyosu yolunun ayarlanmasý

1
3
2
4

Resim 6
Transfer folyosu yolunda (1), baský hatalarýna neden olan kýrýþýklýklar görülürse
hatayý düzeltmek için, transfer folyosu saptýrma sacý (2) kullanýlabilir:
1. Geçerli ayar, göstergeden (3) saptanabilir.
2. Ayarý deðiþtirmek için, týrtýllý vidayý (4) çevirin.
+ yönüne yapýlacak ayarla transfer folyosunun iç kenarýnda ek gerilme
saðlanýr. - yönüne yapýlan ayarla, transfer folyosunun dýþ kenarý gerilir.
Kýrýþýk oluþumunu önlemek için, transfer folyosu kýrýþýklýðýn görüldüðü
kenardan gerilmelidir.
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Kumanda Alaný
Kumanda alaný, bir grafik ekran (1) ve
dört yerleþik tuþu bulunan
yönlendirme tuþ takýmýndan (2) oluþur.
Baðlantý Açýk

1

Kumanda alanýnýn ekranýnda,
yazýcýnýn sistem durumu konusunda
bilgiler alabilir ve geçerli baský iþinin
ilerleme durumunu görebilirsiniz.

2

Tuþlarýn fonksiyonu, sistemin
durumuna göre deðiþir. Etkin olan
fonksiyonlar, tuþ alanlarýnda geçerli
yazdýrma veya sembollerin
yanmasýyla belirtilir.

Resim 7

Baský Sýrasýndaki Tuþ Fonksiyonlarý
Tuþ

Yazý

Fonksiyon

açýk

- Baðlantý Kapalý menüsüne geçiþ

açýk

- Boþ etiket beslenmesi

açýk
açýk
yanýp sönme
(açýk)

açýk
yanýp sönme
(açýk)
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- Baský iþi
- Kesilen baský iþini sürdürme
- Giderilebilen bir hata var, hata giderildikten
sonra baský iþi sürdürülebilir
- Baský iþi tamamlandýktan sonra, son basýlan
etiketin yeniden basýlmasý (yalnýzca
Tekrar Baský parametresi etkin ise)
- kýsa dokunuþ : Geçerli yazdýrma iþini iptal eder
- uzun dokunuþ: Geçerli baský iþinin iptal eder ve
baský arabelleðindeki tüm iþleri siler
- Giderilemeyen bir hata va, baský iþi iptal
- Baský iþi tamamlandýktan sonra, baský
iþi arabelleði silinir ve ardýndan Tekrar Baský
tuþu kullanýlamaz
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Baðlantý Kapalý Menüsünde Kumanda Alaný Fonksiyonlarý
Baðlantý Kapalý menüsü, birkaç seviyede, makine ve baský parametrelerinin
ayarlanmasýna, test ve servis fonksiyonlarýnýn yürütülmesine ve Memory Kartý
iþlemlerine iliþkin olanaklar içerir. Menüye geçmek için Baðlantý Açýk sistem
tuþuna basýlýr.
durumunda
Baðlantý Açýk

[Memory Kartý]

Karttaki Etiket
Baský K. Klasör
Kopyala Mem.Kart *
Kartý Sýfýrla *
ASCII dump (Kart)

Test/Sinama

Özet Durum Rapor
Yaz Durum Rapor
Yaz Yazý Tipleri
Yaz AygýtListesi
Yaz Kafa Profili
ASCII Dump Modu
Yaz Tablo-Biçimi
Yaz EtiketProfil

Ayarlar *

Bölgesel Ayarlar
Makine Parametre
Baský Parametre
Arayüzler
Güvenlik

Servis/Bakým

Yazýlým Güncelle *

* karakteri ile iþaretli olan menü ve seçenekler, bir PIN kodu yardýmýyla, yetkisiz
kullanýma karþý korunabilir.
[Memory Kartý] menüsü yalnýzca FlashCard takýlý olduðunda görüntülenir

Baðlantý Kapalý Menüsünde Tuþlarýn Fonksiyonlarý
Tuþ

Fonksiyon
- Menü dalýnda yukarý doðru ilerler
- Sayýsal deðeri arttýrýr
- Menü dalýnda aþaðý doðru ilerler
- Sayýsal deðeri azaltýr
- Bir alt menüye geçilmesini saðlar
- sayýsal deðerler girildiðinde imleci saða kaydýrýr
- Yapýlan ayarý onaylayýp ayar iþlemini
sona erdirir
- Seçilen bir test veya servis fonksiyonunun baþlatýlmasý
- alt menüden üst menüye döndürür
- sayýsal deðerler girildiðinde imleci sola kaydýrýr
- yapýlan ayarlarýn iptal edilerek ayar
iþleminin sona erdirir
- en üst menü seviyesinde, Baðlantý Kapalý durumundan Baðlantý
Açýk sistem durumuna geçirir

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Yazýcýnýn Yapýlandýrýlmasý
Baðlantý Kapalý menüsünün Ayarlar alt menüsünde, yazýcýyý, elinizdeki baský
iþine uygun olarak yapýlandýrmak için gerekecek çeþitli parametreleri
bulabilirsiniz.
Bu menüdeki parametreleri yalnýzca, yazýcýnýn ilk faaliyete alýnmasý ve
yazýcýnýn çalýþma koþullarýnda meydana gelecek temel deðiþiklikler sýrasýnda
deðiþtirmelisiniz. Çeþitli baský iþlerine yönelik zorunlu olabilecek deðiþiklikler
(örn. farklý malzemelerin takýlmasý gibi), genelde Yazýlým Ayarlarý ile
gerçekleþtirilebilir.
Ayarlar menüsünün tümü, bir kod numarasý (PIN) ile yetkisiz kullanýma karþý
korunabilir.
1. Baðlantý Açýk durmundayken
menüsüne geçin.

tuþuna basarak Baðlantý Kapalý

2. Ayarlar menüsü görüntülenene kadar
tuþuna basýn.

veya

tuþlarýna basýn.

3. Ayarlar menüsü bir PIN koduyla korunuyorsa, ekranda PIN:0000
görüntülenir.
ve
tuþlarýyla PIN kodunun haneleri teker teker
deðiþtirilebilir. Deðiþtirilecek hane ekranda yanýp söner. Sonraki haneye
tuþunu kullanýn. Tüm rakkamlar doðru girildiðinde Ayarlar
geçmek için
menüsüne geçilir.
4. Parametreler aðaç düzeninde yerleþtirilmiþtir.
veya
tuþlarýyla çeþitli alt
menüler arasýndan seçim yapýlabilir. Seçilen alt menüye girmek için,
tuþunu kullanýn.
5. Parametre ekranýna ulaþýldýðýnda, ekrandaki parametre adýnýn hemen
altýnda seçilen parametrenin deðeri görüntülenir. Üst satýrda
simgesi
görüntülenerek,
ve
tuþlarý yardýmýyla çeþitli parametreler arasýnda
geçiþ yapýlabileceðini belirtir.

6. Ayarý deðiþtirmek için
tuþuna basýn.
simgesi alt satýrda görüntülenerek,
deðerinin deðiþtirilebileceðini belirtir.

ve

tuþlarý yardýmýyla parametre

7. Yapýlan ayarý onaylamak için,
tuþuna basýn. Yapýlan ayarý iptal etmek
için,
tuþuna basýn. Her iki durumda, üst satýrda
simgesi görüntülenir.
8. Ayarlar veya Baðlantý Açýk durumuna dönmek için gerekirse
birkaç kez basýn.
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Aþaðýdaki tabloda, Ayarlar menüsündeki parametrelerin genel görünümü
sunulmaktadýr. Ayrýntýlý bilgiler için, Kullaným Kýlavuzuna bakýn.
Ayarlar
Bölgesel Ayarlar
Ülke Seçimi
Saat Dilimi
Günýþýðý Modu
Tarih Ayarý
Saat Ayarý
Makine Parametre
Kafa Baþla. Poz. X
Kafa Baþla. Poz. Y
[Yýrtma Sensörü]
[Býçak]
Parlaklýk LCD
Karþýtlýk LCD
Güç Korumaya Geç
Debug mode
Baský Parametre
Sýcaklýk Seviye
Baský Hýzý
T.Transfer Baský
Etiket Sensörü
YýrtmaPayý Býrak
Geri Besleme
Tekrar Baský
Hatayý Geç
Arayüzler
Karakter Takýmý
RS-232
[RS-422/485]
[Ethernet]

Ekran Dili, Saat ve Tarih Biçimi
UTCye (Universal Time Coordinated) göre Saat Dilimi
Günýþýðý Modu Ayar Yöntemi
Tarih Ayarý
Saat Ayarý

Etiket üzerindeki Baský Resminin baský yönüne dik
kaydýrýlmasý
Etiket üzerindeki Baský Resminin baský yönünde
kaydýrýlmasý
Yýrtma Sensörü (Ýsteðe Baðlý Aksesuar) Parametresi
Biçak (Ýsteðe Baðlý Aksesuar) Parametresi
Ekran Arka Planý Aydýntlatma Þiddeti
Ekran Okunurluðunu Eniyileþtirme
Güç Koruma Moduna geçmeden önceki rölanti süresi
Debug Mode etkinleþtirme

Baský Koyuluðunun Temel Ayarlarý
Baský Hýzýnýn Temel Ayarý
Termo Transfer / Termo Doðrudan Baský Temel Ayarlarý
Etiket tanýma, ýþýk geçirerek/alttan yansýtarak
Ýþ Sonunda Ek Kaðýt Atma
Kesme veya yýrtma modu için geri besleme
eniyileþtirilmiþ/daima
Ýþ sonunda,
tuþuyla ek etiketler
yazdýrma olanaðý
Giderilen bir hatadan sonra Hatalý Etiketi
in yeniden yazdýrýlýp yazdýrýlmayacaðýný belirleme
Karakter takýmý tablosunun seçimi
Baud Hýzý / Ýletiþim Kuralý seçimi
RS-422/485 Arayüz (Ýsteðe Baðlý Aksesuar)
yapýlandýrmasý
Ethernet Arayüz (Ýsteðe Baðlý Aksesuar) yapýlandýrmasý

Güvenlik
PIN

Belirli fonksiyon ve ayarlarý korumak için PIN kodu
ayarlama, iptal etme ve deðiþtirme olanaðý.
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Test Fonksiyonlarý
Yazýcý, Baðlantý Kapalý menüsünün Test/Sinama alt menüsünde toplanmýþ
olan bir dizi test fonksiyonuyla donatýlmýþtýr.
1. Baðlantý Açýk durmundayken
menüsüne geçin.

tuþuna basarak Baðlantý Kapalý

2. Test/Sinama alt menüsü görüntülenene kadar
Seçiminizi onaylamak için
tuþuna basýn.

veya

tuþlarýna basýn.

3. Yazdýrma iþlemi gerektiren tüm test fonksiyonlarý için baský geniþliðinin
tümünü kullanan malzeme takýn.
4.

veya
tuþlarýný kullanarak istediðiniz test fonksiyonunu seçin ve
tuþuyla seçiminizi onaylayýn.

Test/Sinama
Özet Durum Rapor
En önemli yapýlandýrma ve iþletme parametrelerinin ekranda görüntülenmesi,
ve
tuþlarýyla parametre göstergeleri arasýnda geçiþ.
tuþuna basýn.
Özet Durum Rapor ekranýndan çýkmak için
Yaz Durum Rapor
En önemli yapýlandýrma ve iþletme parametrelerinin ve baský kalitesini kontrol
için bir sýnama deseninin yazdýrýlmasý (Resim 8).
Yaz Yazý Tipleri
Yazýcýda kullanýlabilir durumda olan yazý tiplerinin, en önemli parametreleriyle
birlikte, liste þeklinde yazdýrýlmasý. Listede yazýcýda yerleþik olan yazý tipleriyle
birlikte dýþarýdan yüklenen yazý tipleri de bulunur.
Yaz AygýtListesi
Yazýcýda takýlý olan en önemli donaným bileþenlerinin ve baðlý olan isteðe baðlý
donaným listesinin yazdýrýlmasý.
Yaz Kafa Profili
Yazdýrma kafasýnýn sýcaklýk noktalarýnýn direnç deðerlerini grafik olarak gösteren
bir þeklin yazdýrýlmasý. Olaðandan yüksek direnç deðerleri hasarlý veya arýzalý bir
baský noktasý olduðunu gösterir.
ASCII Dump Modu
Bilgisayardan alýnan kumanda dizilerinin yazdýrýlmasý. Yazdýrma iþi ASCII Dump
moduna geçiþten sonra gönderilir. Gelen yazýcý komutlarý yorumlanmayýp metin
olarak olarak yazdýrýlýr (Resim 10). Baðlantý Açýk moduna geçmek için
tuþuna basýn.
Yaz Tablo-Biçimi
Baský kalitesini deðerlendirmek üzere bir sýnama deseninin yazdýrýlmasý.
Yaz EtiketProfil
Malzeme taþýma sýrasýnda etiket sensörü tarafýndan ölçülen deðerlerin grafik
olarak gösteren bir þeklin yazdýrýlmasý.
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Örnek Yaz Durum Rapor

Resim 8

Örnek ASCII Dump Modu
Normal baskýda örnek etiket

Resim 9
cab Produkttechnik GmbH & Co KG

ASCII Dump Modu nda örnek etiket

Resim 10
15

Temizlik
UYARI!
Bakým iþlemlerine geçmeden önce yazýcýyý elektrik þebekesinden ayýrýn!

Genel Temizlik
Ýþletme sýrasýnda özellikle baský mekaniði bölgesinde toz zerrecikleri toplanýr.
Bu tozu, yumuþak bir fýrça veya elektrikli sürügeyle temizleyin. Yazýcýnýn dýþ
yüzeyi genel amaçlý bir temizlik maddesiyle temizlenebilir.
DÝKKAT!
Çözücü veya parlatýcý madde içeren temizlik malzemesi kullanmayýn!

Baský Merdanesinin Temizlenmesi
Baský merdanesindeki pislikler, baský resminin bozulmasýna ve malzemenin
taþýnmasýnda sorunlara neden olabilir.
1. Yazdýrma kafasýný kenara çevirin.
2. Etiketleri ve transfer folyolarýný yazýcýdan çýkartýn.
3. Tüm kalýntýlarý ispirto ve yumuþak bir bez yardýmýyla temizleyin.

Yazdýrma Kafasýnýn Temizlenmesi
Baský sýrasýnda yazdýrma kafasýnda, kaðýt tozu ve transfer folyosu boya
parçacýklarý gibi pislenmeler görülebilir.
Bunlar yazdýrma kalitesinin belirgin bir þekilde kötüleþmesine neden olur.
Asaðýdaki temizleme aralýklarýna uymanýzý öneririz:
Doðrudan Termo Baský :
Termo Transfer Baský
:

Etiket rulosu deðiþtirildiðinde
Transfer folyosu rulosu deðiþtirildiðinde

DÝKKAT!
Yazdýrma kafasýný temizlemek için keskin veya sert nesneler kullanmayýn.
Yazdýrma kafasýnýn koruyucu cam kaplamasýna çýplak elle dokunmamaya
özen gösterin!
Yazdýrma kafasý temizliðinde aþaðýdaki yöntemi izleyin:
1. Yazdýrma kafasýný kenara çevirin.
2. Etiketleri ve transfer folyolarýný yazýcýdan çýkartýn.
3. Yazdýrma kafasý yüzeyini özel temizleme kalemi veya saf alkole bandýrýlmýþ
pamuklu bir çubukla temizleyin.
4. Yazýcýyý tekrar çalýþtýrmadan önce, yazdýrma kafasýnýn yaklaþýk 2 ila 3
dakika süreyle kurumasýný bekleyin.
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