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Seria A
Drukarka transferowa

Krótkie wprowadzenie

Wydanie 12/01
Wszystkie prawa, wraz z t³umaczeniem, zastrze¿one.
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Deklaracja zgodnoci UE
Niniejszym deklarujemy, ¿e maszyna pod wzglêdem konstrukcji i budowy jak i wprowadzonych przez nas do
obiegu rozwi¹zañ odpowiada prawnie obowi¹zuj¹cym wytycznym BHP Unii Europejskiej. Przeprowadzanie
zmian w maszynie lub zmiana celu jej przeznaczenia, bez uzgodnienia z nami, grozi utrat¹ wa¿noci
niniejszej deklaracji.
Urz¹dzenia:
Drukarka transferowa

Typ :
A3

Zastosowane wytyczne UE i normy:
- Wytyczne maszynowe UE
- Bezpieczeñstwo maszyn

98/37/UE
EN 292-2:1991

- Wytyczne UE dla niskiego napiêcia
- Bezpieczeñstwo urz¹dzeñ informatycznych
i maszyn biurowych

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

- Wytyczne EU kompatybilnoci elekromagnetycznej
- Wartoci graniczne zak³óceñ radiowych
urz¹dzeñ techniki informatycznej
- Maksymalne pr¹dy drgañ poprzecznych

89/336/EWG
EN 55022 :1998

- Wahania napiêcia / flicker
- Odpornoæ na zak³ócenia w zak³adach przemys³owych
jak i w ma³ych zak³adach

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

W imieniu producenta podpisa³:
cab Produkttechnik Sömmerda
Sömmerda, dnia 21.05.01
Erwin Fascher
Prezes

Wa¿ne wskazówki bezpieczeñstwa
1. Urz¹dzenie stosowaæ wy³¹cznie do druku etykiet, tam papierowych i podobnego
materia³u!
2. Pod³¹czaæ zawsze do sieci z odpowiednim napiêciem. Urz¹dzenie skonstruowane jest
dla napiêæ zmiennych w granicach od 100 do 240 V. Drukarkê pod³¹czaæ wy³¹cznie do
gniazda wtykowego ze stykiem ochronnym!
3. Drukarkê ³¹czyæ tylko z urz¹dzeniami prowadz¹cymi przewody ochronne niskiego
napiêcia!
4. Podczas pod³¹czania drukarki wszystkie przeznaczone do pod³¹czenia urz¹dzenia
(drukarka, komputer, itd. musz¹ byæ wy³¹czone! Urz¹dzenia musz¹ byæ te¿ wy³¹czone
przed przyst¹pieniem i podczas od³¹czania!
5. Chroniæ drukarkê przed wp³ywem wilgoci!
6. Mo¿liwy jest druk z otwart¹ pokryw¹ drukarki. W takiej sytuacji umo¿liwiony jest dostêp
do czêci obrotowych. Nale¿y przestrzegaæ siê przed kontaktem w³osów ludzkich,
bi¿uterii lub podobnych elementów z czêciami obrotowymi!
7. Uk³ad g³owicy drukarki podczas drukowania mo¿e bardzo siê rozgrzaæ. Ostro¿nie przy
dotyku!
8. Przed rozpoczêciem czyszczenia wzglêdnie konserwacji od³¹czyæ drukarkê od sieci.
9. Do przeprowadzenia napraw drukarki upowa¿niony jest wy³¹cznie wykwalifikowany
personel.
OSTRZE¯ENIE!
Nie otwieraæ tylnej ciany! Napiêcie sieciowe stanowi zagro¿enie dla
¿ycia!
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Realizacja po³¹czeñ
Pod³¹czenie do sieci
Drukarka wyposa¿ony jest w zasilacz szerokozakresowy (100-240~)
umo¿liwiaj¹cy pracê drukarki tak z zasilaniem 230V~/50 Hz jak i 115V~/60 Hz,
bez zmian monta¿owych.
UWAGA!
Przed pod³¹czeniem drukarki do sieci nale¿y sprawdziæ czy prze³¹cznik
sieciowy (6) ustawiony jest w pozycji 0 (WY£)
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Rysunek 1
Wsun¹æ dostarczony kabel sieciowy (3) do gniazda zasilania sieciowego (7) i
pod³¹czyæ kabel do wtyczki z kontaktem uziemionym.

Pod³¹czenie komputera
Do standardowego wyposa¿enia drukarki nale¿y interfejs równoleg³y (4) jak i
z³¹cze szeregowe RS-232 z 9-ciobiegunowym gniazdem (5).
Przy szeregowym po³¹czeniu nale¿y dopasowaæ z³¹cze drukarki RS-232
odpowiednio do z³¹cza komputera (patrz Instrukcja obs³ugi).
Po³¹czyæ komputer i drukarkê odpowiednim kablem (1,2) i zabezpieczyæ
po³¹czenie kablowe, w zale¿noci od wyposa¿enia, rubami lub zawiasami.
UWAGA!
Zapewniæ poprawne uziemienie wszystkich komputerów jak i po³¹czeñ
kablowych do³¹czonych do drukarki.

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Wk³adanie etykiet
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Rysunek 2

Przy wk³adaniu materia³u do druku z oddzieraniem nale¿y postêpowaæ wed³ug
podanych poni¿ej kroków. Wskazówki dotycz¹ce uk³adania materia³u do druku
z przewijaniem wzgl. dozowaniem lub wk³adania papieru sk³adanki znajd¹
Pañstwo w instrukcji obs³ugi drukarki lub zapory wietlnej dozownika.
1. Poluzowaæ rubê rade³kowan¹ (3), odchyliæ prowadnicê (4) w górê i
przesun¹æ do maksymalnie mo¿liwej pozycji na zewn¹trz.
2. Wsun¹æ rolkê etykiet (5) na obsadê rolek (6) i odwin¹æ z rolki d³u¿szy pas
etykiet. Przesun¹æ rolkê do zderzaka.
3. Przechyliæ prowadnicê (4) w dó³ do obsady rolek (6). Przesun¹æ
prowadnicê w kierunku do rolki zapasowej etykiet tak, aby w trakcie
przewijania lekko hamowa³a rolki. Dokrêciæ rubê rade³kowan¹ (3).
4. Przechyliæ zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara dwigniê (2) do
zderzaka, a tym samym podnieæ uk³ad g³owicy drukarki (1).
5. Przesun¹æ piercieñ prowadz¹cy (7 do maksymalnej pozycji na zewn¹trz.
6. Przewin¹æ przez drukarkê pasek etykiet zgodnie z pokazanym na rys. 2.
Bieg papieru dla etykiet nawiniêtych od zewn¹trz przedstawiony jest lini¹
ci¹g³¹, dla etykiet nawiniêtych od wewn¹trz lini¹ przerywan¹.
7. Zaporê wietln¹ etykiet (8) nastawiæ tak, aby w³aciwy sensor (9) móg³
odczytaæ przerwê pomiêdzy etykietami wzglêdnie znak odb³yskowy lub
perforacyjny.
W celu nastawiania przesun¹æ zaporê wietln¹ etykiet na uchwycie (10)
do odpowiedniej pozycji.
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Rysunek 3
8. Przesun¹æ piercieñ prowadz¹cy (7) do zewnêtrznej krawêdzi paska
etykiet.
9. Przechyliæ dwigniê (2) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Powoduje to zaryglowanie g³owicy drukarki.
10. Przy zastosowaniu w¹skich etykiet w³¹czyæ podporê g³owicy drukarki.

Nastawianie podpory g³owicy drukarki
Przy drukowaniu w¹skich etykiet (o
szerokoci mniejszej od po³owy
szerokoci g³owicy) g³owica mo¿e
dotrzeæ do obszaru wa³ka
drukarskiego bez materia³u. Mo¿e to
spowodowaæ przedwczesne zu¿ycie
g³owicy drukarki oraz zró¿nicowanie
intensywnoci druku na obu
obrze¿ach etykiet. Dlatego w
przypadku zastosowania w¹skich
etykiet koniecznoci¹ jest w³¹czenie
podpory g³owicy (2).

1
2
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Rysunek 4

1. Chwilowe po³o¿enie podpory g³owicy (2) odczytywaæ na skali pod³u¿nego
otworu (4).
2. Dla szerokich etykiet zalecana jest pozycja 1. W tym po³o¿eniu podpora
g³owicy (2) jest zupe³nie wy³¹czona.
3. Przy w¹skich etykietach poluzowaæ rubê rade³kowan¹ (3) i przesun¹æ j¹
powoli w kierunku pozycji 5. Powoduje to podniesienie g³owicy (1) na
zewn¹trz.
4. Skontrolowaæ nastawienie poprzez sprawdzenie równomiernej
intensywnoci druku.
5. Dokrêciæ rubê rade³kowan¹ (3).
cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Wk³adanie folii transferowej
3

4

5

6

7

1
2

Rysunek 5
UWAGA!
W celu unikniêcia przedwczesnego zu¿ycia g³owicy zaleca siê
zastosowanie tylko folii transferowej nieco szerszej od drukowanego
materia³u!
WSKAZÓWKA!
Przy bezporednim termodruku nie wk³adaæ ¿adnej folii transferowej!
1. Przechyliæ zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara dwigniê (1) do
zderzaka co powoduje podniesienie g³owicy drukarki (2).
2. Rolkê foliow¹ (5) wsun¹æ na rozwijarkê (6) do zderzaka.
3. Rolkê foliow¹ mocno przytrzymaæ i obróciæ nakrêtkê (7) w kierunki
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, do momentu odczuwalnego
oporu. Powoduje to umocowanie rolki foliowej (5) na rozwijarce (6).
4. Wsun¹æ na rozwijarkê (3) odpowiedniej szerokoci rdzeñ foliowy i
zamocowaæ go nakrêtk¹ (4) obracan¹ w kierunku przeciwnym do
wskazówek zegara.
5. W³o¿yæ foliê transferow¹ wg rys. 5 i przykleiæ jej pocz¹tek lepkim paskiem
(np. etykietki) do rdzenia foliowego. Na rys. 5 przedstawiono lini¹ ci¹g³¹
rolki z pow³ok¹ od wewn¹trz a przerywan¹ lini¹ rolki z pow³ok¹ na
zewn¹trz.
6. Wyg³adziæ i napi¹æ bieg folii poprzez obrót rozwijarki (3) w kierunku
przeciwnym do wskazówek zegara.
7. Przechyliæ dwigniê (1) w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara.
Powoduje to zaryglowanie g³owicy drukarki (2).
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Nastawianie biegu folii transferowej
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Rysunek 6
W przypadku fa³dowania siê folii transferowej (1) podczas biegu powoduj¹cego
b³êdy drukowanego tekstu mo¿liwe jest w celu korekcji wyregulowanie p³ytki
kieruj¹cej foliê transferow¹ (2).
1. Wartoæ aktualnego nastawienia mo¿na odczytaæ na skali (3).
2. Zmianê nastawienia przeprowadziæ poprzez obracanie ruby rade³kowanej
(4). Poprzez regulacjê w kierunku + nastêpuje zwiêkszenie naprê¿enia
po stronie krawêdzi wewnêtrznej folii transferowej. Przy regulacji w
kierunku - zwiêkszenie naprê¿enia zewnêtrznej strony folii transferowej.
W celu przyt³umienia powstawania fa³d nale¿y naprê¿aæ foliê transferow¹
powoduj¹c¹ fa³dowanie.

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Tablica obs³ugi
Na tablicy obs³ugi umieszczony jest
monitor (1) i nawigator (2) ze
zintegrowanymi klawiszami.
Za³¹czona

1

2

Z wywietlacza tablicy obs³ugi mo¿na
ci¹gle odczytywaæ informacje o stanie
systemu drukarki i o postêpie w
wykonaniu aktualnego zlecenia
drukarskiego.
Funkcje klawiszów zale¿ne s¹ od
danego stanu systemu. Aktywne
funkcje meldowane s¹ poprzez
wiecenie siê na klawiszach
momentalnie aktualnych opisów wzgl.
symboli.

Rysunek 7

Funkcje klawiszy przy pracy drukarki
Klawisz

Opis
w³.

- Prze³¹czenie do menu OFFLINE

w³.

- Przesuw pustej etykiety

w³.
w³.
miganie
w³.

w³.
i
miganie
w³.
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Funkcja

- Przerwanie trybu druku
- Kontynuacja przerwanego trybu druku
- Wywietlanie usuwalnego b³êdu, po usuniêciu
b³êdu kontynuacja trybu druku
- Po zakoñczeniu zlecenia drukarskiego powtórzenie
druku ostatniej etykiety (tylko przy w³¹czonym
parametrze PSE powtórz etyk)
- Krótki przycisk : przerwanie aktualnej operacji druku
- D³ugi przycisk : przerwanie aktualnej operacji druku
wyzerowanie wszystkich operacji
w pamiêci drukarki
- Wywietlanie trwa³ego b³êdu, przerwanie
operacji druku
- Po zakoñczeniu danego zlecenia druku wyzerowanie
pamiêci drukarki, po tym nie ma mo¿liwoci
uruchomienia funkcji PSE powtórz etyk.

cab Produkttechnik GmbH & Co KG

Funkcje obs³ugi w menu Offline
Menu Offline zawiera wielopoziomowe mo¿liwoci konfiguracji parametrów
urz¹dzenia i druku, wywo³ywania funkcji testowych i serwisowych jak i dostêpu
i modyfikacji karty pamiêci.
.
W celu wywo³ania menu nacisn¹æ klawisz
Za³¹czona

[Karta pamiêci]

Etykieta z karty
Drukuj katalog
Kopiowanie karty *
Formatow. karty *
Mod ASCII(karta)

Test

Krótki status
Drukuj status
Lista czcionek
Peryferia
Test g³owicy
Tryb ASCII
Wydruk testowy
Test etykiet

Konfiguracja *

Ustaw.regionalne
Param. drukarki
Param. druku
Interfejsy
Zabezpieczenia

Serwis

Aktual. oprog. *

Menu i opcje zaznaczone znakiem * mo¿na zabezpieczyæ przed
niedozwolonym dostêpem wpisuj¹c PIN. Menu [Karta pamiêci] wywietlane jest
tylko wraz z wsuniêt¹ kart¹ pamiêci typu Flash

Funkcje testowe w menu Offline
Klawisz

Funkcja
- Przewijanie menu w górê
- Zwiêkszanie wartoci numerycznych
- Przewijanie menu w dó³
- Zmniejszenie wartoci numerycznych
- Skok do menu podrzêdnego
- podczas nastawiania numerycznego przestawienie kursora w
prawo
- Zakoñczenie danego procesu nastawiania
z potwierdzeniem wybranego nastawienia
- Start wybranej funkcji testowej lub serwisowej
- Skok powrotny z menu podrzêdnego
- przy nastawianiu numerycznym przestawienie kursora na lewo
- Zakoñczenie danego procesu nastawiania z utrat¹
przeprowadzonych ustawieñ
- W najwy¿szym poziomie menu z menu Offline do stanu systemu
Za³¹czona

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Konfiguracja drukarki
Menu Konfiguracja w menu Offline zawiera ró¿norodne parametry
umo¿liwiaj¹ce konfiguracjê drukarki dla konkretnego jej zastosowania.
Zmiany w tym menu nale¿y przeprowadzaæ szczególnie w przypadku
pierwszego u¿ycia jak i te¿ przy podstawowych zmianach warunków
zastosowania drukarki. Zmiany niezbêdne przy dostosowaniu pracy drukarki
do ró¿nych operacji drukowania, np. z ró¿norodnymi materia³ami, mog¹ byæ z
regu³y przeprowadzane przez konfiguracjê oprogramowania.
Ca³kowite menu Konfiguracja mo¿na zabezpieczyæ przed niedozwolonym
dostêpem wpisuj¹c liczbê kodow¹ (PIN).
1. Prze³¹czyæ klawiszem

ze stanu Za³¹czona do menu Offline.

2. Naciskaæ wielokrotnie klawisz
lub
Konfiguracja. Nacisn¹æ klawisz .

a¿ do momentu osi¹gniêcia menu

3. Przy zabezpieczonym przez PIN menu Konfiguracja pojawia siê na
wywietlaczu ¿¹danie wpisu PIN: 0000. Klawiszami
i
mo¿na zmieniæ
pojedynczo cyfry kodu PIN. W wywietlaczu miga pozycja do zmiany.
Klawiszem
przejæ do nastêpnej pozycji cyfrowej.
Przy poprawnym podaniu cyfr nastêpuje skok do menu Konfiguracja.
4. Parametry uporz¹dkowane s¹ w strukturze drzewa. Klawisze
lub
s³u¿¹ do wyboru ró¿nych menu podrzêdnych. Klawisz
s³u¿y do skoku do
wybranego menu podrzêdnego.
5. Po osi¹gniêciu w³aciwego poziomu parametrów w wywietlaczu, pod
nazw¹ parametru, wywietlana jest wartoæ wybranego parametru. W górnej
informuj¹cy o mo¿liwoci prze³¹czania
linijce wywietlany jest symbol
klawiszami
i
pomiêdzy ró¿nymi parametrami.

6. W celu zmiany nastawienia naciskaæ klawisz . Symbol
pojawia siê
teraz w dolnej linijce informuj¹c o mo¿liwoci przeprowadzenia zmiany
nastawienia parametrów klawiszami
i
.

7. Dla potwierdzenia dokonanej zmiany nacisn¹æ klawisz . W celu
anulowania zmian nacisn¹æ klawisz . Symbol
przeskakuje w obu
przypadkach do górnej linijki.
8. W celu powrotu do menu nadrzêdnego wzgl. stanu Za³¹czona naciskaæ
klawisz , ewentualnie kilkakrotnie.
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Kolejna tabela pozwala na krótk¹ wzg³¹d o znaczeniu parametrów konfiguracji.
Szczegó³owe informacje zawarte s¹ w Instrukcji obs³ugi.
Konfiguracja
Ustaw.regionalne
Kraj

Jêzyk, format czasu i data

Strefa czasowa

Strefa czasowa wg UTC (Universal Time Coordinated)

Tryb dzienny

Metoda regulacji trybu dziennego

Zmiana daty

Nastawianie daty

Zmiana godziny

Nastawianie godziny

Param. drukarki
Pozycja g³owicy X

Przesuniêcie tekstu etykiet poprzecznie do kierunku druku.

Pozycja g³owicy Y

Przesuniêcie tekstu etykiet wzd³u¿ kierunku druku.

[Dyspenser]

Parametry zapory wietlnej dozownika (opcja)

[Nó¿]

Parametry no¿a (opcja)

Jasnoæ LCD

Jasnoæ owietlenia t³a wywietlacza

Kontrast LCD

Doskonalenie czytelnoci w wywietlaczu

Wy³¹cz po czasie

Czas opónienia przejcia do trybu energooszczêdnego.

Tryb specjalny

W³¹czenie trybu specjalnego

Param. druku
Temperatura g³ow
Prêdkoæ druku
Termotransfer
Czujnik etyk.
Oddzieranie
Cofanie
PSE powtórz etyk
B³¹d-Powt.etyk

Podstawowe nastawienia intensywnoci druku
(sczernianie)
Podstawowe nastawienia prêdkoci druku
Podstawowe nastawienia druku termicznego
transferowego / bezporedniego
Identyfikacja etykiet przewietlaniem/ refleksem od do³u
Dodatkowy wysuw na koñcu cyklu roboczego
Wybór transportu zwrotnego optymalne / sta³e
w trybie ciêcia no¿em wzgl. dozowania
Mo¿liwoæ wznowienia klawiszem
druku kolejnych etykiet
Decyzja automatycznego wznowienia druku
b³êdnej etykiety po wyst¹pieniu usuwalnego b³êdu

Interfejsy
Strona kodowa

Wybór tablicy kompletu czcionek

RS-232

Nastawianie szybkoci transmisji w bodach / protoko³u

[RS-422/485]

Konfiguracja interfejsu RS-422/485 (opcja)

[Ethernet]

Konfiguracja interfejsu typu Ethernet (opcja)

Zabezpieczenia
PIN

Zapis, zerowanie, zmiana dowolnego numeru kodu
dla zabezpieczenia danej funkcji i nastawienia.

cab Produkttechnik GmbH & Co KG
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Funkcje testowe
Drukarka wyposa¿ona jest w kilka funkcji testowych, których zbiór umieszczony
jest w menu Test programu Offline.
1. Prze³¹czyæ klawiszem

ze stanu Za³¹czona do menu Offline.

2. Naciskaæ wielokrotnie klawisz
lub
a¿ do momentu osi¹gniêcia menu
Test. Potwierdziæ wybór naciskaj¹c klawisz .
3. Przy wszystkich wybranych funkcjach testowych wk³adaæ materia³
o ca³kowitej szerokoci druku.
4. Klawiszami
lub
klawiszem .

wybraæ dowoln¹ funkcjê testow¹ i potwierdziæ wybór

Test
Krótki status
Wywietlanie wszystkich parametrów konfiguracji i roboczych, prze³¹czanie do
dowolnych parametrów klawiszami
lub .
Klawisz
s³u¿y do zamkniêcia wywietlania Krótki status.
Drukuj status
Wydruk wa¿niejszych parametrów konfiguracji i roboczych jak i wzoru testowego
dla kontroli jakoci druku (rys. 8).
Lista czcionek
Wydruk listy z wa¿niejszymi parametrami dostêpnych w drukarce czcionek. Lista
ta zawiera tak zbiór czcionek zintegrowanych w drukarce jak i wpisanych do
pamiêci.
Peryferia
Wydruk listy wa¿niejszych sk³adników Hardware drukarki i do³¹czonych urz¹dzeñ
opcyjnych.
Test g³owicy
Wydruk diagramu przedstawiaj¹cego w postaci krzywej wartoci opornoci
punktów grzewczych g³owicy. Zwiêkszone wartoci opornoci s¹ oznak¹
uszkodzenia lub zniszczenia danego punktu drukarskiego.
Tryb ASCII
Wydruk ci¹gu instrukcji sterowania przejêtych od komputera. Po prze³¹czeniu do
trybu ASCII przes³aæ zlecenie druku. Instrukcje przesy³ane do drukarki bez
interpretacji s¹ drukowane tylko w postaci tekstu (rys. 10). Wróciæ do trybu
Offline naciskaj¹c klawisz
.
Wydruk testowy
Wydruk wzoru testowego dla oceny jakoci druku.
Test etykiet
Wydruk dowolnego diagramu przedstawiaj¹cego w postaci krzywej wartoci
mierzone czujnikiem etykiet podczas transportu materia³u.
14
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Przyk³ad Drukuj status

Rysunek 8

Przyk³ad Trybu ASCII
Przyk³ad normalnego wydruku etykiety

Rysunek 9
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Przyk³ad wydruku etykiety w Trybie ASCII

Rysunek 10
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Czyszczenie
OSTRZE¯ENIE!
Przed rozpoczêciem konserwacji od³¹czyæ drukarkê od zasilania!

Czyszczenie ogólne
Podczas pracy gromadz¹ siê w drukarce a szczególnie w mechanizmie
drukowania cz¹stki py³u. Zanieczyszczenia nale¿y usuwaæ przy u¿yciu
miêkkiego pêdzla lub odkurzacza. Powierzchniê zewnêtrzn¹ drukarki mo¿na
czyciæ uniwersalnymi rodkami.
UWAGA!
Niewskazane jest stosowanie rodków szoruj¹cych lub
rozpuszczalników!

Czyszczenie wa³ka drukarki
Zanieczyszczenia wa³ka mog¹ mieæ niekorzystny wp³yw na jakoæ wydruku i
transport materia³u.
1. Odchyliæ g³owicê.
2. Wyj¹æ z drukarki etykiety i foliê transportow¹.
3. Osady usuwaæ miêkk¹ szmatk¹ nasycon¹ spirytusem.

Czyszczenie g³owicy
Na g³owicy podczas wydruku mog¹ zbieraæ siê zanieczyszczenia takie jak py³
papierowy lub cz¹stki farby z folii transferowej.
Jest to powodem znacznego pogorszenia jakoci wydruku.
Zalecamy czyszczenie w nastêpuj¹cych odstêpach:
Bezporedni termodruk
Druk termotransferowy

:
:

po ka¿dej zmianie rolki etykiet
po ka¿dej zmianie rolki folii transferowej

UWAGA!
Do czyszczeniu g³owicy nie stosowaæ ¿adnych ostrych lub twardych
przedmiotów!
Unikaæ bezporedniego dotykania rêkami ochronnej pow³oki szklanej
g³owicy!
Przy czyszczeniu g³owicy postêpowaæ jak nastêpuje:
1. Odchyliæ g³owicê.
2. Wyj¹æ z drukarki etykiety i foliê transportow¹.
3. Powierzchniê g³owicy czyciæ przeznaczonym do czyszczenia sztyfcikiem
lub wacikiem nasyconym alkoholem.
4. Przed wznowieniem druku przeczekaæ ok. 2 do 3 minut na wysuszenia
g³owicy.
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