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Úvod

1.1 Popis výrobku
Tento přístroj je průmyslová termotransferová tiskárna pro potisk etiket a
nekonečného materiálu.

1.2 Pokyny
Důležité informace a pokyny jsou v této dokumentaci označeny následujícím
způsobem:

Nebezpečí!

Upozorňuje na mimořádně velké ohrožení zdraví nebo života, které
bezprostředně hrozí.

!
!

Varování!

Upozorňuje na nebezpečnou situaci, která může vést ke zranění
nebo ke škodám na majetku.

Pozor!

Upozorňuje na možné věcné škody nebo ztrátu kvality.

i

Upozornění!
Rady pro usnadnění pracovního procesu nebo upozornění na
důležité pracovní kroky.



Životní prostředí!





Tipy pro ochranu životního prostředí.



Pokyny, jak se chovat



Odkaz na kapitolu, pozici, číslo obrázku nebo dokument.



Volitelný doplněk (příslušenství, periférie, zvláštní výbava)

Čas

Zobrazení na displeji.
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1.3 Použití v souladu s určením
•

Přístroj je vyroben podle posledního stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-technických pravidel. Přesto může při používání zařízení hrozit
nebezpečí pro zdraví a život uživatele nebo třetích osob popř. poškození
přístroje či jiné věcné škody.

•

Tento přístroj může být používán pouze v technicky bezvadném stavu a
také dle svého určení, se znalostmi bezpečnosti a nebezpečí s ohledem
na návod k obsluze!

•

Přístroj je určen výlučně k potisku k tomu určených materiálů. Používání
tiskárny jiným způsobem nebo vycházející z tohoto způsobu není
považováno za užívání dle patřičného určení. Výrobce/dodavatel neručí
za škody způsobené nevhodným používáním; riziko za ně nese pouze
uživatel.

•

K účelovému používání patří také dodržování návodu k použití včetně
doporučení/předpisů pro údržbu ze strany výrobce.

i

Upozornění!
Veškerá dokumentace je obsažena na disku DVD, který je součástí
dodávky; aktuální stav lze najít na Internetu.

1.4 Bezpečnostní pokyny
•

Přístroj je projektován pro elektrické sítě se střídavým napětím od 100 V
do 240 V. Smí se připojit pouze do zásuvky s ochranným kontaktem (PE).

•

Přístroj připojujte pouze k zařízením, která vedou nízké bezpečné napětí.

•

Před zapojováním nebo odpojováním vypněte všechny příslušné přístroje
(počítač, tiskárnu a příslušenství).

•

Přístroj se smí provozovat pouze v suchém prostředí a nesmí být vystaven
vlhkosti (stříkající voda, mlha atd.).

•

Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu.

•

Přístroj nepoužívejte v blízkosti vedení vysokého napětí.

•

Pokud budete přístroj provozovat s otevřeným krytem, dbejte na to, aby se
do kontaktu s otevřenými rotujícími součástmi nedostalo oblečení, vlasy,
šperky nebo podobné osobní věci.

•

Přístroj nebo jeho části se mohou během tisku silně zahřát. Při provozu se
jí nedotýkejte a před výměnou materiálu nebo vyjmutím ji nechte ochladit.

•

Při zavírání víka hrozí nebezpečí přiskřípnutí. Při zavírání držte víko pouze
zvnějšku a nesahejte do prostoru sklápění víka.

•

Provádějte jen takový postup, jaký je popsán v tomto návodu k použití.
Další práce může provádět jen školený personál nebo servisní technici.

•

Neodborné zásahy do elektronických modulů a jejich softwaru mohou
způsobit poruchy.

•

Rovněž jiné neodborné práce nebo změny na zařízení mohou ohrozit
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bezpečnost jeho provozu.
•

Servisní práce nechte vždy provést v kvalifikované dílně, kde disponují
potřebnými odbornými znalostmi a nářadím k provedení potřebných prací.

•

Na přístrojích jsou umístěny různé výstražné nálepky, které upozorňují na
nebezpečí.

•

Výstražné nálepky neodstraňujte, jinak nebudou rozpoznána hrozící
nebezpečí.

•

Maximální hladina hluku vydávaného zařízením je nižší než 70 dB(A).

Nebezpečí!

Síťové napětí - nebezpečí života!.
XX Neotvírejte kryt přístroje.

!

Varování!

Toto je produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt
způsobovat rušení rádiových frekvencí,a v takovém případí se od
uživatele vyžaduje,aby učinil odpovídající opatření.

1.5 Životní prostředí







Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být
opětovně využity.
XX Likvidujte odděleně od ostatního odpadu v příslušných sběrných
střediscích.
Díky stavebnicové konstrukci tiskárny je možné její bezproblémové
rozložení na jednotlivé stavební díly.
XX Součásti vracejte k recyklaci.
Základní elektronická deska přístroje je vybavena lithiovou baterií.
XX Vybité baterie odevzdávejte u obchodníků nebo ve veřejných sběrných
střediscích.
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2.1 Seznam zařízení

1

2

8

3

6
7
8

Kryt
Okrajová zarážka
Držák role
Odvíječ nosné fólie
Navíječka přenosové
fólie
Vodicí válec
Tisková mechanika
Dotykový displej
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Řezací nůž

1
2
3
4
5

4
5
6
7
Obrázek 1

EOS1 s odtrhávací hranou
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Obrázek 2

EOS1 s řezacím nožem
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1

2

8

3

6
7
8

Kryt
Okrajová zarážka
Držák role
Odvíječ nosné fólie
Navíječka přenosové
fólie
Vodicí válec
Tisková mechanika
Dotykový displej
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Řezací nůž

1
2
3
4
5

4
5
6
7
Obrázek 3

EOS4 s odtrhávací hranou
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Obrázek 4

EOS4 s řezacím nožem
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12

13
14
15

17 16
Obrázek 5

10 Senzor etiket
11 Držák tiskové hlavy
s tiskovou hlavou
12 Okrajová zarážka
13 Otočný knoflík pro nastavení
okrajových zarážek
14 Otočný knoflík pro nastavení
senzoru etiket
15 Páčka mechanického
zajištění tiskové hlavy
16 Odtrhávací hrana
17 Tiskový válec

Tisková mechanika

2.2 Vybalení a sestavení přístroje
XX Vyjměte tiskárnu z krabice a postavte ji na rovnou podložku.
XX Zkontrolujte, zda nebyla tiskárna poškozena při přepravě.
XX Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní.
Rozsah dodávky:
•

Tiskárna etiket

•

Síťový kabel, typ E+F

•

Jádro pásky

•

Návod k provozu

•

DVD se softwarem pro etikety, ovládacím programem Windows a
dokumentací

•

USB kabel

•

v závislosti na typu tiskárny odtrhávací hrana (namontovaná) nebo řezací
nůž

XX Podle typu tiskárny namontujte řezací nůž w 2.3 na straně 11.

i

Upozornění!
Uchovejte originální balení pro pozdější převozy.

i

Upozornění!
Pro účely přepravy tiskárny je nezbytné odstranit přenosovou fólii a
etiketový materiál.

!

Pozor!

Poškození přístroje a tiskového materiálu vlivem vlhkosti a mokrem.
XX Tiskárnu na etikety umístěte pouze na suchém místě chráněném
před stříkající vodou.
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2.3 Řezací nůž
Řezací nůž, který je součástí dodávky, musí být při uvedení do provozu
namontován na tiskárně.

5
4
1

3
1
Obrázek 6

2
Řezací nůž

1. Západkový hák (5) nože nejprve drážkou (4) zasuňte do vodítka na
nosníku (2).
2. Nůž (1) stlačte dolů do úchytů (3).
3. Nůž (1) vysuňte, aby zapadl po obou stranách nosníku (2).

12 2
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2.4 Přístroj připojení

1
2
3
4
5

Obrázek 7

1
2

3
4
5

Síťový vypínač
Rozhraní USB Master pro
klávesnici, skener, flash disk
nebo servisní klíč,
Imax = 500 mA
Propojení USB-Full Speed
Slave
Ethernet 10/100 Base-T
Připojovací zdířka na síť

Připojení

2.4.1 Připojení zařízení do elektrické sítě
Tiskárna je opatřena širokorozsahovým síťovým zdrojem pro síťové napětí od
100 V do 240 V.
1. Zajistěte, aby byl přístroj vypnutý.
2. Síťový kabel zastrčte do elektrické zásuvky (5).
3. Zástrčku síťového kabelu zasouvejte pouze do uzemněné zásuvky.

2.4.2 Připojení na počítač nebo počítačovou síť

!

Pozor!
Z důvodů nedostatečného nebo chybějícího stínění
mohou v provozu nastat poruchy.

Dbejte na to, aby všechny pojovací kabely připojené na tiskárnu
etiket byly stíněné.
XX Propojte tiskárnu etiket a počítač nebo síť pomocí vhodného kabelu.
Podrobnosti ke konfiguraci jednotlivých rozhraní
w Návod pro konfiguraci.

2
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2.5 Zapnutí přístroje
1

Obrázek 8

Síťový vypínač

Jakmile jsou všechna připojení provedena:
XX Zapněte tiskárnu na síťovém vypínači (1).{Tiskárna provede systémový
test a následně zobrazí na dotykovém displeji stav systému Online.
XX Pokud při spouštění systému dojde k chybě, zobrazí se symbol
Kritická závada a druh chyby.

,

14 3

Dotykový displej

14

3.1 Struktura dotykového displeje

i

Upozornění!
Je užitečné provést adaptace na různé příkazy pro tisk pokud
možno v softwaru.
Dotykový displej informuje o momentálním
stavu tiskárny a příkazu pro tiskárnu,
oznamuje chyby a pomocí menu zobrazuje
nastavení tiskárny.

Online

1

Výběrem ikon na dotykovém displeji (1) lze
provádět nastavení.
Pod dotykovým displejem (1) se nacházejí
dvě rozhraní USB Master (2 / Imax = 100 mA).

2

Obrázek 9

Dotykový displej

3.2 Ovládání dotykového displeje
Displej se ovládá přímým dotykem prstu:
•

Pro otevření menu nebo volbu bodu menu se krátce dotkněte příslušného
symbolu.

•

Pro procházení seznamů posouvejte prst na displeji směrem nahoru nebo
dolů.

3

Dotykový displej

3.3 Ikony na startovací obrazovce
Tlačítko

Stav

Funkce

Online

Na menu offline

Online

podávání prázdné etikety

Online

Po ukončení příkazu pro tisk, zopakovat tisk poslední
etikety

Tisk etikety

Přerušte příkaz pro tisk, tiskárna přejde do stavu
"pauzy"

Pauza

Pokračujte v příkazu pro tisk, tiskárna přejde do stavu
"Tisku etikety"

Online

Vymažte tiskovou vyrovnávací paměť, potom už
nebude možné opakovat tisk poslední etikety

Tisk etikety

zrušte aktuální příkaz pro tisk a vymažte všechny
příkazy pro tisk

Pauza
Tabulka 1

Ikony na startovací obrazovce
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3.4 Stavy tiskárny
Stav
Online

Displej
Online

Tisk etikety

Tisk etikety

a počet vytisknutých
etiket v rámci tohoto
příkazu pro tisk.

Pauza

Pauza
a symbol

Popis
Tiskárna se nachází ve stavu
připravenosti a může přijímat data.

Tiskárna zpracovává příkaz pro
tisk.
Datový přenos pro nový příkaz pro
tisk je možný.
Nový příkaz pro tisk se spustí po
dokončení předcházejícího.
Příkaz pro tisk byl přerušen
uživatelem.

a druh chyby

Došlo k chybě, kterou může
uživatel odstranit, aniž by musel
přerušovat příkaz pro tisk.

a počet etiket, které je
ještě třeba tisknout,

Po odstranění chyby může pokračovat plnění příkazu pro tisk.

Odstranitelná
chyba

displej svítí červeně
Neodstranitelná
chyba
a druh chyby

Objevila se chyba, kterou nelze
odstranit bez přerušení příkazu pro
tisk.

a počet etiket, které je
ještě třeba tisknout,
displej svítí červeně
Kritická závada
Kritická závada
a druh chyby,

Displej svítí červeně
Režim úspory
energie

Během spouštění systému došlo
k chybě.
XX Vypněte a pak znova zapněte
síťový vypínač tiskárny nebo
Pokud se chyba neustále objevuje,
uvědomte servis.
Pokud se tiskárna nebude delší
dobu používat, přepne se automaticky do režimu úspory energie.
XX Pro ukončení se dotkněte
dotykového displeje.

Tabulka 2

Stavy tiskárny

Vložení materiálu

4
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4.1 Zakládání materiálu ve svitku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Obrázek 10 Zakládání materiálu ve svitku
1. Stavěcí kroužek (2) otočte šipkou na symbol
a okrajovou zarážku (1)
stáhněte z držáku role (4).
2. Roli materiálu (3) nasuňte na držák role (4) tak, aby strana materiálu, na
kterou se má tisknout, při odvíjení směřovala nahoru.
3. Okrajové zarážky (1) opět nasaďte a posuňte je až na doraz k roli
materiálu.
4. Stavěcí kroužek (2) otočte šipkou na symbol , čímž okrajovou zarážku
(1) upnete na držáku role (4).
5. Páčku (8) otočte proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli tiskovou
hlavu.
6. Pokud je tiskárna opatřena řezacím nožem, nůž odklopte.
7. Okrajové zarážky (5) nastavte otáčením otočného knoflíku (7) tak, aby
byla jejich vzdálenost o několik milimetrů větší než šířka materiálu.
8. Materiál protáhněte pod vodícím válcem (6) tiskovou jednotkou.

!

Pozor!

XX Materiál veďte pod senzorem etiket (9).
9. Okrajové zarážky (5) přisuňte těsně k hranám materiálu, aniž by materiál
svíraly.
10. Nastavení senzoru etiket (w 4.2 na straně 18).
11. Pokud je namontován řezací nůž, protáhněte materiál nožem a nůž
přiklopte k tiskové mechanice.
12. Držák tiskové hlavy stlačte dolů a páčku (8) otočte ve směru hodinových
ručiček, abyste zablokovali tiskovou hlavu.

18 4

Vložení materiálu
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4.2 Nastavení senzoru etiket

i

Upozornění!
Při expedici se senzor etiket nachází uprostřed posuvu papíru.
Nastavení senzoru je nutné provést pouze tehdy, jestliže se používá:
•

materiál s reflexními značkami nebo perforací mimo střed,

•

vícepásový materiál se sudým počtem pásů,

•

materiál s etiketami nepravidelného tvaru.

1
2
3
Obrázek 11 Nastavení senzoru etiket
Polohu senzoru (3) označuje žlutá LED.
1. Špičatým předmětem zatlačte na otočný knoflík (1) tak, aby vyskočil
z otvoru nosníku.
2. Senzor etiket nastavte otáčením otočného knoflíku (1) tak, aby senzor (3)
mohl zachytit přední okraj etikety, reflexní značku nebo perforaci.
3. Špičatým předmětem zatlačujte otočný knoflík (1), dokud opět nezapadne
do otvoru nosníku.

4

Vložení materiálu

19

4.3 Vložení transferové fólie
1 2 3

4 5

1
1
A

B
C

7
6
Obrázek 12 Běh přenosové fólie

i

Obrázek 13 Nastavení okrajových
zarážek

Upozornění!
Při přímém tepelném tisku nevkládejte přenosnou fólii nebo
případně ostraňte již nasazenou přenosnou fólii.
1. Před instalací přenosové fólie očistěte tiskovou hlavu
(w 7.2 na straně 23).
2. Páčku (6) otočte proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli tiskovou
hlavu.
3. Okrajové zarážky (1) na odvíječi (5) nastavte podle šířky fólie
(obrázek 13):
•

Přidržte navíječ a okrajovou zarážku (1) odblokujte otočením ve
směru A.

•

Posuňte okrajovou zarážku (1) ve směru B a pomocí stupnice ji
nastavte na šířku fólie.

•

Přidržte navíječ a okrajovou zarážku (1) zablokujte otočením ve
směru C.

4. Roli fólie (4) posuňte k okrajové zarážce (1) na odvíječi (5) tak, aby
barevné potažení fólie po vložení směřovalo ke straně odvrácené od
tiskové hlavy.

i

Upozornění!
Pro navíjení fólie je nezbytné fóliové jádro (3), které je minimálně tak
široké jako zásobní role.
XX Fóliové jádro při výměně přenosové fólie použijte pro navíjení.
5. Polohu okrajové zarážky na navíječi upravte podle šířky fóliového jádra (3)
a fóliové jádro nasuňte na navíječ (2).
6. Nosnou fólii veďte mechanikou tiskárny tak, jak je znázorněno na obr. 12.
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!

Pozor!

XX Přenosovou fólii veďte nad senzorem etiket (7).
7. Začátek fólie upevněte na navíjecí jádro (3) lepicí páskou ve středu jádra.
Dodržujte směr rotace navíječky proti směru hodinových ručiček.
8. Otáčejte navíječem (2) proti směru hodinových ručiček, dokud se posuv fólie
nevyrovná.
9. Úhlovou hlavu stlačte dolů a otáčejte páku (6) ve směru hodinových
ručiček, aby se zajistila tisková hlava.

4.4 Nastavení průběhu přenosové fólie
Vytváření záhybů při běhu přenosové fólie může vést k chybám tiskových
obrazů. Aby se zabránilo vytváření záhybů, může být seřízen ohyb přenosové
fólie.

1

Obrázek 14 Nastavení průběhu přenosové fólie

i

Upozornění!
Seřizování se provádí nejlépe v průběhu provozu tiskárny.
XX Pomocí šroubováku Torx TX10 otáčejte šroubem (1) a sledujte chování
fólie.
•

Otáčením ve směru hodinových ručiček se fólie napne na vnější
straně.

•

Otáčením proti směru hodinových ručiček se fólie napne na vnitřní
straně.

20

5

Externí odvíječ

21

1
2
3
4

5

7

6

Obrázek 15 Vložení materiálu do externího odvíječe
Montáž externího odvíječe
1. Umístěte odvíječ za tiskárnu etiket.
2. Tiskárnu mírně nadzvedněte a spodní část (7) umístěte na dva háčky (6)
odvíječe.
Vložení materiálu
1. Stavěcí kroužek (2) otočte šipkou na symbol
stáhněte z držáku role (3).

a okrajovou zarážku (1)

2. Svitek materiálu (4) nasuňte na držák (3) tak, aby strana materiálu, na
kterou se má tisknout, byla nahoře.
3. Okrajové zarážky (1) opět nasaďte a posuňte je až na doraz k roli
materiálu.
4. Stavěcí kroužek (2) otočte šipkou na symbol
zarážku (1) upnete na držáku role (3).

, čímž okrajovou

5. Okrajové zarážky (5) tiskárny nastavte podle šířky materiálu.
6. Materiál veďte nad držákem role tiskárny a vložte jej do tiskové jednotky
(w 4.1 na straně 17).
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Pozor!

Poškození tiskové hlavy nesprávným zacházením!
XX Nedotýkejte se spodní strany tiskové hlavy prsty nebo ostrými
předměty.
XX Dávejte pozor, aby na etiketách nebyly žádné nečistoty.
Tiskárna je připravena k provozu, jakmile jsou provedena všechna zapojení,
vloženy etikety popř. přenosová fólie.

6.1 Tisk v odtrhávacím režimu
Po vytištění se oddělují pásky materiálu od sebe ručně. Tiskárna je proto
vybavena odtrhávací hranou.

6.2 Tisk v řezacím režimu
U verze přístroje s řezacím nožem mohou být etikety a nekonečný materiál po
tisku automaticky odříznuty.

i

Upozornění!
Režim ořezávání musí být aktivován v softwaru.
Při přímém programování se to provádí pomocí „příkazu C“,
w Návod k programování.

!

Pozor!

Znečištění negativně ovlivňuje funkčnost!
XX Etiketový materiál neřežte přes etikety.

6.3 Synchronizace běhu papíru
Po uložení etiketového materiálu je v režimu řezání potřebná synchronizace běhu papíru. Přitom je odebrána do polohy tisku první etiketa, kterou
rozeznalo čidlo, a všechny etikety ležící před ní jsou přepraveny ven z
tiskárny.
XX Vyberte tlačítko

, abyste spustili synchronizaci.

XX Odstraňte prázdné etikety, které byly odříznuty.

i

Upozornění!
Synchronizační běh není nutný, pokud nebude tisková hlava mezi
různými příkazy k tisku otevřena, i když byla tiskárna vypnuta.

Údržba
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7.1 Pokyny k čištění
Nebezpečí!

Nebezpečí života z důvodů úrazu proudem!
XX Před veškerými údržbářskými prácemi odpojte tiskárnu ze sítě.
Důležité je pravidelné čištění tiskové hlavy. To zaručuje konstantní kvalitu tisku
a minimalizuje opotřebení tiskové hlavy.
Jinak se údržba omezuje na měsíční čistění přístroje.

!

Pozor!

Poškození tiskárny silným čistícím prostředkem!
XX Pro čistění vnějších povrchů nebo stavebních dílů nepoužívejte
žádné prostředky na drhnutí nebo rozpouštědla.
XX Prach nebo kousky papíru v oblasti tisku odstraňte jemným štětcem nebo
vysavačem.
XX Vnější povrch očistěte pomocí univerzálního čističe.

7.2 Čištění tiskové hlavy
Intervaly čištění:
Přímý termotisk 		
Transferový termotisk

- po každé výměně role s etiketami
- po každé výměně role s transferovou fólií

Při tisku se na tiskové hlavě mohou hromadit nečistoty, které negativně
ovlivňují kvalitu tisku.

!

Pozor!

Poškození tiskové hlavy!
XX Nepoužívejte ostré nebo tvrdé předměty k čištění tiskové hlavy.
XX Nedotýkejte se ochranné skleněné vrstvy tiskové hlavy prsty.

!

Varování!

Nebezpečí poranění kvůli horkému článku tiskové hlavy.
XX Dbejte na to, aby před čištěním byla tisková hlava ochlazená.

24 7

Údržba

24
1

Obrázek 16 Řádek tiskové hlavy
1. Odklopte držák tiskové hlavy.
2. Vyjměte etikety a přenosovou fólii z tiskárny.
3. Řádek tiskové hlavy (1) očistěte pomocí měkkého hadříku, který nepouští
vlákna, a alkoholu.
4. Nechte tiskovou hlavu vysušit po dobu 2–3 minut.

7.3 Vyměňte tiskovou hlavu
1

2

3 4

5

8
6
7
2
Obrázek 17 Tisková hlava
1. Odklopte držák tiskové hlavy (5).
2. Vyjměte etikety a přenosovou fólii z tiskárny.
3. Zespodu tlačte proti otočnému knoflíku (1), přídržný výstupek (2) prostrčte
přepážkou (6) a protáhněte otvorem v držáku tiskové hlavy.
4. Vyjměte tiskovou hlavu z vodítka (7) v držáku tiskové hlavy.
5. Odpojte konektorové kontakty (3 a 4) na tiskové hlavě.
6. Po výměně tiskové hlavy konektorové kontakty (3 a 4) opět zapojte.
7. Jazýček (8) tiskové hlavy zasuňte do vodítka (7) v držáku tiskové hlavy.
8. Tiskovou hlavu tlačte proti držáku tiskové hlavy a při tom prostrčte přídržný
výstupek (2) tiskové hlavy otvorem v držáku tiskové hlavy směrem nahoru.
9. Tiskovou hlavu zasouvejte do držáku tiskové hlavy, dokud přídržný
výstupek (2) nezapadne přes přepážku (6).

7
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7.4 Čištění nebo výměna tiskového válce
Nečistoty na tiskovém válci mohou vést k ovlivnění výtisku a transportu
materiálu.

!

Pozor!

Poškození tiskového válce.
XX K čištění tiskového válce nepoužívejte žádné ostré předměty
(nože, šroubováky apod.).

1

2
3

5

4

3

Obrázek 18 Tiskový válec
1. Páčku (2) otočte proti směru hodinových ručiček, abyste otevřeli tiskovou
hlavu.
2. Vyjměte etikety z tiskárny.
3. Odklopte kryt (5) s odtrhávací hranou, resp. řezacím nožem.
4. Tiskový válec (4) nejprve z vnitřní a poté z vnější strany nadzvedněte z
úchytů (3).
5. Usazeniny odstraňujte pomocí čističe válců nebo pokug válec vykazuje
poškození, vyměňte ho.
6. Tiskový válec s ložisky (1) zatlačujte do úchytů (3), dokud nezapadne.
7. Zaklapněte kryt s odtrhávací hranou (5), resp. řezacím nožem.
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7.5 Čištění řezacího nože a výměna čepelí
Varování!

!

XX Pro zabránění nechtěného pohybu nože odpojte tiskárnu od
sítě.

Varování!

!

Čepele nože jsou ostré! Nebezpečí poranění!

i

Upozornění!
Pokud nožem řežete přímo přes etiketový materiál, usazují se na
čepelích zbytky lepidla. V řezacím režimu se zpětným transportem
se částice lepidla dostávají rovněž na tiskový válec.
XX Tiskový válec a čepele nože čistěte v kratších intervalech.

1

2
3
4
Obrázek 19 Demontáž nože
1. Odklopte řezací nůž.
2. Stiskněte odblokovací tlačítko (1) a konstrukční celek nože (3) vyjměte z
krytu (4).
3. Pokud jsou čepele pouze lehce znečištěné, konstrukční celek nože a
čepele očistěte měkkým hadříkem a pokračujte bodem 5.

26
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Obrázek 20 Vyjmutí čepelí

12 13
Obrázek 21 Pružiny

4. Jestliže jsou čepele silně znečištěné zbytky lepidla nebo pokud jsou
čepele tupé, vymontujte je:
XX Pomocí šroubováku Torx TX10 otáčejte hřídelí (6) ve směru
hodinových ručiček, dokud se ozubené tyče (7) nedostanou mimo
záběr.
XX Horní čepel (9) vyjměte z vodítek (8).
XX Vyjměte spodní čepel (10).
XX Usazeniny na čepelích odstraňte hadříkem napuštěným prostředkem
na rozpouštění etiket.
XX Pokud je to nezbytné, čepele vyměňte.
XX Spodní čepel shora nasaďte do úchytů (11).
XX Popřípadě pružiny (12) opět vložte do pružinových kapes (13).
XX Pro montáž horní čepele zatlačte spodní čepel do krytu, horní čepel
vložte do vodítka a zasouvejte nahoru, dokud ozubené tyče (7)
nezachytí ozubená kolečka (5).
XX Pomocí šroubováku Torx TX10 otáčejte hřídelí (6) proti směru
hodinových ručiček, dokud čepel nezapadne do horní zarážky.
5. Konstrukční celek nože (3) zavěste podle obrázku 19 na osy (2) a pootáčejte jím, dokud nezapadne do krytu (4).
6. Přiklopte nůž k tiskové mechanice.
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8.1 Druhy chyb
Pokud se vyskytne závada, diagnostický systém ji vypíše na dotykovém
displeji. Tiskárna se v závislosti na druhu závady přepne do jednoho ze tří
chybových stavů.
Stav

Displej

Tlačítko
Continue, Cancel

Odstranitelná chyba

Displej svítí červeně
Cancel

Neodstranitelná chyba

Displej svítí červeně
Cancel

Kritická závada

Displej svítí červeně
Tabulka 3

Chybové stavy

8.2 Odstranění problémů
Problém

Příčina

Odstranění

Tisk vykazuje rozmazaná
nebo prázdná místa.

Je znečištěná tisková
hlava

Čištění tiskové hlavy
w 7.2 na straně 23

Příliš vysoká teplota

Teplotu snižte prostřednictvím programu.

Nevhodná kombinace
etiket a nosné fólie

Použijte vhodnou
kombinaci.

Tiskárna tiskne sled znaků
místo formátu etikety

Tiskárna je v monitorovacím režimu.

Monitorovací režim
ukončete.

Tiskárna posouvá materiál
etiket, ale nikoliv nosnou
fólii

Použité lepenkové jádro
má příliš velký průměr.

Použijte lepenkové jádro
s menším průměrem.

Tiskárna potiskne jen
každou druhou etiketu

V programu je nastaven
příliš velký formát etiket.

Změňte nastavení
formátu v programu.

Nosná fólie se mačká

Vedení nosné fólie není
správně nastaveno

Nastavení průběhu
přenosové fólie
w 4.4 na straně 20

Nosná fólie je příliš
široká

Použijte nosnou fólii,
která je jen o málo širší
než etiketa.
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Problém

Příčina

Odstranění

Bílé čáry v tisku ve směru
transportu

Je znečištěná tisková
hlava

Čištění tiskové hlavy.

Chyba hlavy
(výpadek některých
topných bodů)

Vyměňte tiskovou hlavu

Bílé čáry v tisku napříč ke
směru transportu

Tabulka 4

w 7.2 na straně 23
 Servisní pokyny

Tiskárna je provozována V nastavení přejděte
v režimu stříhání s nasta- na Zpět. transp. >
vením Zpět. transp. vždy.
> optimální
w Návod pro
konfiguraci.

Odstranění problémů
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8.3 Hlášení chyb a odstranění závad
Hlášení chyb
Buffer
přeplněn
Chyb.rozměr
štít
Chyba čtení

Chyba
ETHERNET
Chyba
protokolu

Chyba
struktury
Chyba USB
Chyba zápisu
Chybný čár.
kód
Data
nenalezena
Hlava
odklopena
Jméno
existuje
Karta plná

Příčina
Vyrovnávací paměť pro vstup
dat je plná a počítač se snaží
posílat další data
V programu není definován
rozměr etiket
Chyba čtení při přístupu na
paměťové médium
např. žádný DHCP server,
žádný link, žádný SMTP
server, žádný časový server
Tiskárna dostává od počítače
neznámý nebo chybný
příkaz, např. příkaz k řezání
nožem, ačkoliv nebyl namontován žádný nůž.
Chyba v seznamu obsahu
paměťového média, nejistý
přístup k datům
např. proud příliš vysoký,
žádná reakce, neznámý
přístroj
Závada hardwaru
Neplatný obsah čárového
kódu, např. alfanumerické
znaky v číselném kódu
Byl vyvoláván soubor
paměťového média, který
není k dispozici
Tisková hlava není mechanicky zajištěna
Název pole byl při přímém
programování zadán dvakrát.
Paměťové médium už
nemůže pojmout žádná
přídavná data

Odstranění
Použijte datový přenos
s vhodným protokolem
(přednostně RTS/CTS).
Zkontrolujte program.
Zkontrolujte data na paměťovém
médiu. Data zálohujte.
Paměťové médium znovu
naformátujte.
Uvědomte správce sítě.
Vyberte tlačítko Continue,
abyste příkaz přeskočilim nebo
vyberte tlačítko Cancel, abyste
zrušili tiskovou úlohu.
Paměťové médium znovu
naformátujte.
Zařízení USB nepoužívejte.
Opakujte zápis.
Paměťové médium znovu
naformátujte.
Opravte obsah čárového kódu.
Zkontrolujte obsah paměťového
média.
Zajistěte tiskovou hlavu.
Programování opravte.
Vyměňte paměťové médium.
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Hlášení chyb
Konec folie

Příčina
Nosná fólie je spotřebovaná
Nosná fólie se při tisku
protavila

Mají se zpracovávat tepelné
etikety, v programu je ale
navolen tisk přenosem
Konec papíru

Kritická
závada

Nenalezené
písmo
Není etiketa

Neznamá
karta

31
Odstranění
Založte novou nosnou fólii.
Zrušte příkaz pro tisk.
Prostřednictvím programu snižte
teplotu.
Čištění tiskové hlavy
w 7.2 na straně 23
Vložte transferovou fólii.
Tiskovou úlohu znovu spusťte.
Zrušte příkaz pro tisk.
V programu přepněte na tepelný
tisk.
Tiskovou úlohu znovu spusťte.
Vložení materiálu

Materiál pro tisk je
spotřebován
Chyba v posuvu papíru
Zkontrolujte posuv papíru.
Materiál neleží pod sensorem
etiket
např. chyba FPGA, neplatné Tiskárnu vypněte a znovu
nastavení, chyba napětí
zapněte.
Poznamenejte si detaily chyb
indikované na displeji.
Pokud se závada objeví znovu,
uvědomte servis.
Chyba v písmu zvoleném ke
Zrušte příkaz pro tisk, změňte
stažení
typ písma.
Na pásu s etiketami několik
Několikrát výběr tlačítko
etiket chybí
Continue, dokud nebude rozpoznána následující etiketa na
pásu.
Zrušte příkaz pro tisk.
Formát etiket zadaný
v programu nesouhlasí se
Změňte nastavení formátu
skutečným formátem
v programu.
Tiskovou úlohu znovu spusťte.
V tiskárně je vložen souvislý
Zrušte příkaz pro tisk.
materiál, program ale
Změňte nastavení formátu
očekává jednotlivé etikety
v programu.
Tiskovou úlohu znovu spusťte.
Paměťové médium není
Naformátujte paměťové médium
naformátované
Typ paměťového média není Použijte jiný typ média
podporován
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Hlášení chyb
Nůž blokován

Ochrana dat
Pam. obsaz.

Příliš silný
materiál

Příliš velký
čár. kód

Příčina
Nůž zůstává vězet
v materiálu v nedefinované
poloze.

Odstranění
Vypněte tiskárnu. Odeberte
zaseknutý materiál. Zapněte
tiskárnu. Tiskovou úlohu znovu
spusťte. Zkontrolujte materiál.

Nůž bez funkce

Tiskárnu vypněte a znovu
zapněte.
Pokud se závada objeví znovu,
uvědomte servis.
Zrušte ochranu proti zápisu.

Aktivována ochrana proti
přepsání paměťového média.
Tisková úloha je příliš
rozsáhlá: např. kvůli
zavedeným typům písma
nebo velkým grafickým
prvkům
Materiál je příliš silný nebo
příliš tvrdý, nůž neprořezává
materiál, ale může se vrátit
do výchozí polohy
Čepele jsou tupé

Zahřátí
t.hlavy

Čárový kód je pro přidělený
prostor na etiketě příliš
rozměrný
Chyba volby paměťové
médium při přístupu
k databázi
Tisková hlava se příliš silně
zahřívá

Zaříz.
nepřipoj.

Program neoslovuje daný
periferní zařízení

Žadná data

Tabulka 5
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Zrušte příkaz pro tisk.
Zmenšete objem dat pro tisk.

Zrušte příkaz pro tisk
Zkontrolujte materiál.
Očistěte nebo vyměňte čepele
w 7.5 na straně 26.
Ćárový kód zmenšete nebo
posuňte.
Zkontrolujte naprogramování a
obsah paměťového média.
Po přestávce tisková úloha
automaticky poběží dále.
Při opakovaném výskytu snižte
v programu stupeň ohřevu nebo
rychlost tisku.
Připojte periferní zařízení nebo
opravte program.

Hlášení chyb a odstranění závad
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Povolení

9.1 Poznámka k prohlášení o shodě EU
Tiskárna štítků řady EOS odpovídají příslušným základním bezpečnostním
požadavkům a požadavkům ochrany zdraví uvedeným ve směrnicích EU:
•

Směrnice 2014/35/EU týkajících se elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí

•

Směrnice 2014/30/EU týkajících se elektromagnetické kompatibility

•

Směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních

EU prohlášení o shodě
 https://www.cab.de/media/pushfile.cfm?file=2599
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9.2 FCC
NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the
limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against
harmful interference when the equipment is operated in a commercial
environment. The equipment generates, uses, and can radiate radio
frequency and, if not installed and used in accordance with the
instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user may be required to correct
the interference at his own expense.

9.3 GPL Code Statement
This cab product includes software code developed by third parties,
including software code subject to the GNU General Public License
("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). As applicable,
the terms of the GPL and LGPL, and information on obtaining access to
the GPL Code and LGPL Code used in this product, are available to you
at:
http://www.cab.de/opensource
The GPL Code and LGPL Code used in this product is distributed
WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or
more authors. For details ,see the GPL Code and the LGPL Code for this
product and the terms of the GPL and LGPL.
Written Offer to GPL Source Code:
Whereas such specific license terms entitle you to the source code of
such software, cab will provide upon written request via email and/or
traditional paper mail the applicable GPL source code files via CD-ROM
for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed
under the GPL and LGPL.
Please direct all inquiries to:
cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda
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