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Indledning

1.1

Instruktioner
Vigtige informationer og instruktioner i denne vejledning er markeret på følgende måde:

Fare!
Gør opmærksom på en ekstra stor, forestående fare for dit helbred eller liv.

Advarsel!

!

Indikerer en farlig situation, der kan føre til skader på personer eller materiel.

!

Gør opmærksom på mulig fare, skade på materiel eller forringet kvalitet.

i

Information!
Giver dig tips, der letter en arbejdsopgave eller retter opmærksomheden på vigtige arbejdsprocesser.



Miljø!





Giver dig tips til en miljøskånsom arbejdsadfærd.



Håndteringsinstruktion



Reference til side, afsnit, illustration eller dokument.



Option (tilbehør, periferiudstyr, særlige fittings).

Tid

1.2

Information på displayet.

Anvendelsesformål

i
1.3

OBS!

•

Enheden er fremstillet i overstemmelse med gældende teknologiske standarder og sikkerhedsforskrifter. Fare for
liv og lemmer hos brugeren eller andre personer og/eller beskadigelse af enheden eller andre materielle aktiver
kan opstå under brug.

•

Enheden må kun bruges til dens tiltænkte anvendelse og såfremt den er i ubeskadiget/fejlfri stand. Desuden skal
enheden anvendes i overensstemmelse med de sikkerhedsanvisninger og advarsler, der forekommer i denne
manual.

•

Printeren er designet til integration i produktionslinier. Den er udelukkende beregnet til printning på anvendelige materialer, der har været godkendt af producenten og til opkobling til en cab eller ikke-cab applikator, der
overfører labels fra printeren til et produkt. Enhver anden brug er at betragte som forkert anvendelse. Producenten/leverandøren er ikke ansvarlig for skader, som følger af uautoriseret brug; brugeren bærer alene hele
ansvaret herfor.

•

Anvendelse til det beregnede formål omfatter også anvendelse i overensstemmelse med betjeningsvejledningen,
fabrikantens specifikationer og anbefalinger til vedligeholdelse.

Information!
Den komplette dokumentation følger med printeren på DVD og kan desuden findes på internettet.

Sikkerhedsinstruktioner
•

Enheden er udviklet til spændinger fra 100 to 240 V AC. Den må kun tilsluttes en jordet stikdåse.

•

Forbind kun enheden med andre enheder, der har beskyttet lavspænding.

•

Sluk for alle tilsluttede enheder (computer, printer, tilbehør) før forbinding og adskillelse af printeren.

•

Enheden må kun anvendes i tørre omgivelser. Udsæt den ikke for fugt (vandsprøjt, damp, tåge osv.)

•

Anvend ikke enheden i eksplosiv atmosfære.

•

Anvend ikke enheden nær højspændingsanlæg.

•

Hvis enheden anvendes med låget åbnet, skal det tilsikres at personers tøj, hår, smykker osv. ikke kommer i
kontakt med roterende dele i enheden.

•

Enheden eller dele heraf, specielt printhovedet kan blive varm under printning. Berør ikke disse dele under drift og
giv tid til nedkøling inden der skiftes medier eller før servicering af enheden.

•

Risiko for klemte fingre m.m. når låget lukkes. Rør kun ved låget udvendig fra. Ræk ikke ind i den drejelige del af
låget.
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•

Udfør kun handlinger på enheden, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Alle andre handlinger må kun udføres af uddannet personale og serviceteknikere.

•

Uautoriserede indgreb i elektronikmoduler og deres software kan forårsage defekt.

•

Andet uautoriseret arbejde med eller modifikationer på enheden kan også medføre reduceret operatørsikkerhed.

•

Få altid udført service på et kvalificeret værksted og/eller på stedet af personale, der har den tekniske viden og de
krævede værktøjer til at udføre det nødvendige arbejde.

•

Der er forskellige advarselsmarkeringer på enheden. De gør opmærksom på potentielle farer.
Advarselsmarkeringerne må derfor ikke fjernes, da du eller andre personer i så fald ikke vil være klar over mulige
farer og derfor kan få skader.

•

Det maksimale lydtryk (LpA) er mindre end 70 dB(A).

Fare!
Livsfare pga netspænding
XX Åbn ikke enhedens kabinet

!
1.4

Advarsel!
Dette er et klasse A produkt. I indendørs miljø kan dette produkt forårsage radiostøj. Brugeren kan derfor
været nødt til at tage sine modforholdsregler.

Sikkerhedsmarkering

1
2

Fig. 1

Sikkerhedsmarkering
Farlige steder !
•

Risiko for forbrænding på den varme printhovedmekanisme (1).

XX Rør ikke ved printhovedet under drift og og giv tid til nedkøling inden der skiftes
medier eller før servicering af enheden.
•

Risiko for klemte fingre mv. i roterende valse (2).

XX Sørg for at brugeres tøj, hår, smykker osv. ikke kommer i berøring med roterende
dele i printeren.

1.5

Miljø







Udtjente enheder indeholder værdifulde genanvendelige materialer der bør indleveres til genbrug.
XX Separér fra restaffald og indlevér til genbrugsplads.
Printerens modulære opbygning gør det let at demontere den og sortere i de forskellige komponenttyper.
XX Send delene til genbrug.
Enhedens printkort indeholder et lithiumbatteri.
XX Indlever brugte batterier til opsamlingskasser i butikker eller på genbrugsplads.
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Printer-overblik

1

2

8

3
4
5
6

9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Låg (option)
Hængsler til cab-applikatorer
Kontrolpanel
Interface til cab-applikatorer
Farvebånds-oprulningsspindel
Farvebånds-afrulningsspindel
Printmekanisme
Holder til etiketrulle
Dansearm med valse
Intern opruller
Valse
Transportsystem

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hængsler til cab-applicators
Kontrolpanel
Interface til cab-applikatorer
Farvebånds-oprulningsspindel
Farvebånds-afrulningsspindel
Printmekanisme
Holder til etiketrulle
Dansearm med valse
Intern opruller
Valse
Transportsystem

10
11

2
12
7

Fig. 2

Overblik Hermes+ -2

8

2
3

9

4
5
6

10

11
2
12
7

Fig. 3

Overblik Hermes+ -3
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2

8

3

9

4
5

10

6

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hængsler til cab-applikatorer
Kontrolpanel
Interface til cab-applikatorer
Farvebånds-oprulningsspindel
Farvebånds-afrulningsspindel
Printmekanisme
Holder til etiketrulle
Dansearm med valse
Intern opruller
Valse
Transportsystem

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Farvebånds-styreaksel
Antistatisk børste (option)
Dispenseringskant
Printhovedsektion med printhoved
Fremtræksvalse
Printhoved låseknap
Unbraco-nøgle
Media guide
Spindlel til label sensor justering
Spindel til media guide justering

11
2
12

7

Fig. 4

Overblik Hermes+ -2S

13
18
14

19

15
20

16

21

17

Fig. 5

22

Printmekanismen
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23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

Fig. 6

Opkoblinger

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Afbryderknap
Power-indgang
Slot til PC kort Type II eller WLAN kort
Slot til CompactFlash memorykort
Ethernet 10/100 Base-T
2 stk. USB master porte til tastatur,
scanner eller service-nøgle
USB high-speed slave port
Serial RS-232 C port
Connector til central trykluftsventil
I/O interface
Connector advarselslys
Connector nødstop

2

Installation

2.2

Udpakning og opsætning af printeren

9

XX Løft printeren op af kassen.
XX Kontroller printeren for evt. transportskader.
XX Fjern skumgummi-beskyttelsen ved printhovedet.
XX Kontroller at alle dele medfølger.
Leveringsomfang:

i

!

•

Printer

•

Strømkabel

•

USB-kabel

•

Betjeningsmanual

•

DVD med labelsoftware, Windows-driver og dokumentation

Information!
Gem venligst originalemballagen til evt. indsendelse/returnering af printeren.

OBS!
Enheden og print-medierne kan blive beskadiget af væske og fugt.
XX Installér kun printere i tørre omgivelser beskyttet mod vandsprøjt o.lign.

•

Fastgøring med fire M6x10 boringer i bunden af chassis'et

XX Kun opretstående

•

Fastgøring via beslag ved begge 2 x 2 stk. M6 boringer på
begge sider af chassis'et.

XX Vertikalt drejelig 360 grader rundt

•

Fastgøring via beslag ved begge 2 x 2 stk. M6 boringer på
begge sider af chassis'et.

XX Liggende/horisontalt drejelig, betjeningspanel/interiør vender
opad

Tabel 1

Tilladte monterings-retninger

10 2

Installation

2.3

10

Opkobling af enheden
De som standard tilgængelige interfaces og connectorer er vist i Fig. 6 på side 8.

2.3.1

Tilslutning af strøm
Printeren er udstyret med en "wide area power unit". Enheden kan drives med 230 V~/50 Hz or 115 V~/60 Hz uden
videre.
1. Kontroller at enheden er slukket.
2. Montér strømkablet i strømstikket (24 / Fig. 6).
3. Tilslut kablet via jordet stik.

2.3.2

!

Opkobling til Computer eller Computernetværk
OBS!
Utilstrækkelig eller manglende jording kan forårsage defekt under driften.
Du skal sikre dig at alle de computere og kabler, der er forbundet med printeren, er jordet
XX Forbind printeren med en computer eller et netværk med et egnet kabel.
For detaljer om I/O interface, connector nødstop og connector centralventil  Interfacebeskrivelse.
For detaljer om konfigurering af de andre interfaces  Konfigurationsvejledningen.

2.4

Tænd for enheden
Når alle opkoblinger er lavet:
XX Tænd for printeren via tænd/sluk knappen (23 / Fig. 6).
Printeren udfører en systemtest og viser herefter systemstatus Ready i displayet.
Hvis der forekommer en fejl under systemtesten, vises symbolet

og fejltypen angives i displayet.

3
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Betjeningspanelets opbygning
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Brugeren kan styre printeren via betjeningspanelet, f.eks.:
•

Igangsætte, afbryde, fortsætte og annullere printopgaver,

•

Definere print-parametre, f.eks. printhovedvarme, printhastighed, opsætning af interface, sprog i displayet, tid (
Konfigurationsmanualen),

•

Start testfunktioner ( Konfigurationsmanualen),

•

Styre stand-alone drift med memorykort ( Konfigurationsmanualen),

•

Opdatere firmwaren ( Konfigurationsmanualen).

Mange funktioner og settings kan også styres fra software-applikationer eller via direkte programmering fra en
computer ved at benytte printerens eget kommandosprog.  Se programmeringsmanualen for detaljer.
Indstillinger foretaget på betjeningspanelet udgør printerens grundlæggende indstillinger.

i

Information!
Hvor det overhovedet er muligt, bør justeringer af printjobs altid foregå i softwaren.
Betjeningspanelet består af et grafisk display (1) og navigeringsknappen (2) med fem integrerede taster.
Det grafiske display viser status på printeren og de aktuelle
printjobs, viser fejlmeddelelser samt printerens indstillinger via
menupunkter.

Klar

1

6

2

Fig. 7

3.2

Betjeningspanel

Ikoner i displayet
Ikonerne vist i nedenstående tabel vil optræde i displayets statuslinie afhængig af printeropsætningen.
De giver brugeren et hurtigt overblik over printerens aktuelle status. For konfigurering af statuslinien 
Konfigurationsmanualen.
Ikon

Tabel 2

Beskrivelse

Ikon

Beskrivelse

Ikon

Beskrivelse

Ur

Visning af farvebånd til
rådighed

Printhovedtemperatur

Dato

Wi-Fi signalstyrke

Adgang til memorykort

Digitalur

Ethernet-status

Printeren modtager data

Ikoner i displayet
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Printertilstande
Tilstand
Klar

Display

Beskrivelse

Klar

Printeren er i klar tilstand og kan modtage data.

og konfigurerede symbolbeskeder
såsom tid
Printer label

Pause

og dato

Udprinter etiket

Printeren er igang med at behandle en printopgave.

og aktuel status på antal labels,
der er printet af den samlede
opgave.

Der kan modtages data til nye printopgaver.

Pause

Printningen er blevet afbrudt af operatøren.

Den nye printopgave vil blive påbegyndt, når den
forrige er afsluttet.

og symbolet
Korrigérbar fejl

Der er opstået en fejl, der kan afhjælpes af operatøren uden at afbryde printopgaven.
og typen af fejl og antal labels,
der stadig mangler at blive
printet.

Ikke-korrigérbar fejl

Printopgaven kan fortsættes efter fejlen er afhjulpet.

Der er opstået en fejl, der ikke kan afhjælpes uden
at afbryde printopgaven.
og typen af fejl og antal labels,
der stadig mangler at blive
printet.

Kritisk fejl

Der er opstået en fejl under systemtest.
og typen af fejl

XX Sluk for printeren og tænd for den igen vha.
afbryderknappen
XX Tryk på cancel knappen.
Rekvirér service hvis fejlen fortsætter.
Hvis printeren i længere tid ikke arbejder, går den
automatsk i strømsparetilstand.

Strømsparetilstand
og tastatur-baggrundslyset er
slukket
Tabel 3

Printertilstande

XX For at forlade strømsparetilstanden: Tryk et
vilkårligt sted på navigeringsknappen.

3
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Nøglefunktionerne afhænger af den aktuelle printertilstand:
-- Aktive funktioner: Tekster og symboler på navigeringsknappen lyser op.
-- Aktive funktioner lyser hvid i printtilstand (f.eks. menu eller feed).
-- Aktive funktioner lyser orange i offline-menuen (pile, enter-test 8 ).
Nøgle

Display

Tilstand

Funktion

menu

lyser

Klar

Klar

Til offline-menuen

feed

lyser

Klar

Klar

Fremfører en blank label

pause

lyser

Klar

Klar

Efter afsluttet printopgave,
genprint den sidste label

Udprinter
etiket

Printer label

Afbryd printopgaven,
printeren går i "Pause" tilstand

Pause

Pause

Fortsæt printopgaven,
printeren går i "Printer label" tilstand

Korrigérbar fejl

Fortsæt printopgaven efter afhjælpning af fejl,
printeren går i "Printer label" tilstand

Klar

Klar

Slet intern hukommelse,
den seneste label kan ikke længere genprintes.

Udprinter
etiket

Printer label

Kort tryk

Pause

Pause

Længere tryk g annullerer den aktuelle print-

blinker
cancel

lyser

printopgave
Korrigérbar fejl

8
Tabel 4

Nøgle

g annullerer den aktuelle

blinker

Ikke korrigérbar fejl

lyser

Fejl

opgave og sletter alle printopgaver
Rekvirer hjælp - kortfattet instruktion til
afhjælpning af fejlen vil blive vist

Nøglefunktioner i printmodus

Menu

Parameter indstilling
Parametervalg

Numerisk værdi



Retur fra en undermenu

-

Forøg antallet ved cursorens
position



Gå ind i en undermenu

-

Formindsk antallet ved cursorens
position



Menu-mulighed til venstre

Bladre til venstre

Cursor flyttes til venstre
Cursor flyttes til højre



Menu-mulighed til højre

Bladre til højre



Udfør en valgt menu-mulighed

Bekræftelse af den valgte værdi

Tryk 2 gange: Forlad offline-menuen

Tryk 2 gange: Forlad uden at ændre værdien

Tabel 5

Nøglefunktioner i offline-menuen
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Montering af materialer
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Information!
Brug den medfølgende unbraconøgle, der sidder i den øverste del af printhovedsektionen, når du skal
udføre justeringer og enklere installationsopgaver. Der kræves ikke andre værktøjer til de opgaver, der er
beskrevet her.

4.1

Montering af etiketter

4.1.1

Placering af medie-rullen på afrullerspindlen
Hermes+ -2 og Hermes+ -3

1

Fig. 8

2

3

4

5

3

6

7

Montering af etiketrulle

1. Drej grebet (5) med uret for at løsne afrullerspindlen (4).
2. Fjern rulleholderen (6) fra afrullerspindlen.
3. Isæt labelrullen (2) på afruller-enheden (4) således at labels er synlige ovenfra, når de rulles af.
4. Skub medierullen ind mod inderpladen (1).
5. Før låsene (7) på rulleholderen (6) ind i rillerne (3) på afrullerspindlen (4) og skub rulleholderen ind mod medierullen (2).
6. Drej grebet (5) mod uret for at fastgøre labelrullen og rulleholderen til afrullerspindlen.

4

Montering af materialer

15

Hermes+ -2S

1

Fig. 9

2

3

5

6

7

8

Montering af etiketrulle

1. Løsn stramskruen (7) og fjern rulleholderen (8) fra afrullerspindlen (3).
2. Monter etiketrullen (6) på afrullerspindlen (3) således at etiketterne er synlige ovenfra efter afrulning.
3. Skub etiketrullen ind mod inderpladen (1) og roter den til stifterne (2) griber fat i hullerne (5).
4. Skub rulleholderen (8) ind på afrullerspindlen (3) indtil den stopper og stram derefter stramskruen (7).

16 4
4.1.2

Montering af materialer
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Montering af etiketter i printmekanismen
1

2

3

4

6
Fig. 10

5

7

8

Montering af etiketter i printmekanismen

Fig. 11

Etiket baneretning

1. Drej låsegrebet (4) mod uret for at løfte printhovedet (2).
2. Flyt guiden (6) til den yderste position ved at dreje skruen (7) med unbraconøglen (8).
3. Fremfør ca. 100 cm etiketbane.
4. Før etiketbanen (5) til printhovedenheden som vist i fig. 11. Den stiplede linie viser banen for inadoprullede
etiketter.
5. Før etiketbanen gennem etiketfotocellen (3) til dispenseringskanten.
6. Flyt guiden (6) ind mod etiketbanen ved at dreje skruen (7).
7. Før etiketbanen så langt forbi dispenseringskanten(1), at banen når den interne opruller. Fjern etiketterne fra den
overskydende bane.

4.1.3

Indstilling af etiketfotocellen

1
Fig. 12

2

3

4

5

Indstilling af etiketfotocellen

Etiketfotocellen (1) kan skydes frem og tilbage på tværs af etiketbanen, så den sidder optimalt i forhold til den
aktuelle etiket. Selve sensoren i etiketfotocellen er synlig forfra gennem printhovedenheden. Når printeren er tændt,
indikerer et gult LED-lys etiketfotocellens placering (2).
XX Forskyd etiketfotocellen ved at dreje skruen (4) med unbraconøglen (5) så fotocellen kan finde etiketmellemrummet eller refleksmærket (black mark) eller det udstansede hul.
- eller hvis etiketterne ikke er rektangulære:
XX Forskyd/tilpas etiketfotocellen til den forreste del af etiketten i fremkørselsretningen.
XX Drej låsegrebet (3) med uret for at låse printhovedet.

4

Montering af materialer

4.1.4

Styring af etiketlineren hen til den interne opruller
1

5
Fig. 13

6

2

3
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4

7

Styring af etiketlineren hen til den interne opruller

1. Drej låsegrebet (7) med uret for at løsne låsevalsen (6) fra transportvalsen (5).
2. Hold oprulleren (1) stramt og drej grebet (4) med uret til det stopper.
3. Før lineren, der kommer fra dispenseringskanten, rundt om transportvalsen (5) og låsevalsen (6) hen til den
interne opruller (1).
4. Pres lidt liner under klemmen (2) i oprulleren (1) og drej grebet (4) mod uret indtil det stopper.
5. Drej oprulleren (1) mod uret for at stramme linerbanen.
6. Drej låsegrebet (7) mod uret for at låse transportsystemet (5,6).

18 4
4.2

Montering af materialer
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Indstilling af printhoved-låsemekanismen
Printhovedet holdes nede vha 2 printhovedarme. Den ydre printhovedarm (2) skal være placeret oven for hvor etiketbanen slutter for at
•

opnå ensartet printkvalitet på tværs af hele etiketbanen

•

forebygge krølning i den tilførte thermo transfer farvebåndsbane

•

forebygge unødigt slid på fremtræksvalse og printhoved.

1
Fig. 14

2

3

Indstilling af printhoved-låsemekanismen

1. Drej låsegrebet (3) med uret for at låse printhovedet.
2. Løsn pinolskruen (1) på den ydre printhovedarm (2) med unbraconøglen.
3. Juster den ydre printhovedarm (2) ud til den ydre etiketbanekant og stram pinolskruen (1).

4

Montering af materialer

4.3

Montering af thermo transfer farvebånd

i

19

Information!
Montér ikke thermo transfer farvebånd ved direkte-thermo printning. Hvis farvebånd allerede er monteret,
skal det fjernes.

1
2
3
4
5

6

Fig. 15

Montering af thermo transfer farvebånd

Fig. 16

1. Rens printhovedet før montering af thermo transfer farvebånd (

Farvebånds-baneforløb

Punkt 6.3 på side 22)

2. Drej låsegrebet (6) mod uret for at åbne printhovedet.
3. Før thermo transfer farvebåndsrullen (3) ind på afrullerspindlen (4) til den ikke kan komme længere og således at
farvesiden på rullen vender væk fra printhovedet efter monteringen.
4. Hold afrullerspindlen (4) fast og drej knappen (5) på afrullerspindlen mod uret indtil thermo transfer farvebåndsrullen er fikseret.
5. Før en egnet farvebåndskerne/paprør (1) ind på thermo transfer farvebånds-oprullerspindlen (2) og fiksér den på
samme måde.
6. Før thermo transfer farvebåndet gennem printeren som vist i fFig. 16.
7. Fastgør det forreste stykke af thermo transfer farvebåndet til farvebåndskernen/paprøret (1) med et stykke
selvklæbende tape. Sørg for at oprulningsretningen på oprullerspindlen er mod uret.
8. Drej thermo transfer farvebånds-oprullerspindlen (2) mod uret for at glatte thermo transfer farvebåndets forløb.
9. Drej låsegrebet (6) med uret for at lukke printhovedet.

20 4

Montering af materialer

4.4

Indstilling af thermo transfer farvebåndsforløbet
Foldedannelse i thermo transfer farvebåndsforløbet kan medføre fejl i printbilledet. Farvebåndsomstyringen kan
justeres for at undgå foldedannelse.

i

Information!
Forkert indstilling af printhovedsystemet kan ligeledes medføre folder i farvebåndsforløbet
XX Check først indstillingerne af printhoved-låsemekanismen ( Punkt 4.2 på side 18)

1

2

Fig. 17

i

Indstilling af thermo transfer farvebåndsforløbet

Information!
Justeringen udføres bedst med printeren i drift.
1. Aflæs den bestående indstilling på skalaen (1) og noter den evt. ned.
2. Drej skruen (2) med unbraconøglen og iagttag hvorledes farvebåndet reagerer.
I + retningen strammes thermo transfer farvebåndets inderste side. Den yderste side af thermo transfer farvebåndet strammes i - retningen.

20

5

Printerdrift

5.1

Beskyttelse af printhovedet

!

OBS!
Skade på printhovedet på grund af forkert behandling!
XX Rør ikke ved printhovedets underside med fingrene eller med skarpe genstande.
XX Sørg for at der ikke er nogen urenheder på etiketterne.
XX Sørg for glatte etiketoverflader. Ru etiketter virker som sandpapir og reducerer printhovedets levetid.
XX Print med så lav printhovedtemperatur som muligt.

5.2

Synkronisering af etiketbaneforløbet
Når etiketmaterialet er monteret, skal der i dispensertilstand ske en kalibrering af etiketforløbet.
Herved bliver den første etiket, som etiketsensoren registrerer, bragt i printposition, og alle foranliggende etiketter
bliver ført ud af printeren. Kalibrering forhindrer, at tomme etiketter føres frem sammen med den først printede etiket.
Ellers ville den første etiket være ubrugelig.
XX Tryk feed tasten for at starte kalibreringen.
XX Fjern de tomme etiketter, der blev ført frem under kalibreringen.

i
5.3

Information!
Kalibreringsindstillingen mistes ikke ved at slukke printeren, når blot printhovedet holdes lukket.

Dispensertilstand
I dispensertilstand løsnes etiketterne automatisk fra bærebanen efter print og gøres klar til at blive fjernet.

!
i

5.4

Bemærk!
XX Dispensertilstand aktiveres i softwaren.
I den direkte programmering sker det med "P-kommando",  Programmeringsvejledning.
Information!
Printning af en label startes med eksternt START- eller WDR-signal ( Interfacebeskrivelse).
Når Hermes+ betjenes uden en cab-applikator, skal løsningen af etiketterne bekræftes med ETE-signal
( Interfacebeskrivelse).
Når der er en cab-applikator opkoblet, afgives ETE-signalet automatisk.

Farvebånds-sparefunktion
Hvis der ikke skal printes information på et længere stykke etiket, bliver printhovedet løftet og hvorved thermo
transfer farvebåndet ikke fremføres. Dette vil reducere farvebåndsforbruget. Minimumslængden for farvebåndssparefunktionen er defineret i printerens firmware og afhænger af printhastigheden.
Farvebånds-sparefunktionen kan aktiveres permanent i printerkonfigurationen ( Konfigurationsvejledning) eller
etiketjob-specifikt af softwaren ( Programmeringsvejledning).
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Rengøring

6.1

22

Rengøringsanvisninger
Fare!
Livsfare som følger af netspænding!
XX Træk printerens stik ud af strømnettet inden alle servicearbejder på printeren.
Printeren kræver kun meget lidt servicearbejde.
Det er vigtigt med regelmæssig rengøring af printhovedet. Det sikrer et vedvarende godt printbillede og bidrager
væsentligt til at forhindre unødigt slid på printhovedet.
Ellers begrænser vedligeholdelsen sig til en månedlig rengøring af apparatet..

!

OBS!
Printeren kan tage skade af skrappe rengøringsmidler.
XX Brug ikke skure- eller opløsningsmidler til rengøring af de udvendige flader eller moduler.
XX Fjern støv og papirrester i printområdet med en blød pensel eller støvsuger.
XX Udvendige flader kan rengøres med et universal-rengøringsmiddel.

6.2

Rengøring af fremtræksvalsen
Snavs på fremtræksvalsen kan have en negativ indflydelse på materialefremføringen og printkvaliteten.
XX Løft printhovedet.
XX Tag etiketter og thermo transfer farvebånd ud af printeren.
XX Fjern aflejringer med valserenser og en blød klud.
XX Skift valsen, hvis den er beskadiget  Servicevejledning.

6.3

Rengøring af printhovedet
Rengøringsintervaller:

Direct-thermo printning

			

Thermo transfer printning - efter hvert rulleskift af transferfolie

- efter hvert skift af etiketrulle

Under brugen kan der samle sig urenheder på printhovedet, og de kan påvirke trykket, f.eks. i form af forskelle i
kontrast eller lodrette striber.

!

OBS!
Skader på printhovedet!
XX Brug ikke skarpe eller hårde genstande til rengøring af printhovedet.
XX Rør ikke ved printhovedets glasbeskyttelseslag.

!

OBS!
Fare for kvæstelser på grund af varme printhovedlinjer.
XX Sørg for at afkøle printhovedet inden rengøring.
XX Løft printhovedet.
XX Tag etiketter og thermo transfer farvebånd ud af printeren.
XX Rengør printhoved med alkohol-vædede renseservietter eller evt. med en vatpind dyppet i ren alkohol.
XX Lad printhovedet tørre i 2-3 minutter inden printningen genoptages.
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Afhjælpning af fejl

7.1

Fejltyper

23

Hvis der forekommer en fejl, viser diagnosesystemet det på skærmen. Afhængig af fejlens art skifter printeren til en af
de 3 mulige fejltilstande.
Tilstand

Display

Fejl, som kan afhjælpes

Tast

Bemærkning

pause blinker

 Punkt 3.4 på side 13

cancel lyser
Fejl som ikke kan
afhjælpes

cancel blinker

Kritisk fejl

-

Tabel 6

7.2

Fejltilstande

Afhjælpning af fejl
Problem

Årsag

Afhjælpning

Thermo transfer farvebånd
krøller

Printhoved-lukkesystemet er ikke justeret

Indstil printhovedarmene.
 Punkt 4.2 på side 18

Farvebåndsforløbet er ikke justeret

Indstil farvebåndsforløbet
 Punkt 4.4 på side 20

Thermo transfer farvebåndet er for bredt

Brug et thermo transfer farvebånd, der
blot er en smule bredere en materialets
bredde.

Printbilledet viser
udviskninger

Printhovedet er snavset

Rens printhovedet
 Punkt 6.3 på side 22

eller tomme steder

Printhovedtemperaturen er for høj

Nedsæt temperaturen via software.

Uegnet kombination af etiketter og thermo Brug en anden type farvebånd.
transfer farvebånd
Printer printer en række tegn Printeren er i ASCII dump mode
i stedet for etiketformatet
(monitortilstand)

Afslut ASCII dump mode.

Printer fremfører etiketmaterialet, men thermo transfer
farvebåndet bevæger sig
ikke

Kontrollér og justér om nødvendigt
farvebåndsforløbet retningen på etiketsiden.
Rengør evt. printhovedet.
 Punkt 6.3 på side 22

Thermo transfer farvebåndet er monteret
forkert.

Uegnet kombination af etiketter og thermo Brug en anden type farvebånd.
transfer farvebånd
Printer printer kun på hver
2. label

Labelhøjde er sat for højt i softwaren

Ret labelhøjden i softwaren.

Lodrette hvide linjer i

Printhoved snavset

Rengør printhovedet
 Punkt 6.3 på side 22

Printhovedfejl (udfald af varmeelementer)

Udskift printhovedet.
 Servicevejledningen.

Printeren bruges i skære- eller dispensermodus med indstillingen
backfeed > smart

Indstil altid til backfeed > always i
printer-setup.
 Configurationsvejledningen.

printbilledet

Vandrette hvide linjer i
printbilledet

Printbilledet er lysere på den Printhoved snavset
ene side
Printhoved-lukkesystemet er ikke justeret
Tabel 7

Afhjælpning af fejl

Rengør printhovedet
 Punkt 6.3 på side 22
Indstil hovedtryksystem.
 Punkt 4.2 på side 18
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Fejlmeldinger og afhjælpning af fejl
Fejlmelding

Årsag

Afhjælpning

ADC fejl

Hardwarefejl

Sluk og tænd for printer.
Ved fortsat fejl - tilkald service.

Batteri lavt

PC-kortets batteri er tomt

Udskift batteriet i PC-kortet

Buffer fuld

Inputbuffer er fuld, og
computeren forsøger at sende
yderligere data.

Brug datatransmission med protokol
(fortrinsvis RTS/CTS).

Cutter blokeret

Kniv bliver stående udefineret i
materialet

Sluk for printer. Tag materialet i klemme ud.
Tænd printeren. Start printjob igen. Skift kniv.

Kniv virker ikke

Sluk og tænd for printer.
Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd.

Cutter stoppet

Kniven skærer ikke materialet
igennem, men kan vende tilbage til
udgangsstilling

Tryk tasten cancel.
Skift materiale.

Enhed ikke forb.

Programmering kalder apparat som
ikke findes

Tilslut optionelt apparat eller ret i
programmeringen.

Fil ikke fundet

Kald af en fil fra memorykort, som ikke
er der

Kontrollér memorykortets indhold.

Font ikke fundet

Fejl i den valgte downloadskrifttype

Afbryd printordre, skift skrifttype.

FPGA fejl

Hardwarefejl

Sluk og tænd for printer.
Hvis fejlen kommer igen, kontakt serviceafd.

Hukommelse fuld

Printordre for stor: fx pga. de ladede
skrifter, store grafikker

Afbryd printjobbet.
Reducer mængden af data, der skal printes.

Ikke formateret

Fejl i memorykortets liste
Data adgang er usikker.

Formatér kort.

Ingen DHCP-Serv.

Printer er konfigureret på DHCP, og
der er ikke nogen DHCP-server, eller
DHCP-serveren er ikke til rådighed i
øjeblikket.

I konfiguration koble DHCP ud og indgiv fast
IPadresse.
Underret netværksadministrator.

Ingen etiket på
bagpapiret

Der mangler flere etiketter på
etiketstrimlen

Tryk tasten pause indtil printeren finder den
næste label på etiketbanen.

Det etiketformat, som er specificeret i
softwaren, stemmer ikke med det
aktuelle.

Afbryd det igangværende printjob.
Skift etiketformatet i softwaren.
Start printjobbet igen.

Ingen etiketstr.

Etiketstørrelse ikke defineret i
programmering

Kontrollér programmering.

Ingen forb.

Netværkstilknytning mangler

Kontrollér netværkskabel og stik.
Underret netværksadministrator.
For drift uden netværksforbindelse; sæt
parameter "Network error" til Off
 Configurationsvejledningen.

Ingen poster

Databasefejl på memorykortet

Kontrollér programmering og memorykortets
indhold.

Ingen SMTP-Serv.

Printer er konfigureret på SMTP, og
der er ikke nogen SMTP-server, eller
SMTP-serveren er ikke til rådighed i
øjeblikket.

Slå SMTP fra i konfiguration.
Pas på! Så er en advarsel pr. e-mail ikke
mulig!
Underret netværksadministrator.

Ingen Timeserv.

Timeserver valgt i konfiguration, men
der er ikke nogen timeserver, eller
timeserveren er ikke til rådighed i
øjeblikket.

Slå timeserver fra i konfiguration.
Underret netværksadministrator.

Kort fuld !

Der kan ikke være flere data på
memorykort

Skift memorykort.

Læsefejl

Læsefejl ved tilgang til memorykort

Kontroller data på memorykort.
Gem data, formater kort påny.
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Fejlmelding

Årsag

Afhjælpning

Mangler etiket

Ikke mere materiale at printe på

Monter nyt materiale.

Fejl i papirløbet

Kontrollér papirløbet.

Slut på thermo transfer farvebånd

Insert new transfer ribbon.

Thermo transfer farvebåndet er smeltet
igennem ved printningen

Annuller det aktuelle printjob.
Skift varmeniveauet via softwaren.
Rengør printhovedet  Punkt 6.3 på side
22
Montér thermo transfer farvebånd
Start printjobbet igen.

Mangler ribbon

Der skal printes på thermodirekt-materiale, Annuller det aktuelle printjob.
men printeren er indstillet til thermo transfer Skift til direkte thermo printning i softwaren.
printning.
Start printjobbet igen.
Navn eksisterer

Feltnavn tildelt dobbelt i den direkte
programmering

Korrigér programmering.

PH for varmt

For stærk opvarmning af printhovedet

Printjobbet løber automatisk videre efter en
pause.
Hvis det fortsat gentager sig reducer
varmetrin eller printhastighed i softwaren.

Printhovedfejl

Hardwarefejl

Sluk og tænd for printer.
Ved fornyet forekomst udskift printhoved.

Printhoved åben

Printhoved ikke låst

Lås printhoved.

Protokol fejl

Printeren har fået en ukendt eller forkert
kommando fra computeren.

Tryk tasten pause or at springe
kommandoen over eller
tryk tasten cancel for at afbryde printjobbet.

Skrivebeskyttet

PC-kortets skrivebeskyttelse aktiveret.

Deaktiver skrivebeskyttelse.

Skrivefejl

Hardwarefejl

Gentag printopgaven.
Formatér kort på ny.

Spændingsfejl

Hardwarefejl

Sluk og tænd for printer.
Hvis fejlen kommer igen kontakt serviceafd.
Viser den spænding der er faldet ud. Notér
den.

Stregkode fejl

Ugyldig stregkode-indhold, fx alfanumeriske Korrigér stregkodens indhold.
tegn i numerisk stregkode.

Stregkode for
stor

Stregkode for stor til det område, der
er sat af på etiketten.

Reducér stregkodestørrelsen eller flyt den til
en anden position på labelen.

Systemfejl

Fejl under opdatering af firmwaren.
Firmwaren passer ikke til
hardware-versionen

Opdatér med passende firmware.

Tag folie ud

Thermo transfer farvebånd er lagt i, selv
om printeren er indstillet til thermodirekt
printning.

for thermodirekt printning - afmonter thermo
transfer farvebåndet

Ukendt kort

Memorykort ikke formateret
Type of card not supported

Formatér kort, brug anden korttype.

USB fejl
Enhed stoppet

USB-enhed er registreret, men fungerer
ikke

Brug ikke USB-enheden.

USB fejl
For højt forbrug

USB-enhed trækker for meget strøm

Brug ikke USB-enheden.

USB fejl
Ukendt enhed

USB-enheden registreres ikke

Brug ikke USB-enheden.

Tabel 8

Fejlmeldinger og afhjælpning af fejl

for thermo transfer printning indstil til thermo transfer printning i
printerkonfigurationen.

8.1

Etiketter
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Mål på etiketter

Løberetning
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Fig. 18

Mål

Mål på etiketter

Benævnelse

Mål i mm
Hermes+ 2

B

Hermes+ 4

Hermes+ 4.3

Hermes+ 6

Etiketbredde

4 - 58

10 - 114

50 - 174

H

Etikethøjde

4 - 200

8 - 320

25 -320

A

Etiketmellemrum

C

Bredde på liner/bærebane

>2
24 - 62

24 - 118

Dl

Venstre margen

≥0

Dr

Højre margen

≥0

E

Tykkelse etiket

0,025 - 0,25

F

Tykkelse på liner/bærebane

G

Tykkelse ialt, etiket + liner/bærebane

V

Fremføring
•

Tabel 9

54 - 178

0,03 - 0,1
0,055 - 0,35
>6

> 10

> 27

Ved små etiketstørrelser, tynde materiale eller stærk klæbeevne kan der forekomme begrænsninger.
Kritiske anvendelser skal testes og godkendes.
Mål på etiketter

8

Etiketter

8.2

Apparatets mål

Løberetning
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Gennemlysningssensor
& reflekssensor
Printhoved
Dispenserkant

Fig. 19

Mål

Apparatets mål

Benævnelse

Mål i mm
Hermes+ 2
L

R

Hermes+ 4
L

Hermes+ 4.3

R

Hermes+ 6

L

R

L

R

I

Afstand printhoved til dispenseringskant

J

Afstand 1. varmepunkt til papirløbskant
203 dpi
300 dpi
600 dpi

1,0
1,0

3,7
1,0

1,0
1,0
1,0

2,8
1,0
1,1

1,0
1,0
-

2,7
-1,7
-

-0,6
2,1
-

-0,6
2,1
-

Printbredde
203 dpi
300 dpi
600 dpi

54,2
57,0

54,2
57,0

104,0
105,6
105,6

104,0
105,6
105,6

104,0
108,4
-

104,0
106,7
-

168,0
162,6
-

168,0
162,6
-

K

SX

Afstand mellemrums-/reflekssensor til
papirløbskant

15

2 - 26

2 - 47

dvs. tilladt afstand fra black marks og
udstansninger til kanten
SY
Tabel 10

Afstand mellemrums-/reflekssensor til
printhoved
Apparatets mål

65

8.3

Etiketter

28

Mål for black marks (refleksmærker)

Løberetning
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virtuelle etiketstart
refleksmærke

Mål for black marks (refleksmærker)

Fig. 20

Mål

Benævnelse

Mål i mm
Hermes+ 2

Hermes+ 4 / 4.3 / 6

A

Etiketmellemrum

>2

L

Black mark (refleksmærkets) bredde

>5

M

Black mark (refleksmærkets) højde

X

Afstand black mark (refleksmærke) til papirløbskant

Z

3 - 10
2 - 26

Afstand, virtuel etiketstart til reelt etiketstart

0 til A / anbefalet: 0

XX Tilpas softwareindstilling

Tabel 11

•

Black marks (refleksmærker) skal være på bagsiden af materialet/lineren.

•

Etiketfotocelle for black marks (refleksmærker) på forsiden på forespørgsel.

•

Oplysninger gælder for sorte mærker.

•

Kulørte mærker bliver muligvis ikke registreret. u Udfør tests forud.
Mål for black marks (refleksmærker)

2 - 47

8

Etiketter

8.4

Mål for udstansninger

Løberetning
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For kantudstansning:
Mindste tykkelse på bærematerialet 0,06 mm
Fig. 21

Mål

Mål for udstansninger

Benævnelse

Mål i mm
Hermes+ 2

Hermes+ 4 / 4.3 / 6

A

Etiketmellemrum

>2

N

Udstansningens bredde

>5

ved kantudstansning

>8

P

Udstansningens højde

X

Afstand mæke til papirløbskant

2 - 10

Y

Sensorens konstaterede etiketstart ved
gennemlysningsregistrering

Z

Afstand konstateret etiketstart til reel etiketstart

2 - 26

2 - 47

Bagkant på udstansning
0 til A-P

XX Tilpas softwareindstilling
Tabel 12

Mål for udstansninger

Kantudstansning

Fig. 22

Langhulsudstansning

Eksempler på udstansninger

Rectangel
udstansning

Cirkeludstansning

Udstansning
mellem etiketter

Ikke anbefalet !

Ikke anbefalet !
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Godkendelser

9.1
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Inkorporeringserklæring

cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Tyskland

Inkorporeringserklæring
Vi erklærer hermed at det vedlagte „delvist samlede maskineri“ i sin frigivne fremtoning i form af design, konstruktion og
version overholder de basale krav i Direktiv 2006/42/EF om maskiner :
Bilag I, Artikel 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.2.1, 1.2.4.1, 1.3.2, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.8, 1.6.3, 1.7
Denne erklæring er ugyldig i tilfælde af enhver modificering af ethvert apparat som angivet nedenfor, og som ikke
forinden er godkendt af producenten.

Apparat:

Etiketprinter

Type:

Hermes+

Anvendte EU-direktiver:

Anvendte standarder:

Direktiv 2006/42/EF om maskiner

•

EN ISO 12100:2010

•

EN ISO 13849-1:2015

•

EN 60950-1:2006
+A11:2009+A12:2011+A1:2010+A2:2013

Andre relevante direktiver:
•

Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet

•

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

Autoriseret person bag den tekniske dokumentation :

Erwin Fascher
Am Unterwege 18/20
99610 Sömmerda

På fabrikantens vegne undertegner:

Sömmerda, 04.10.2017

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Direktør

Produktet må ikke sættes i drift, før det færdige anlæg, hvori produktet skal indgå, er erklæret som værende udført i
overensstemmelse med kravene i Direktiv om maskiner.

9

Godkendelser

9.2

EU-overensstemmelseserklæring
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cab Produkttechnik
GmbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe
Tyskland

EU-overensstemmelseserklæring
Hermed erklærer vi, at den efterfølgende nævnte maskine på grund af dens koncipering og konstruktionsmåde såvel
som i den version, som vi har bragt på markedet, opfylder de pågældende grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav
af de vedkommende EU-direktiver. Hvis maskinen forandres eller anvendes til et andet formål end de tiltænkte og det
uden vor tilladelse, mister denne erklæring sin gyldighed.

9.3

Apparat:

Etiketprinter

Type:

Hermes+

Anvendte EU-direktiver:

Anvendte standarder:

Direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet

•

EN 55024:2010

•

EN 55032:2012

•

EN 61000-6-2-2005

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr

•

EN 50581:2012

På fabrikantens vegne undertegner:

Sömmerda, 04.10.2017

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Direktør

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.
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A

O

Afhjælpning af fejl..............................23
Anvendelsesformål..............................4
Apparatets mål..................................27

Offline-menu......................................13
Opkobling..........................................10

B
Betjeningspanelet.............................. 11
Black marks (refleksmærker).............28
D
Dispensertilstand...............................21
F
Farvebånds-sparefunktion.................21
FCC...................................................31
Fejl
Afhjælpning..................................24
Beskeder......................................24
Display.........................................23
Tilstande......................................23
Typer............................................23
Fremtræksvalse, rengøring...............22
G
Grafisk display................................... 11
I
Ikke korrigérbar fejl............................12
Ikoner i displayet............................... 11
Indstilling af etiketfotocellen..............16
K
Klar....................................................12
Korrigérbare fejl.................................12
Kritisk fejl...........................................12
L
Leveringsomfang.................................9
Lithium batteri......................................5
M
Miljø.....................................................5
Montering af etiketter.........................14
Montering af materialer.....................14
Montering af printer.............................9
Montering af thermo transfer
farvebånd..........................................19
Mål for udstansninger........................29
Mål på etiketter..................................26
N
Navigeringsknappen.......................... 11
Nøglefunktioner
Offline menu................................13
Printmodus...................................13
cancel.....................................13
Enter......................................13
feed........................................13
menu......................................13
pause.....................................13

P
Pause................................................12
Printer overblik....................................6
Printertilstande..................................12
Printhoved
Rengøring....................................22
Skade...........................................21
Printhoved-låsemekanismen.............18
R
Refleksmærker (black marks)............28
Rekvirer hjælp...................................13
Rengøring
Fremtræksvalse...........................22
Printhoved....................................22
Rengøringsinformation......................22
S
Servicearbejde....................................5
Sikkerhedsinstruktioner.......................4
Sikkerhedsmarkering...........................5
Strømforsyning....................................4
Strømsparetilstand............................12
Symbol displays................................ 11
Synkronisering af
etiketbaneforløbet..............................21
T
Tilslutning af strøm............................10
Tænd for printeren.............................10
U
Udpakning og opsætning....................9
Udprinter label...................................12
Udstansninger...................................29
V
Vigtig information.................................4

