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Úvod
Upozornenia

1.1

Dôležité informácie a upozornenia v tejto dokumentácii sú označené nasledovne:

Nebezpečenstvo!

Upozorňuje na mimoriadne veľké, bezprostredné nebezpečenstvo pre zdravie a život.

Varovanie!

!

Upozorňuje na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k poraneniam alebo k vecným škodám.

!

Pozor!

Upozorňuje na možné materiálne škody alebo stratu kvality.

i

Upozornenie!
Rady na uľahčenie priebehu práce alebo upozornenie na dôležité pracovné kroky.



Životné prostredie!





Tipy k životnému prostrediu.



Pokyn ku konaniu



Odkaz na kapitolu, pozíciu, číslo obrázku alebo dokument.



Voliteľná možnosť (príslušenstvo, periféria, špeciálna výbava).

Čas

Zobrazenie na displeji.

Určené použitie

1.2

i

•

Zariadenie je vyrobené podľa stavu techniky a uznávaných bezpečnostno-technických pravidiel. Pri používaní
môžu napriek tomu vzniknúť nebezpečenstvá pre zdravie a život používateľa alebo tretích osôb, príp. negatívne
ovplyvnenie zariadenia a ostatných vecných hodnôt.

•

Zariadenie sa smie používať iba v technicky bezchybnom stave a podľa určenia, s prihliadaním na bezpečnosť a
nebezpečenstvo za dodržania návodu na obsluhu.

•

Toto zariadenie je určené výhradne na potláčanie vhodných, výrobcom schválených materiálov. Iné použitie
alebo použitie presahujúce tento rámec je v rozpore s určením. Výrobca/dodávateľ neručí za škody vyplývajúce z
nesprávneho požitia. Riziko nesie samotný používateľ.

•

K určenému používaniu patrí aj dodržiavanie návodu na obsluhu vrátane výrobcom poskytnutých údržbových
odporúčaní/predpisov.

Upozornenie!
Všetky dokumentácie sú obsiahnuté na priloženom DVD a aktuálne je možné prezrieť si ich aj na internete.
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1.3

Bezpečnostné pokyny
•

Toto zariadenie je určené pre elektrické siete so striedavým napätím od 100 V do 240 V. Pripájať sa smie iba do
zásuviek s ochranným kontaktom.

•

Toto zariadenie sa smie pripájať iba na zariadenia, ktoré vedú ochranné nízke napätie.

•

Pred pripájaním alebo odpájaním vypnite všetky zariadenia (počítač, tlačiareň, príslušenstvo), ktorých sa to týka.

•

Toto zariadenie sa smie prevádzkovať iba v suchom prostredí a nesmie sa vystavovať vlhkosti (striekajúca voda,
hmla atď.).

•

Zariadenie neprevádzkujte v atmosfére s nebezpečenstvom výbuchu.

•

Zariadenie neprevádzkujte v blízkosti vysokonapäťových vedení.

•

Ak sa zariadenie bude prevádzkovať s otvoreným krytom, dbajte na to, aby sa odevy, vlasy, šperky alebo
podobné veci osôb nedostali do kontaktu s otvorenými, rotujúcimi dielmi.

•

Toto zariadenie alebo jeho diely sa môžu počas tlače zohriať. Počas prevádzky sa ho nedotýkajte a pred
výmenou materiálu alebo demontážou ho nechajte vychladnúť.

•

Nebezpečenstvo stlačenia pri zatváraní krytu. Kryt pri zatváraní chytajte iba zvonku a nesiahajte do oblasti
sklápania krytu.

•

Vykonávajte iba úkony popísané v tomto návode na obsluhu.
Rozsiahlejšie práce smie vykonávať iba vyškolený personál alebo servisní technici.

•

Neodborné zásahy na elektronických konštrukčných skupinách a ich softvéri môžu spôsobiť poruchy.

•

Prevádzkovú bezpečnosť môžu ohroziť aj iné neodborné práce alebo zmeny na zariadení.

•

Servisné práce nechajte vždy vykonať v kvalifikovanej dielni, ktorá má potrebné odborné znalosti a nástroje na
vykonanie požadovaných prác.

•

Na zariadeniach sú umiestnené rôzne nálepky s výstražnými upozorneniami, ktoré upozorňujú na nebezpečenstvá.
Nálepky s výstražnými upozorneniami neodstraňujte, inak nebude možné rozpoznať nebezpečenstvá.

•

Maximálna emisná hladina akustického tlaku LpA je pre typ A8+ 74 dB(A), pre všetky ostatné typy pod 70 dB(A).

Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené sieťovým napätím.
XX Teleso zariadenia neotvárajte.

!

Varovanie!

Toto zariadenie je zariadením triedy A. Toto zariadenie môže v obytnej zóne spôsobovať rádiové rušenie.
V tomto prípade sa od prevádzkovateľa môže požadovať, aby vykonal primerané opatrenia.

Životné prostredie

1.4







Staré zariadenia obsahujú cenné recyklovateľné materiály, ktoré by sa mali odovzdať na zužitkovanie.
XX Zlikvidujte ich oddelene od netriedeného odpadu prostredníctvom vhodných zberných miest.
Rozloženie tlačiarne na jej súčasti je možné bez problémov vďaka jej modulovej konštrukcii.
XX Diely odovzdajte na recykláciu.
Elektronická doska plošných spojov zariadenia je vybavená lítiovou batériou.
XX Túto zlikvidujte v zberných nádobách starých batérií v obchode alebo u verejno-právnych firiem zabezpečujúcich
likvidáciu odpadov.
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Prehľad zariadenia

1

1
2
3
4

2

10

3

9

4
5
8

Kryt
Nastavovač okraja
Držiak kotúča
Odvíjač transferovej fólie
(iba pri transferovej tlačiarni)
5 Navíjač transferovej fólie
(iba pri transferovej tlačiarni)
6 Interný navíjač
(iba pri dávkovacej verzii)
7 Tlačová mechanika
8 Montážna plocha pre príslušenstvo
vrát. periférnej prípojky
9 Navigačný ovládač
10 Displej

6
7

Obr. 1

Prehľad

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Obr. 2

Tlačová mechanika

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Presmerovanie transferovej fólie
Skrutka na upevnenie tlačovej hlavy
Uholník hlavy s tlačovou hlavou
Tlačový valec
Kľúč na šesťhranné hlavy
Páčka na zablokovanie tlačovej hlavy
Dávkovacia hrana
Os s nastavovacím krúžkom
Svetelná závora etikiet
Vratný valec
(iba pri dávkovacej verzii)
21 Prítlačný systém
(iba pri dávkovacej verzii)

2

Inštalácia

7

22
23

Sieťový spínač
Zásuvka sieťového pripojenia
Slot pre PC kartu typu II
Slot pre pamäťovú kartu CompactFlash
Ethernet 10/100 Base-T
2 rozhrania USB Master pre klávesnicu,
skener alebo servisný kľúč
28 Rozhranie USB High Speed Slave
29 Sériové rozhranie RS-232 C
22
23
24
25
26
27

24
25
26
27
28
29

Obr. 3

Prípojky

30 Oporný uholník (iba pri type A8+)
na dodatočné uloženie konštrukčnej skupiny
valcov a tlačovej hlavy, ako aj navíjačov transferovej fólie

30

Obr. 4

Oporný uholník A8+
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Inštalácia

8

Rozbalenie a inštalácia zariadenia

2.2

XX Tlačiareň etikiet vytiahnite za pridržiavacie slučky z kartónu.
XX Tlačiareň etikiet skontrolujte ohľadom poškodení spôsobených prepravou.
XX Tlačiareň postavte na rovný povrch.
XX Odstráňte prepravné poistky z penového materiálu v oblasti tlačovej hlavy.
XX Dodávku skontrolujte ohľadom úplnosti.
Rozsah dodávky:
•

Tlačiareň etikiet

•

Sieťový kábel

•

USB kábel

•

Návod na obsluhu

•

DVD so softvérom na etikety, ovládačom pre Windows a dokumentáciou

i

Upozornenie!
Originálny obal uschovajte pre neskoršiu prepravu.

!

Pozor!

Poškodenie zariadenia a tlačových materiálov vlhkosťou alebo mokrom.
XX Tlačiareň etikiet inštalujte iba na suchých a proti striekajúcej vode chránených miestach.

Pripojenie zariadenia

2.3

Sériové rozhranie a prípojky sú zobrazené na Obr. 3.

2.3.1

Pripojenie na elektrickú sieť
Tlačiareň je vybavená sieťovým zdrojom so širokým rozsahom. Prevádzka so sieťovým napätím 230 V~/50 Hz alebo
115 V~/60 Hz je možná bez zásahu na zariadení.
1. Zabezpečte, aby bolo zariadenie vypnuté.
2. Sieťový kábel zastrčte do zásuvky sieťového pripojenia (23).
3. Zástrčku sieťového kábla zastrčte do uzemnenej zásuvky.

2.3.2

!

Pripojenie na počítač alebo počítačovú sieť
Pozor!

V prevádzke sa vplyvom nedostatočného alebo chýbajúceho uzemnenia môžu vyskytnúť poruchy.
Dbajte na to, nech sú všetky počítače a spojovacie káble pripojené na tlačiareň etikiet uzemnené.
XX Tlačiareň etikiet spojte s počítačom alebo sieťou pomocou vhodného kábla.
Detaily ku konfigurácii jednotlivých rozhraní  Návod na konfiguráciu.

2.4

Zapnutie zariadenia
Keď sú vykonané všetky pripojenia:
XX Tlačiareň zapnite sieťovým spínačom (22).
Tlačiareň vykoná systémový test a následne na displeji (10) zobrazí stav systému Online.
Ak sa počas spúšťania systému vyskytla chyba, zobrazí sa symbol

a druh chyby.

3

Ovládacie pole

3.1

Usporiadanie ovládacieho poľa

9

Používateľ môže pomocou ovládacieho poľa ovládať prevádzku tlačiarne, napríklad:
•

tlačové úlohy prerušiť, pokračovať v tlačových úlohách alebo ich zrušiť,

•

nastaviť parametre tlače, napr. ohrievacia energia tlačovej hlavy, rýchlosť tlače, konfigurácia rozhraní, jazyk a čas
( Návod na konfiguráciu),

•

spustiť testovacie funkcie ( Návod na konfiguráciu),

•

ovládať nezávislú prevádzku s pamäťovou kartou ( Návod na konfiguráciu),

•

vykonať aktualizáciu firmvéru ( Návod na konfiguráciu).

Viaceré funkcie a nastavenia je možné ovládať aj prostredníctvom vlastných príkazov tlačiarne so softvérovými
aplikáciami alebo prostredníctvom priameho programovania pomocou počítača. Podrobnosti  Návod na
programovanie.
Nastavenia vykonané v ovládacom poli slúžia na základné nastavenie tlačiarne etikiet.

i

Upozornenie!
Prispôsobenie rôznym tlačovým úlohám je, pokiaľ je to možné, vhodné vykonať v softvéri.
Ovládacie pole sa skladá z grafického displeja (1) a navigačného ovládača (2) s 5
integrovanými tlačidlami.
Online

1

Grafický displej informuje o momentálnom stave tlačiarne a tlačovej úlohy, hlási
chyby a v menu zobrazuje nastavenia tlačiarne.

6

2

Obr. 5

3.2

Ovládacie pole

Zobrazenia symbolov
V stavovom riadku displeja sa podľa konfigurácie tlačiarne môžu zobrazovať symboly zobrazené v nasledujúcej
tabuľke. Tieto umožňujú rýchle zistenie aktuálneho stavu tlačiarne.
Pre konfiguráciu stavového riadku  Návod na konfiguráciu.
Symbol

Tabuľka 1

Význam

Symbol

Význam

Symbol

Význam

Čas

Stav Ethernetu

Používateľská pamäť v
hodinovom čipe

Dátum

Teplota tlačovej hlavy

Používateľská pamäť

Digitálne hodiny

Kredit PPP
(Pay Per Print)

Vstupná vyrovnávacia
pamäť

Stav zásob fólie

Ladiace okno pre
programy abc

Prístup k pamäťovej karte

Intenzita poľa WLAN

Odovzdanie ovládania
dolného riadku
displeja do programu
abc

Tlačiareň prijíma údaje

Zobrazenia symbolov

10 3
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Stavy tlačiarne
Stav

Displej

Popis

Pripravená

Online

Tlačiareň sa nachádza v stave pripravenosti a
môže prijímať údaje.

a nakonfigurované zobrazenia
symbolov,
ako je čas
Tlač etikety

Prestávka

a dátum

Tisk etikety

Tlačiareň vykoná tlačovú úlohu.

a číslo vytlačenej etikety v rámci
tlačovej úlohy

Prenos údajov pre novú tlačovú úlohu je možný.

Pauza

Tlačovú úlohu prerušila obsluha.

Nová tlačová úloha sa spustí po skončení
predchádzajúcej.

a symbol
Odstrániteľná chyba
a druh chyby
a počet etikiet, ktoré sa ešte
majú vytlačiť
Neodstrániteľná chyba
a druh chyby

Vyskytla sa chyba, ktorú môže obsluha odstrániť
bez toho, aby zrušila tlačovú úlohu.
V tlačovej úlohe je po odstránení chyby možné
pokračovať.
Vyskytla sa chyba, ktorú obsluha nemôže odstrániť
bez toho, aby zrušila tlačovú úlohu.

a počet etikiet, ktoré sa ešte
majú vytlačiť
Systémová chyba

Počas spúšťania systému sa vyskytla chyba.
a druh chyby

XX Tlačiareň vypnite a opäť zapnite sieťovým
spínačom alebo
XX stlačte tlačidlo cancel.
Ak sa táto chyba vyskytuje neustále, upovedomte
servis.

Režim šetrenia energie
a osvetlenie tlačidiel je vypnuté
Tabuľka 2

Stavy tlačiarne

Ak sa tlačiareň dlhšiu dobu nepoužíva, automaticky
sa prepne do režimu šetrenia energie.
XX Na jeho ukončenie stlačte ľubovoľné tlačidlo na
navigačnom ovládači.

3

Ovládacie pole

3.4

Funkcie tlačidiel

11

Funkcie tlačidiel sú závislé od aktuálneho stavu tlačiarne:
-- Aktívne funkcie: Nápisy a symboly na tlačidlách navigačného ovládača svietia.
-- V tlačovej prevádzke svietia aktívne funkcie nabielo (napr. menu alebo feed).
-- V offline menu svietia aktívne funkcie oranžovo (šípky, tlačidlo 8 ).
Tlačidlo

Displej

Stav

Funkcia

svieti

Online

Online

K offline menu

feed

svieti

Online

Online

Posuv prázdnej etikety

pause

svieti

Online

Online

Po ukončení tlačovej úlohy
zopakovať tlač poslednej etikety

Tisk etikety

Tisk etikety

Prerušiť tlačovú úlohu,
tlačiareň prejde do stavu „Pauza“

Pauza

Pauza

Pokračovať v tlačovej úlohe,
tlačiareň prejde do stavu „Tlač etikety“

Odstrániteľná chyba

Po odstránení chyby pokračovať v tlačovej
úlohe,
tlačiareň prejde do stavu „Tlač etikety“

Online

Vymazať vyrovnávaciu pamäť tlačiarne, potom
nie je možné opakovanie tlače poslednej etikety

Tisk etikety

Stlačte krátko g zrušiť aktuálnu
		
tlačovú úlohu

menu

bliká

cancel

svieti

Online
Tisk etikety

Pauza

Pauza
Odstrániteľná chyba
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Tabuľka 3

bliká

Neodstrániteľná
chyba

svieti

Chyba

Stlačte dlho
		
		

g zrušiť aktuálnu
tlačovú úlohu a vymazať
všetky tlačové úlohy

Vyvolať pomocníka – zobrazí sa krátka informácia k odstráneniu chyby

Funkcie tlačidiel v tlačovej prevádzke

Tlačidlo v menu

v nastavení parametrov
Výber parametra

Numerická hodnota



Návrat z podmenu

-

Zvýšenie číslice v pozícii kurzora



Skok do podmenu

-

Zníženie číslice v pozícii kurzora



O bod menu doľava

Listovanie doľava

Posunutie kurzora doľava



O bod menu doprava

Listovanie doprava

Posunutie kurzora doprava



Spustenie zvoleného bodu menu

Potvrdenie nastavenej hodnoty

Stlačte na 2 s: opustenie offline menu

Stlačte na 2 s: zrušenie bez zmeny hodnoty

Tabuľka 4

Funkcie tlačidiel v offline menu

Vloženie materiálu
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Upozornenie!
Pre nastavenia a jednoduché montáže použite dodaný kľúč na šesťhranné hlavy, ktorý sa nachádza v dolnej
časti tlačovej mechaniky. Pre tu popísané práce nie sú potrebné ďalšie nástroje.

Odklopenie a priklopenie oporného uholníka A8+

4.1

Typ A8+ je na dodatočné uloženie konštrukčnej skupiny valcov a tlačovej hlavy, ako aj navíjača transferovej fólie
vybavený oporným uholníkom (1).

i

Upozornenie!
Pre vloženie a odobratie materiálu na type A8+ sa dodatočne k úkonom popísaným v nasledujúcich
odsekoch musí vyklopiť a priklopiť oporný uholník.

3
3
1
3
2

2
3
3
1

Obr. 6

Oporný uholník A8+

Odklopenie oporného uholníka
XX Otvorte kryt.
XX Páčkou (2) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zdvihli tlačovú hlavu.
XX Odklopte oporný uholník (1).
Etikety a transferovú fóliu je možné vložiť alebo vybrať.
Priklopenie oporného uholníka
XX Páčkou (2) otočte až na doraz proti smeru hodinových ručičiek.
XX Priklopte oporný uholník (1). Pritom zabezpečte, nech všetky zachytávacie kolíky (3) zasahujú do otvorov
oporného uholníka.
XX Páčkou (2) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.

!

Pozor!

Strata kvality výtlačku.
Tlačiareň prevádzkujte a nastavujte iba s priklopeným oporným uholníkom!
Tlačová prevádzka sa pri odklopenom opornom uholníku neznemožní, avšak mohli by sa vyskytnúť
výrazné zníženie kvality výtlačku.

4

Vloženie materiálu

4.2

Vloženie kotúča etikiet

4.2.1

Umiestnenie kotúča etikiet na držiak kotúča
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Obr. 7

Vloženie kotúča etikiet

1. Otvorte kryt (9).
2. Nastavovacím krúžkom (2) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek tak, aby šípka smerovala na symbol
uvoľnite tak nastavovač okraja (1).

a

3. Nastavovač okraja (1) odstráňte z držiaka kotúča (4).
4. Kotúč materiálu (3) nasuňte na držiak kotúča (4) tak, aby strana materiálu, na ktorú sa má vykonať potlač,
smerovala nahor.
5. Na držiak kotúča (4) nasaďte nastavovač okraja (1) a posuňte ho až na doraz ku kotúču materiálu (3).
6. Nastavovacím krúžkom (2) otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby šípka smerovala na symbol
zovrite tak nastavovač okraja (1) na držiaku kotúča.
7. Odviňte dlhší pás etikiet:
Pre dávkovací a navíjací režim: cca 60 cm
Pre odtrhávací režim: cca 40 cm

4.2.2

Vloženie pásu etikiet do tlačovej hlavy
1. Páčkou (8) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zdvihli tlačovú hlavu.
2. Nastavovací krúžok posuňte po osi (6) úplne smerom von.
3. Pás etikiet zaveďte ponad interný navíjač (5) k tlačovej jednotke.
4. Pás etikiet veďte pod osou (6) a cez svetelnú závoru etikiet (7) tak, že tlačovú jednotku opustí medzi tlačovou
hlavou a tlačovým valcom.
5. Nastavovací krúžok na osi (6) posuňte proti vonkajšej hrane pásu etikiet.

a

14 4
4.2.3

Vloženie materiálu
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Nastavenie svetelnej závory etikiet

1

2

3

Obr. 8

Nastavenie svetelnej závory etikiet

Svetelnú závoru etikiet (2) je na prispôsobenie materiálu etikiet možné presunúť priečne k smeru dráhy papiera.
Snímač (1) svetelnej závory etikiet je viditeľný pri pohľade cez tlačovú jednotku spredu a označený vrubom v držiaku
svetelnej závory.
XX Svetelnú závoru etikiet umiestnite rukoväťou (3) tak, aby snímač (1) mohol zaznamenať medzeru medzi etiketami
alebo reflexnú alebo perforačnú značku.
- alebo, ak sa etikety odlišujú od obdĺžnikového tvaru, XX svetelnú závoru etikiet nasmerujte rukoväťou (3) na prednú hranu etikety v smere dráhy papiera.
Iba pre prevádzku v odtrhávacom režime:
XX Páčkou (Obr. 7, poz. 8) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.
Kotúč etikiet je vložený pre prevádzku v odtrhávacom režime.

4

Vloženie materiálu

4.2.4

Navinutie pásu etikiet v navíjacom režime

15
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4

3
Obr. 9

2 1

Vedenie pásu etikiet v navíjacom režime

V navíjacom režime sa etikety po potlačení opäť interne navinú pre neskoršie použitie.
1. Pre navíjací režim prípadne demontujte prítlačný systém ( 4.8 na strane 23) a namontujte vratný plech
( 4.7 na strane 22).
2. Pás etikiet veďte okolo vratného plechu (4) k internému navíjaču (2).
3. Navíjač (2) pevne držte a otočným gombíkom (3) otáčajte až na doraz v smere hodinových ručičiek.
4. Pás etikiet zasuňte pod zvierku (1) navíjača a otočným gombíkom (3) otáčajte na doraz proti smeru hodinových
ručičiek.
Navíjač sa roztiahne a pás etikiet sa tým zovrie.
5. Navíjačom (2) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste pás etikiet napli.
6. Páčkou (5) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.
Kotúč etikiet je vložený pre prevádzku v navíjacom režime.

16 4
4.2.5

Vloženie materiálu
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Navíjanie nosného materiálu v dávkovacom režime

7

6
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4
Obr. 10

3

2 1

Vedenie materiálu v dávkovacom režime

Etikety sa v dávkovacom režime po potlačení odoberú a interne sa navíja iba nosný materiál.
1. Z vratného valca (5) zdvihnite prítlačný systém (4).
2. Z nosného materiálu odstráňte etikety na prvých 100 mm pásu etikiet.
3. Pás veďte okolo dávkovacej hrany (6) a vratného valca (5) k navíjaču (2).
4. Navíjač (2) pevne držte a otočným gombíkom (3) otáčajte až na doraz v smere hodinových ručičiek.
5. Nosný materiál zasuňte pod zvierku (1) navíjača (2) a otočným gombíkom (3) otáčajte na doraz proti smeru
hodinových ručičiek.
Navíjač sa roztiahne a pás sa tým zovrie.
6. Navíjačom (2) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste materiál napli.
7. Kľúčom na šesťhranné hlavy mierne uvoľnite hornú upevňovaciu skrutku na prítlačnom systéme (4) a prítlačný
systém (4) umiestnite stredovo k pásu etikiet.
8. Prítlačný systém (4) zatvorte a utiahnite hornú upevňovaciu skrutku na prítlačnom systéme (4).
9. Páčkou (7) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.
Kotúč etikiet je vložený pre prevádzku v dávkovacom režime.

4

Vloženie materiálu

4.2.6

Nastavenie prítlačného systému hlavy

17

Tlačová hlava je pritláčaná dvomi (pri type A8+ tromi) zdvíhadlami. Pozícia vonkajšieho zdvíhadla sa musí nastaviť
na šírku používaného materiálu etikiet, aby
•

sa dosiahla rovnomerná kvalita tlače po celej šírke etikety,

•

sa zabránilo záhybom na dráhe transferovej fólie,

•

sa zabránilo predčasnému opotrebovaniu tlačového valca a tlačovej hlavy.

1

2

1

4

3
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3

Obr. 11

Nastavenie prítlačného systému hlavy

1. Páčkou (3) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.
2. Kľúčom na šesťhranné hlavy uvoľnite závitový kolík (1) na vonkajšom zdvíhadle (2).
3. Vonkajšie zdvíhadlo (2) umiestnite mimo vonkajšieho okraja etikiet a utiahnite závitový kolík (1).
4. Pri type A8+ vyrovnajte stredné zdvíhadlo do stredu etikiet.

18 4
4.3

Vloženie materiálu
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Vybratie navinutého kotúča

1

2
Obr. 12

3

4

Vybratie navinutého kotúča

1. Páčkou (1) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zdvihli tlačovú hlavu.
2. Odstrihnite pás etikiet a celý ho naviňte na navíjač (3).
3. Navíjač (3) pevne držte a otočným gombíkom (2) otáčajte v smere hodinových ručičiek.
Vreteno navíjača sa povolí a navinutý kotúč (4) sa uvoľní.
4. Navinutý kotúč (4) vyberte z navíjača (3).

4

Vloženie materiálu

4.4

Vloženie skladaných etikiet
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Obr. 13

Dráha papiera so skladanými etiketami

1. Nastavovacím krúžkom (2) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek tak, aby šípka smerovala na symbol
uvoľnite tak nastavovač okraja (1).

a

2. Nastavovač okraja (1) na držiaku kotúča (3) posuňte čo najviac smerom von.
3. Pás etikiet (4) umiestnite za tlačiarňou. Dbajte na to, nech sú etikety na páse vidieť zhora.
4. Pás etikiet veďte cez držiak kotúča (3) k tlačovej jednotke.
5. Nastavovač okraja (1) posúvajte dovtedy, kým pás etikiet nebude priliehať na montážnu stenu (5) a nastavovač
okraja (1) bez toho, aby sa zovrel alebo zahol.
6. Nastavovacím krúžkom (2) otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek tak, aby šípka smerovala na symbol
zovrite tak nastavovač okraja (1) na držiaku kotúča.
7. Pás etikiet vložte do tlačovej hlavy ( 4.2.2 na strane 13).
8. Nastavte svetelnú závoru etikiet ( 4.2.3 na strane 14).
9. Nastavte prítlačný systém hlavy ( 4.2.6 na strane 17).
10. Páčkou (6) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.

a
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Vloženie transferovej fólie

4.5

i

Upozornenie!
Pri priamej termotlači nevkladajte transferovú fóliu a odstráňte príp. vloženú transferovú fóliu.

1
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4

5

Obr. 14

Dráha transferovej fólie

1. Pred vložením transferovej fólie vyčistite tlačovú hlavu ( 6.3 na strane 25).
2. Páčkou (5) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zdvihli tlačovú hlavu.
3. Kotúč transferovej fólie (3) nasuňte na odvíjač (4) až na doraz tak, aby farebná vrstva fólie pri odvíjaní smerovala
nadol. Pri odvíjači (4) nie je určený smer rotácie.
4. Kotúč transferovej fólie (3) pevne držte a otočným gombíkom na odvíjači (4) otáčajte proti smeru hodinových
ručičiek, kým nebude kotúč transferovej fólie zafixovaný.
5. Na navíjač transferovej fólie (2) nasuňte vhodné jadro transferovej fólie (1) a zafixujte ho rovnakým spôsobom.
6. Transferovú fóliu zaveďte cez tlačovú mechaniku, ako je zobrazené na Obr. 14.
7. Začiatok transferovej fólie zafixujte lepiacou páskou na jadre transferovej fólie (1). Pritom dodržte smer rotácie
navíjača transferovej fólie proti smeru hodinových ručičiek.
8. Navíjačom transferovej fólie (2) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste vyhladili dráhu transferovej fólie.
9. Páčkou (5) otáčajte v smere hodinových ručičiek, aby ste zaistili tlačovú hlavu.

4

Vloženie materiálu

4.6

Nastavenie dráhy transferovej fólie
Tvorenie záhybov v dráhe transferovej fólie môže viesť k chybám výtlačkov. Na zabránenie tvoreniu záhybov je
možné nastaviť presmerovanie transferovej fólie.

i

Upozornenie!
Chybné nastavenie prítlačného systému hlavy môže taktiež viesť k záhybom v dráhe fólie
( 4.2.6 na strane 17).

1

2

Obr. 15

i

Nastavenie dráhy transferovej fólie

Upozornenie!
Nastavenie sa dá vykonať najlepšie počas tlačovej prevádzky.
1.

Na stupnici (1) odčítajte a príp. si zapíšte existujúce nastavenie.

2. Kľúčom na šesťhranné hlavy otáčajte skrutkou (2) a pozorujte správanie sa fólie.
V smere + sa napne vnútorný okraj transferovej fólie, v smere - vonkajší okraj.
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Vloženie materiálu
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Demontáž a montáž vratného plechu, dávkovacej alebo odtrhávacej hrany

4.7

Na prestavenie tlačiarne na iný prevádzkový režim sa príp. musí namontovať vratný plech, príp. dávkovacia alebo
odtrhávacia hrana.

!

Pozor!

Pri verziách tlačiarní s prítlačným systémom na vratnom valci sa pre prevádzku v navíjacom režime pred
montážou vratného plechu musí demontovať prítlačný systém na vratnom valci ( 4.8 na strane 23).

2
Obr. 16

1

2

Demontáž a montáž vratného plechu, dávkovacej alebo odtrhávacej hrany

Demontáž plechu
1. Skrutky (2) uvoľnite o viacero otáčok.
2. Plech (1) posuňte doprava a odstráňte.
Montáž plechu
1. Plech (1) nasaďte na skrutky (2) a posuňte úplne doľava.
2. Skrutky (2) utiahnite.

4
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4.8

Demontáž a montáž prítlačného systému

23
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Obr. 17

Demontáž prítlačného systému

Demontáž prítlačného systému
1. Tlačiareň umiestnite na okraji stola tak, aby bol pozdĺžny otvor prístupný zdola.
2. Vyskrutkujte a vyberte skrutky (1) a (2).
3. Odstráňte prítlačný systém (4) a dolnú doštičku (3).
Montáž prítlačného systému
1. Tlačiareň umiestnite na okraji stola tak, aby bol pozdĺžny otvor prístupný zdola.
2. Prítlačný systém (4) vložte do pozdĺžneho otvoru a dolnú doštičku (3) zľahka priskrutkujte skrutkou (1) zhora.
3. Dolnú doštičku (3) zľahka priskrutkujte skrutkou (2) zdola.
4. Prítlačný systém (4) vyrovnajte na stred etikiet a utiahnite skrutky.

Tlačová prevádzka

24 5

!

Pozor!

Poškodenie tlačovej hlavy neodborným zaobchádzaním!
XX Dolnej strany tlačovej hlavy sa nedotýkajte prstami ani ostrými predmetmi.
XX Dbajte na to, nech sa na etiketách nenachádzajú žiadne znečistenia.
XX Dbajte na hladké povrchy etikiet. Drsné etikety pôsobia ako šmirgeľ a skracujú životnosť tlačovej hlavy.
XX Tlačte s čo najnižšou teplotou tlačovej hlavy.
Tlačiareň je pripravená na prevádzku, keď sú vytvorené všetky pripojenia a keď sú vložené etikety a príp. transferová fólia.

Synchronizácia dráhy papiera

5.1

V dávkovacom alebo rezacom režime je po vložení materiálu etikiet potrebná synchronizácia dráhy papiera.
Prvá etiketa rozpoznaná snímačom etikiet sa pritom uvedie do tlačovej pozície a všetky etikety nachádzajúce sa
pred ňou sa prepravia z tlačiarne. Zabráni to tomu, aby sa prázdne etikety v dávkovacom režime dávkovali spoločne
s prvou potlačenou etiketou, resp. aby bola dĺžka rezu prvého odrezku v režime rezania chybná. Oba javy by mohli
zničiť prvú etiketu.
XX Stlačte tlačidlo feed, aby ste spustili synchronizáciu.
XX Odstráňte pri posuve nadávkované, resp. odrezané prázdne etikety.

i

Upozornenie!
Synchronizačný chod nie je potrebný, ak sa tlačová hlava medzi rôznymi tlačovými úlohami neotvorila, aj
keď bola tlačiareň vypnutá.

Odtrhávací režim

5.2

V odtrhávacom režime sa vykonáva tlač na etikety alebo nekonečný materiál. Pás etikiet sa po tlači oddelí ručne.
Pre tento prevádzkový režim musí byť namontovaná odtrhávacia hrana  4.7 na strane 22.

Dávkovací režim

5.3

Etikety sa v dávkovacom režime po tlači automaticky uvoľnia z nosného materiálu a sú pripravené na odobratie.
Nosný materiál sa navíja interne v tlačiarni.
Tento prevádzkový režim je možný iba s dávkovacími verziami tlačiarní a jeho predpokladom je okrem toho použitie
jedného z nasledujúcich zariadení:

5.4

•

dávkovacia svetelná závora PS6 alebo PS8

•

dávkovací adaptér PS5

•

aplikátor A1000

i

Upozornenie!
Dávkovací režim sa musí aktivovať v softvéri.
Pri priamom programovaní sa to vykonáva pomocou „príkazu P“  Návod na programovanie.

i

Upozornenie!
Snímač, príp. externý signál povolí pokračovanie v tlači až vtedy, keď sa potlačená etiketa odoberie z dávkovacej pozície.

Interné navíjanie
Etikety sa pre neskoršie použitie po tlači opäť interne navinú s nosným materiálom. Tento prevádzkový režim je
možný iba s dávkovacími verziami tlačiarní. Namiesto dávkovacej hrany sa musí namontovať voliteľný vratný plech
 4.7 na strane 22.
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Čistenie

6.1

Pokyny k čisteniu

25

Nebezpečenstvo!

Nebezpečenstvo ohrozenia života spôsobené zásahom elektrickým prúdom!
XX Tlačiareň pred všetkými údržbovými prácami odpojte od elektrickej siete.
Tlačiareň etikiet si vyžaduje iba veľmi malé náklady na údržbu.
Dôležité je pravidelné čistenie termotlačovej hlavy. Zaručuje to nemenný dobrý výtlačok a rozhodne to prispieva k
tomu, aby sa zabránilo predčasnému opotrebovaniu tlačovej hlavy.
Údržba sa inak obmedzuje na mesačné čistenie zariadenia.

!

Pozor!

Poškodenie tlačiarne abrazívnymi čistiacimi prostriedkami!
Na čistenie vonkajších plôch alebo konštrukčných skupín nepoužívajte žiadne abrazívne prostriedky ani
rozpúšťadlá.
XX Prach a hrčky papiera v oblasti tlače odstráňte mäkkým štetcom alebo vysávačom.
XX Vonkajšie plochy vyčistite viacúčelovým čističom.

Čistenie tlačového valca

6.2

Znečistenia na tlačovom valci môžu viesť k negatívnemu ovplyvneniu výtlačku a pohybu materiálu.
XX Odklopte tlačovú hlavu.
XX Z tlačiarne vyberte etikety a transferovú fóliu.
XX Usadeniny odstráňte čističom valcov a mäkkou handrou.
XX Ak valec vykazuje poškodenia, vymeňte ho  Servisný návod.

Čistenie tlačovej hlavy

6.3

Intervaly čistenia:

Priama termotlač 		

- po každej výmene kotúča etikiet

			

Termotransferová tlač

- po každej výmene kotúča transferovej fólie

Na tlačovej hlave sa počas tlače môžu nahromadiť znečistenia, ktoré negatívne ovplyvňujú výtlačok,
napr. vplyvom rozdielov kontrastu alebo zvislých pásov.

!

Pozor!

Poškodenie tlačovej hlavy!
Na čistenie tlačovej hlavy nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety.
Nedotýkate sa sklenenej ochrannej vrstvy tlačovej hlavy.

!

Pozor!

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené horúcim riadkom tlačovej hlavy.
Dbajte na to, nech je tlačová hlava pred čistením vychladnutá.
XX Odklopte tlačovú hlavu.
XX Z tlačiarne vyberte etikety a transferovú fóliu.
XX Tlačovú hlavu čistite špeciálnou čistiacou tyčinkou alebo vatovou tyčinkou napustenou čistým alkoholom.
XX Tlačovú hlavu nechajte schnúť 2 až 3 minúty.
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Čistenie
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Čistenie svetelnej závory etikiet

6.4

!

Pozor!

Poškodenie svetelnej závory!
Tu popísaná metóda čistenia nie je možná pre tlačiarne etikiet A6+ a A8+. Existuje nebezpečenstvo, že sa
odtrhne kábel svetelnej závory.
XX Pri tlačiarniach etikiet A6+ a A8+ nechajte čistenie vykonať v servise.

!

Pozor!

Poškodenie svetelnej závory!
Na čistenie svetelnej závory nepoužívajte ostré ani tvrdé predmety, ani rozpúšťadlá.
Snímače etikiet sa môžu znečistiť papierovým prachom. Môže sa tým negatívne ovplyvniť
rozpoznanie začiatku etikety alebo tlačovej značky.

1
2

3

4

Obr. 18

Čistenie svetelnej závory etikiet

1. Páčkou (1) otáčajte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste zdvihli tlačovú hlavu.
2. Z tlačiarne vyberte etikety a transferovú fóliu.
3. Potlačte dorazovú pružinu (3) a svetelnú závoru etikiet ťahajte pomaly rukoväťou (4) smerom von. Dbajte na to,
nech nenapínate kábel svetelnej závory.
4. Svetelnú závoru etikiet a snímače (2) vyčistite štetcom alebo vatovou tyčinkou napustenou čistým alkoholom.
5. Svetelnú závoru etikiet posuňte rukoväťou (4) späť a nastavte ( 4.2.3 na strane 14).
6. Opäť vložte etikety a transferovú fóliu.

7

Odstraňovanie chýb

7.1

Druhy chýb

27

Ak sa vyskytne chyba, diagnostický systém ju zobrazí na obrazovke. Tlačiareň sa podľa druhu chyby uvedie do
jedného z 3 možných chybových stavov.
Stav

Displej

Odstrániteľná chyba

Tlačidlo

Poznámka

pause bliká

 3.4 na strane 11

cancel svieti
Neodstrániteľná chyba

cancel bliká

Systémová chyba

-

Tabuľka 5

7.2

Chybové stavy

Odstránenie problému
Problém

Príčina

Odstránenie

Transferová fólia sa krčí

Nenastavené presmerovanie transferovej
fólie

Nastavte dráhu transferovej fólie
 4.6 na strane 21

Nenastavený prítlačný systém hlavy

Nastavte prítlačný systém hlavy
 4.2.6 na strane 17

Príliš široká transferová fólia

Použite transferovú fóliu, ktorá je iba o
trochu širšia ako etiketa.

Znečistená tlačová hlava

Vyčistite tlačovú hlavu
 6.3 na strane 25

Príliš vysoká teplota

Teplotu znížte prostredníctvom softvéru.

Nevhodná kombinácia etikiet a transferovej fólie

Použite iný druh alebo značku fólie.

Tlačiareň sa nezastaví, keď
sa minie transferová fólia

V softvéri je zvolená termotlač

V softvéri zmeňte nastavenie na
termotransferovú tlač.

Tlačiareň tlačí sled znakov
namiesto formátu etikety

Tlačiareň je v režime monitora

Ukončite režim monitora.

Tlačiareň prepravuje
materiál etikety, ale nie
transferovú fóliu

Nesprávne vložená transferová fólia

Skontrolujte a príp. skorigujte dráhu
transferovej fólie a orientáciu povrstvenej strany.

Nevhodná kombinácia etikiet a transferovej fólie

Použite iný druh alebo značku fólie.

Príliš veľké nastavenie formátu v softvéri.

Zmeňte nastavenie formátu v softvéri.

Výtlačok vykazuje
rozmazané alebo prázdne
miesta

Tlačiareň vykonáva tlač iba
na každú 2. etiketu

Zvislé biele čiary na výtlačku Znečistená tlačová hlava

Vodorovné biele čiary na
výtlačku
Výtlačok je na jednej strane
svetlejší

Tabuľka 6

Vyčistite tlačovú hlavu.
 6.3 na strane 25

Chybná tlačová hlava (výpadok ohrievacích bodov)

Vymeňte tlačovú hlavu.
 Servisný návod

Tlačiareň sa v rezacom alebo dávkovacom režime prevádzkuje s nastavením
Zpět. transp. > optimální

Nastavenie prepnite na
Zpět. transp. > vždy.
 Návod na konfiguráciu.

Znečistená tlačová hlava

Vyčistite tlačovú hlavu
 6.3 na strane 25

Nenastavený prítlačný systém hlavy

Nastavte prítlačný systém hlavy
 4.2.6 na strane 17

Odstránenie problému
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Hlásenia chýb a odstránenie chýb
Hlásenie chyby
Buffer přeplněn
Chyb.rozměr štít
Chyba ADC

Príčina
Vyrovnávacia pamäť vstupu údajov je
plná a počítač sa pokúša poslať ďalšie
údaje
Nedefinovaná veľkosť etikety v
programovaní
Hardvérová chyba

Chyba čtení

Chyba čítania pri prístupe k pamäťovej
karte

Chyba FPGA

Hardvérová chyba

Chyba hlavy

Hardvérová chyba

Chyba napětí

Hardvérová chyba

Chyba protokolu

Tlačiareň dostáva z počítača neznámy
alebo nesprávny príkaz.

Chyba revize

Chyba pri nahrávaní novej verzie
firmvéru. Firmvér nie je vhodný k verzii
hardvéru
Chyba v konfiguračnej pamäti

Chyba SETUP
Chyba struktury
Chyba USB
Neznámé zaříz.
Chyba USB
Přetížení
zařízení
Chyba USB
Vysoký proud
Chyba zápisu
Chybná baterie
Chybný čár. kód
Data nenalezena
Hlava odklopena
Jméno existuje
Karta plná
Konec folie

Chyba v adresári pamäťovej karty,
neistý prístup k údajom
USB zariadenie sa nerozpoznalo

Odstránenie
Použite prenos údajov s protokolom (prednostne
RTS/CTS).
Skontrolujte programovanie.
Vypnite a zapnite tlačiareň.
Pri opakovanom výskyte upovedomte servis.
Skontrolujte údaje na pamäťovej karte.
Zálohujte údaje.
Naformátujte kartu nanovo.
Vypnite a zapnite tlačiareň.
Pri opakovanom výskyte upovedomte servis.
Vypnite a zapnite tlačiareň.
Pri opakovanom výskyte vymeňte tlačovú hlavu.
Vypnite a zapnite tlačiareň.
Pri opakovanom výskyte upovedomte servis.
Zobrazí sa, ktoré napätie vypadlo. Zapíšte si ho.
Stlačte tlačidlo pause, aby ste príkaz preskočili,
alebo
stlačte tlačidlo cancel, aby ste zrušili tlačovú
úlohu.
Nahrajte vhodný firmvér.
Nanovo nakonfigurujte tlačiareň.
Pri opakovanom výskyte upovedomte servis.
Naformátujte pamäťovú kartu nanovo.
USB zariadenie nepoužívajte.

USB sa rozpoznalo, ale nefunguje

USB zariadenie nepoužívajte.

USB zariadenie odoberá príliš veľký
prúd
Hardvérová chyba

USB zariadenie nepoužívajte.

Batéria PC karty je vybitá
Neplatný obsah čiarového kódu, napr.
alfanumerické znaky v numerickom
čiarovom kóde
Vyvolanie súboru z pamäťovej karty,
ktorý neexistuje
Nezaistená tlačová hlava
Názov poľa zadaný v priamom programovaní dvojnásobne
Pamäťová karta viac nemôže prijať
žiadne dodatočné údaje
Spotrebovaná transferová fólia
Transferová fólia sa pri tlači pretavila

Majú sa spracovať termoetikety, v
softvéri je však vykonané nastavenie
pre transferovú tlač

Zopakujte proces zápisu.
Naformátujte kartu nanovo.
Vymeňte batériu v PC karte.
Skorigujte obsah čiarového kódu.
Skontrolujte obsah pamäťovej karty.
Zaistite tlačovú hlavu.
Skorigujte programovanie.
Vymeňte pamäťovú kartu.
Vložte novú fóliu.
Zrušte tlačovú úlohu.
Prostredníctvom softvéru zmeňte ohrievací
stupeň.
Vyčistite tlačovú hlavu  6.3 na strane 25
Vložte transferovú fóliu.
Nanovo spustite tlačovú úlohu.
Zrušte tlačovú úlohu.
V softvéri prepnite nastavenie na termotlač.
Nanovo spustite tlačovú úlohu.
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Odstraňovanie chýb
Hlásenie chyby
Konec papíru
Materiál příliš
silný
Ne DHCP.server

Ne SMTP-server

Nenalezené písmo
Není čas ze serv

Není etiketa

Príčina
Spotreboval sa materiál, na ktorý sa
má vykonať tlač
Chyba v dráhe papiera
Nôž materiál neprereže, môže sa však
vrátiť späť do východiskovej polohy
Tlačiareň je nakonfigurovaná pre
DHCP a k dispozícii nie je žiadny
server DHCP alebo server DHCP nie je
momentálne dostupný
Tlačiareň je nakonfigurovaná pre
SMTP a k dispozícii nie je žiadny
server SMTP alebo server SMTP nie je
momentálne dostupný
Chyba vo zvolenom druhu písma na
stiahnutie
V konfigurácii je zvolený časový server,
ale žiadny časový server nie je k
dispozícii, alebo časový server nie je k
dispozícii momentálne.
Na páse etikiet chýbajú viaceré etikety
Formát etikety uvedený v softvéri sa
nezhoduje so skutočným
V tlačiarni sa nachádza nekonečný
materiál, softvér však očakáva etikety

Není linka

Chýba sieťové spojenie

Neznamá karta

Nenaformátovaná pamäťová karta
Nepodporovaný typ pamäťovej karty
Nôž ostáva stáť nedefinovane v
materiáli

Nůž blokován

Nôž bez funkcie
Ochrana dat
Odeberte fólii.
Pam. obsaz.
Příliš velký
čár. kód
Žadná data
Zahřátí t.hlavy

Zaříz. nepřipoj.
Tabuľka 7
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Odstránenie
Vložte materiál
Skontrolujte dráhu papiera.
Stlačte tlačidlo cancel.
Vymeňte materiál.
V konfigurácii vypnite DHCP a zadajte pevnú IP
adresu.
Upovedomte administrátora siete.
V konfigurácii vypnite SMTP.
Opatrne! Potom už nie je možné varovanie
prostredníctvom e-mailu (EAlert)!
Upovedomte administrátora siete.
Zrušte tlačovú úlohu,
zmeňte druh písma.
V konfigurácii vypnite časový server.
Upovedomte administrátora siete.

Viackrát stláčajte tlačidlo pause, kým sa na páse
nerozpozná nasledujúca etiketa.
Zrušte tlačovú úlohu.
Zmeňte formát etikety v softvéri.
Nanovo spustite tlačovú úlohu.
Zrušte tlačovú úlohu.
Zmeňte formát etikety v softvéri.
Nanovo spustite tlačovú úlohu.
Skontrolujte sieťový kábel a zástrčku.
Upovedomte administrátora siete.
Naformátujte kartu, použite iný typ karty.
Vypnite tlačiareň. Vyberte zaseknutý materiál.
Zapnite tlačiareň. Nanovo spustite tlačovú úlohu.
Vymeňte materiál.
Vypnite a zapnite tlačiareň.
Pri opakovanom výskyte upovedomte servis.
Deaktivujte ochranu proti zápisu.

Aktivovaná ochrana proti zápisu PC
karty.
Vložená transferová fólia, hoci tlačiareň Pre priamu termotlač vyberte transferovú fóliu.
je nastavená na priamu termotlač
Pre termotransferovú tlač zapnite transferovú
tlač v konfigurácii tlačiarne alebo softvéri.
Príliš veľká tlačová úloha: napr.
Zrušte tlačovú úlohu.
vplyvom nahratých písiem, veľkých
Znížte množstvo údajov, ktoré sa majú vytlačiť.
grafík
Príliš veľký čiarový kód pre priradenú
Zmenšite alebo presuňte čiarový kód.
oblasť etikety
Chyba voliteľnej možnosti Pamäťová
Skontrolujte programovanie a obsah pamäťovej
karta pri prístupe k databáze
karty.
Príliš silné zahrievanie tlačovej hlavy
Tlačová úloha bude po prestávke automaticky
pokračovať.
Pri opakovanom výskyte znížte ohrievací stupeň
alebo rýchlosť tlače v softvéri.
Programovanie nekomunikuje s daným Pripojte voliteľné zariadenie alebo skorigujte
zariadením
programovanie.

Hlásenia chýb a odstránenie chýb

8.1

Etikety / nekonečný materiál
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Rozmery etikiet / nekonečného materiálu
		

Etikety							

Nekonečný materiál

Smer pohybu

30 8

Obr. 19

Rozmer

Rozmery etikiet / nekonečného materiálu

Názov

Rozmery v mm
A4 / A4.3+

A6+

A8+

4 – 63

20 – 116

46 – 176

46 – 220

A2

+

+

B

Šírka etikety

H

Výška etikety

s tlačovou hlavou 203 dpi

-

4 – 5000

6 – 4000

-

		

s tlačovou hlavou 300 dpi

4 – 5000

4 – 4000

6 – 3000

10 – 2000

		

s tlačovou hlavou 600 dpi

4 – 2000

4 – 1000

-

-

12 – 200

12 – 200

25 – 200

-

50 – 180

50 – 235

v dávkovacom režime
-

Odtrhávacia dĺžka

-

Dĺžka rezu

> 30

s rezacím nožom

>2

s perforačným nožom

> 12

-

Dĺžka perforácie

A

Vzdialenosť etikiet

C

Šírka nosného alebo nekonečného materiálu

>2
>2
24 – 67

24 – 120

Dl

Ľavý okraj

≥0

Dr

Pravý okraj

≥0

E

Hrúbka etikety

0,025 – 0,7

F

Hrúbka nosného materiálu

0,03 – 0,1

G

Celková hrúbka etikety + nosného materiálu

0,055 – 0,8

Q

Hrúbka nekonečného materiálu

0,03 – 0,8

V

Tabuľka 8

Posuv

>6

•

Pri malých etiketách, tenkých materiáloch alebo silnom lepidle sa môžu vyskytovať obmedzenia.
Kritické použitia sa musia otestovať a schváliť.

•

Dbajte na pevnosť v ohybe! Materiál musí byť možné priložiť k tlačovému valcu!
Rozmery etikiet / nekonečného materiálu

Etikety / nekonečný materiál

8.2

Rozmery zariadenia
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Smer pohybu

8

Snímač prechádzajúceho svetla a
reflexný snímač
Tlačová hlava
Dávkovacia hrana
Odtrhávacia hrana
Rezná hrana

Obr. 20

Rozmer

Rozmery zariadenia

Názov

Rozmery v mm
A2+

A4+

A4.3+

IP

Vzdialenosť tlačový riadok – dávkovacia
hrana

IC

Vzdialenosť tlačový riadok – rezná hrana
noža

18,8

IT

Vzdialenosť tlačový riadok – odtrhávacia
hrana

13,5

J

Vzdialenosť 1. ohrievací bod – hrana dráhy
papiera
203 dpi
300 dpi
600 dpi

K

13,5

-

2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
-

0,4
3,1
-

2,0
-

54,2
57,0

104,0
105,6
105,6

104,0
108,4
-

168,0
162,6
-

216,0
-

Vzdialenosť snímač prechádzajúceho svetla
a reflexný snímač – hrana dráhy papiera

5 – 26

5 – 53

Tzn. prípustná vzdialenosť od reflexných
značiek a dierovaní k okraju
SY

Tabuľka 9

A8+

Šírka tlače
203 dpi
300 dpi
600 dpi

SX

A6+

Vzdialenosť snímač prechádzajúceho svetla
a reflexný snímač –
tlačový riadok
Rozmery zariadenia

46,0

8.3

Etikety / nekonečný materiál
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Rozmery reflexných značiek
Etikety s reflexnými značkami

Nekonečný materiál s reflexnými
značkami

Virtuálny začiatok
etikety
Reflexná značka

Obr. 21

Smer pohybu

32 8

Rozmery reflexných značiek

Rozmer Názov

Rozmery v mm

A

Vzdialenosť etikiet

>2

L

Šírka reflexnej značky

>5

M

Výška reflexnej značky

3 – 10

X

Vzdialenosť značka – hrana dráhy papiera

Z

pri A2+

5 – 26

pri A4+, A4.3+, A6+, A8+

5 – 53

Vzdialenosť virtuálny začiatok etikety – skutočný začiatok etikety
XX Prispôsobte nastavenia softvéru

0 až A /
odporúčané: 0

•

Reflexné značky sa musia nachádzať na zadnej strane materiálu.

•

Svetelná závora etikiet pre reflexné značky na prednej strane dostupná na vyžiadanie.

•

Údaje platia pre čierne značky.

•

Farebné značky sa eventuálne nerozpoznajú. u Vykonajte predbežné testy.

Tabuľka 10 Rozmery reflexných značiek

8

Etikety / nekonečný materiál

8.4

Rozmery dierovaní
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Nekonečný materiál s dierovaním

Smer pohybu

Etikety s dierovaním

pre dierovanie okraja
Minimálna hrúbka nosného materiálu 0,06 mm
Obr. 22

Rozmer

Rozmery dierovaní

Názov

Rozmery v mm

A

Vzdialenosť etikiet

>2

N

Šírka dierovania

>5

pri dierovaní okraja

>8

P

Výška dierovania

X

Vzdialenosť dierovanie – hrana dráhy papiera

2 – 10

pri A2+

5 – 26

pri A4+, A4.3+, A6+, A8+

5 – 53

Y

Snímačom určený začiatok etikety pri rozpoznaní prechádzajúceho svetla

Z

Vzdialenosť určený začiatok etikety – skutočný začiatok etikety

Dierovanie zadnej hrany
0 až A-P

XX Prispôsobte nastavenia softvéru
Tabuľka 11 Rozmery dierovaní

Dierovanie okraja

Obr. 23

Dierovanie s
pozdĺžnymi otvormi

Príklady dierovaní

Obdĺžnikové
dierovanie

Kruhové dierovanie

Dierovanie medzi
etiketami

Neodporúčané!

Neodporúčané!
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9.1

Osvedčenia
Upozornenie k EÚ vyhláseniu o zhode
Tlačiarne etikiet série A+ spĺňajú príslušné základné bezpečnostné a zdravotné požiadavky smerníc EÚ:
•

Smernica 2014/35/EÚ týkajúca sa elektrických prevádzkových prostriedkov na používanie v rámci určitých
napäťových hraníc

•

Smernica 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

•

Smernica 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických
zariadeniach

EÚ vyhlásenie o zhode
 https://www.cab.de/media/pushfile.cfm?file=2846

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.
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Pokyny k čisteniu...............................25
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B

Chyba
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D
Dávkovacia hrana..............................22
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Dierovania.........................................33
Dôležité informácie..............................4

Pripojenie............................................8
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Vybrať kotúč......................................18

Prostredie............................................5
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Tlačová hlava...............................25
Tlačový valec...............................25
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Režim rezania...................................24
Režim šetrenia energie.....................10

Vyvolať pomocníka............................ 11

Rozmery etikety.................................30
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E
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Ekologická likvidácia...........................5

Rozsah dodávky..................................8

F
Funkcie tlačidiel
Offline menu................................ 11
Tlačová prevádzka....................... 11

Rozsiahlejšie práce.............................5
S
Servisné práce....................................5
Sieťové napätie...................................8

G

Stavy tlačiarne...................................10

Grafický displej....................................9

Svetelná závora etikiet
nastaviť........................................14
vyčistiť..........................................26
Synchronizácia dráhy papiera...........24

L
Lítiová batéria......................................5
N
Nálepka s výstražným upozornením...5
Napájanie prúdom...............................5

Systémová chyba..............................10
T
Tlač etikety........................................10

Neodstrániteľná chyba......................10

Tlačidlo
cancel.......................................... 11
feed.............................................. 11
menu............................................ 11
pause........................................... 11
Zadanie........................................ 11
Tlačová hlava
Poškodenie..................................24
Vyčistiť.........................................25

O

U

Odstránenie problému.......................27

Určené použitie...................................4

Nastaviť dráhu transferovej fólie........21
Nastaviť prítlačný systém hlavy.........17
Nastavovač okraja...............................6
Navigačný ovládač..............................9
Navíjací režim....................................15
Nekonečný materiál...........................30

Odstrániteľná chyba..........................10
Odtrhávacia hrana.............................22
Odtrhávací režim.........................14, 24
Offline menu...................................... 11
Oporný uholník A8+...........................12
Ovládacie pole.....................................9
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