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Pravidla pro použití tohoto zařízení
- Tento výrobek nesmí být používán v obytných oblastech.
- Toto zařízení může způsobit rušení při požití v obytných oblastech. Takové použití by mělo být omezeno.

UPOZORNĚNÍ
Používejte pouze materiály a nastavení doporučené Partexem. Použití jiných materiálů může
způsobit poškození tiskárny a také ke ztrátě záruky.

Note

•

Obsah tohoto dokumentu nesmí být bez povolení reprodukován v celku nebo i jen z části.

•

Informace v tomto dokumentu se mohou měnit a to I bez předchozího upozornění.

•

Nisca/Partex/ARIANE v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoliv přímé i nepřímé škody vzniklé
v důsledku používání tohoto produktu.

•

V žádném případě také neneseme odpovědnost za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v
důsledku nesprávného použití našeho výrobku zákazníkem, či jeho úpravami a jinými zásahy
provedenými zákazníkem.

•

Pokud v tomto dokumentu najdete nějaké chyby nebo opomenutí, nebo máte-li jakékoliv dotazy týkající
se tohoto dokumentu, obraťte se na nejbližšího prodejce.

•

Doporučuje se, aby data vytvořená a uložená v této tiskárně byla uložena i v dalším paměťovém
zařízení, jako je například pevný disk osobního počítače. (Použijte připojenou sadu pro propojení s PC).
Neodpovídáme za ztrátu dat v důsledku selhání zařízení, opravy, revise nebo slabé baterie.

PROFESIONÁLNÍ PŘENOSNÁ TISKÁRNA
PROMARK T1000/T-800
Když otevřte rozvodní skříň, objeví se celá řada svorek, vypínačů a spínačů a tyto jsou spojeny nesčetnými kabely. Pokud
není žádný z těchto zařízení a kabelů jasně označen symboly či čísly, pak se údržba může stát noční můrou. V těchto
elektrických zařízeních je běžnou praxí použít bužírky pro značení kabelů a štítky pro identifikaci přepínačů. Tato tiskárna se
používá pro potisk těchto identifikačních prvků.
Přejeme Vám úspěšnou práci s touto tiskárnou.

Štítek
Omotávací
páska

Bužírka

Start
Spínač s
označením

Samolepicí štítky

Tisk štítků
Tisk profile na vodiče
a kabely
T-1000/T-800
tiskne
n a : P O profil pro vodiče
od průměru 0.25 do 6.00
mm,
jejich
bezhalogenová verze
POZ,
bezhalogenové
smršťovací bužírky PHZ, PP
profil, který se může vložit
do pouzder PT, PT+, PTC,
PTZ+, PM a PTM štítky,
profil PO-068.

PROMARK
T-1000/T-800
tiskne také na samolepicí
štítky. Se štítky různých
šířek a barev lze označit
konektory, tlačítka nebo
další
komponenty
rozvodních skříní.

Štítek s laminovací
vrstvou

Omotávací páska
s tiskovým polem
a lamino částí
Po vytištění je potisk překryt
laminovací fólií, která chrání
znaky před poškrábáním.
Může se použít na již
zapojené kabely.

Hlavní vlastnosti tiskárny
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Kompaktnost a lehká přenositelnost
Kromě toho, že je tiskárna přenosná se svými rozměry 250 mm (Š) x 300 mm (D) x 85 mm (V), má také lehkou
konstrukci (2kg), takže je snadné dopravit jí na místo použití v provozu. Tiskárna zvyšuje efektivitu práce.
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Rychlý tisk
Tiskárna může snadno vytisknout 42 návleček za minutu. *
*

Když je bužírka nastavena na délku 20 m, velikost písma na “3mm 100%” a ořez nastaven na
poloodstřih (half cutting – tato funkce je k dispozici pouze pro tisk bužírek).
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Podporuje celou řadu tiskových médií
Tiskárna tiskne na bužírky, samolepicí štítky, smršťovací bužírky, omotávací pásky a pevný PVC pásky. (Chcete-li
tisknout na jiné dostupné profily a štítky, je potřeba speciální kazety).
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Široká nabídka příslušenství
Funkce tiskárny lze rozšířit širokou nabídkou příslušenství. Například zahřívač profile (který usnadňuje potisk v chladném
prostředí kolem (5°C); odvíječ profile (který umožňuje stabilní a přesný tisk na profily, které se dodávají v rolích).

5

Jednoduché a intuitivní ovládání přímo přes klávesnici
Ovládání tiskárny zahrnuje celou řádu standardních funkcí jako je nastavitelná velikost znaků, mezery a okraje a
ukládání souborů.
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Vysvětlivky k symbolům
Významy symbol, které jsou použity v této příručce jsou vysvětleny níže:
Symbol varování
Tiskárna by měla být použita tak, jak je napsáno v návodu. Neopatrnost a nedodržování pokynů
může mít za následek zranění. Dodržujte prosím tyto pokyny.

CAUTION

Upozornění
Tiskárna by měla být použita tak, jak je napsáno v návodu. Neopatrnost a nedodržení pokynů může
mít za následek zranění. Dodržujte prosím tyto pokyny.

Note

Poznámka
Doplňující informace sloužící k usnadnění provozu.
Symbol připomínky
Doplňující informace k běžnému provozu.
Tip

POINTER

Užitečné tipy.
Reference viz odkaz na stránku
Označuje stránku, která by měla odkazovat na souvislosti s konkrétní operací. Viz
informace na této stránce.
Klávesnice
Označuje tlačítko, které je třeba stisknout na klávesnici.
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Bezpečnostní opatření
Pro zajištění bezpečného provozu tiskárny je nutné dodržovat následující bezpečnostní opatření.
Tvar elektrické zástrčky se liší v závislosti na zemi.

UPOZORNĚNÍ
Nerozebírejte a neupravujte tiskárnu
Demontáž nebo modifikace zařízení může způsobit požár nebo
poškození zařízení.

Nedotýkejte se síťového kabelu mokrýma rukama
Nezapojujte a neodpojujte zástrčku AC adaptéru pokud máte mokré ruce.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Neumisťujte přístroj do blízkosti topných zařízení
Nepokládejte přístroj ani přívodní kabel síťového adaptéru do blízkosti
topných zařízení. Mohlo by dojít k tavení zařízení nebo kabelu, což by mohlo
mít za následek požár nebo úraz elektrickým proudem.

Uchovávejte mimo dosah ředidel a jiných chemických látek
Neumisťujte tiskárnu do blízkosti alkoholu, ředidel nebo jiných hořlavých
rozpouštědel. Látky by mohly přijít do kontaktu s vnitřními elektrickými
komponenty a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Pečlivě zapojte kabel do zástrčky
Ujistěte se, že zapojujete zástrčku AC adaptéru do zástrčky pevně. Pokud tak
neučiníte, může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
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Vždy udržujte přívodní kabel ze zásuvky čistý
Pravidelně čistěte AC kabel. Pokud se na zástrčce akumuluje prach, špína,
saze atp., pak může tato směs absorbovat vlhkost, porušit izolaci a způsobit
požár.

Nepoužívejte tiskárnu, pokud se objeví abnormality
V případě, že se z přístroje začne kouřit nebo začne vydávat neobvyklý
zápach, vypněte hlavní vypínač, odpojte konektor adaptéru střídavého proudu
ze zásuvky a obraťte se na nejbližšího prodejce. Další používání přístroje
může vest k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nezapojujte do rozdvojek a prodlužovacích kabelů
Nezapojujte do rozdvojek a prodlužovacích kabelů.
Nepoužívejte napájecí kabel svázaný.
Můžete tak způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje a podobné
Nepoužívejte v blízkosti zařízení hořlavé spreje. Sprej by mohl přijít do
kontaktu s vnitřními komponenty tiskárny, což by mohlo vest k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.

Nečistěte ředidly apod.
Pokud je nutné, otřete nečistoty z přístroje použitím gázy, který je navlhčený
vodou a důkladně vyždímán. Nikdy nepoužívejte hořlavá rozpouštědla, jako je
alkohol, benzene nebo ředidlo. Tyto by mohly přijít do kontaktu s vnitřními
elektrickými komponenty a způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Před čištěním vypněte přístroj ze sítě
Před čištěním jednotky vypněte napájení a odpojte napájecí adapter ze
zásuvky. Pokud je hlavní vypínač ponechán v poloze “ON”, může dojít ke
zranění.
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Bezpečnostní opatření

Použijte zdroj napájení 100-240V
Používejte pouze pod uvedeným napětím.

Používejte pouze originální AC adapter
Používejte pouze dodávaný síťový adapter (K30120). Použití jiného adaptéru
nebo kabelu, než je originální, může vest k požáru, úrazu elektrickým
proudem nebo k poruše tiskárny. Nepoužívejte dodaný síťový adaptér k
žádnému jinému produktu.

Během bouřek odpojte zařízení ze sítě
Během bouřek odpojte zařízení ze sítě. Pokud byste tak neudělali, tak může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem
nebo k poruše tiskárny.

Nepoškoďte AC adaptér a kabel
Nepoškozujte, netahejte ani neměňte síťový adaptér a kabel. Mohlo by dojít ke zkratu, což může mít za následek
požár nebo úraz elektrickým proudem.
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CAUTION

Bezpečnostní opatření
Nepokládejte přístroj na nestabilní povrch
Neumisťujte přístroj na nestabilní povrch nebo vibrující povrch. Jednotka by
mohla spadnout nebo se převrátit a způsobit zranění.

Nepokládejte zařízení na koberec
Nepokládejte zařízení přímo na koberec. Vlákna a prach z koberce se můžou
dostat do tiskárny a způsobit požár.

Nevkládejte cizí předměty do tiskárny
Nevkládejte žádné cizí předměty, jako jsou svorky nebo sponky do otvoru pro
AC adaptér, stříhací jednotky nebo dovnitř tiskárny. Může to způsobit požár,
úraz elektrickým proudem nebo selhání přístroje či zranění.

Chraňte tiskárnu před vlhkosti a prachem
Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v horkém a vlhkém nebo prašném
prostředí. Nevystavujte přímému slunečnímu záření, nepoužívejte v blízkosti
ohně. Mohlo by dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem. Dbejte na
skladování a provozní prostředí:
Provozní prostředí: 15-32.5°C, RH 10-85%
Skladovací prostředí: 5-35°C, RH 10-90%

Nepokládejte na přístroj těžké nebo kovové předměty
Nepokládejte těžké předměty na přístroj. Mohlo by dojít k poškození
přístroje. Nepokládejte kovové předměty, jako příslušenství nebo různé
nádoby jako například hrnky s obsahem tekutiny. Nedotýkejte se
elektrických součástí uvnitř tiskárny. Může dojít ke zkratu, požáru nebo
úrazu elektrickým proudem.

S AC adaptérem zacházejte opatrně
Při odpojování napájecího kabelu ze zásuvky uchopte přímo zástrčku; nikdy
netahejte za kabel. Tím může dojít k poškození kabelu, což by mohlo mít za
následek požár nebo úraz elektrickým proudem. Nezapomeňte také vypnout
hlavní vypínač na jednotce do pozice “OFF” před odpojením nebo připojením
napájecího kabelu.
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Bezpečnostní opatření

Odpojte přístroj ze sítě, pokud ho nepoužíváte
V případě, že přístroj nebude používán delší dobu, odpojte adaptér střídavého
napětí ze zásuvky. V opačném případě může dojít k úniku elektrické výboje,
který může v kombinaci s nashromážděným prachem vest k požáru.

Udržujte prostor kolem napájecího kabelu čistý
Abyste mohli AC adaptér v případě potřeby rychle odpojit ze sítě,
nepokládejte jiné předměty kolem zásuvky. Pokud nebudete moci jednotku v
případě nouze rychle odpojit, může dojít k požáru nebo k úrazu elektrickým
proudem.

Nedotýkejte se tiskové hlavy
Nedotýkejte se tiskové hlavy během tisku nebo krátce po tisku. Může dojít k
popálení.

Nedotýkejte se stříhací jednotky
Toto zařízení má zabudovanou stříhací jednotku. Čtěte tuto
příručku důkladně a zacházejte se stříhací jednotkou opatrně,
Předejte tak zranění.

Zamezte přístup dětem k tiskárně
Vždy skladujte spotřební materiál, jako je barvicí pásky, čistící jednotku atp. Mimo dosah dětí. Zabráníte tak
nehodám.

Bezpečně držte rukojeť tiskárny
Při přenosu tiskárny držte pevně rukojeť tiskárny, aby nedošlo ke zranění osob.
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Zacházejte s tiskárnou opatrně
Nevystavujte přístroj silným nárazům. Mohlo by dojít k poškození
přístroje.

Nemačkejte klávesnici hrubě
Nesahejte při psaní na klávesnici zhruba. Nešetrné zacházení může způsobit
poškození přístroje.

Nepoužívejte opakovaně použité barvicí pásky a štítky
Nepokoušejte se znovu použít barvicí pásky nebo štítky. Mohlo by dojít k
poškození tiskárny.

Nevytahujte media z tiskárny
Netahejte media z tiskárny během tisku. Mohlo by dojít ke zhoršení kvality
tisku a poruše.

Nedotýkejte se barvicí pásky
Abyste předešli nekvalitnímu tisku, nešahejte na barvicí pásku.

Používejte pouze kazety určené pro tuto jednotku
Používejte pouze specifické barvicí pásky, kazety a příslušenství k bužírkám.
Nikdy se nepokoušejte rozebírat kazetu a instalovat novou pásku. Může tak
dojít ke zhoršení kvality tisku nebo poškození zařízení.
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Bezpečnostní opatření

Nevkládejte vodiče do tiskárny
Účelem této tiskárny je potisk bužírek a štítků. Tato tiskárna nemůže tisknout přímo
na vodiče, takže je nevkládejte do tiskárny. Mohlo by dojít k poškození přístroje.

Nedotýkejte se čipu barvicí pásky
Nedotýkejte se čipu na kazetě s barvicí páskou. Mohlo by dojít k špatnému
přenosu informací z kazety do tiskárny.

Nenechávejte přístroj dlouhou dobu bez použití
Nejméně jednou za 6 měsíců tiskárnu na 30 minut zapněte. Nenechávejte tiskárnu ve vozidlech na přímém slunci či
jakýchkoliv extrémních podmínkách po delší dobu.
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Rychlý start
Tato sekce vysvětluje základní použití tiskárny. Ačkoli má tiskárna širokou škálu funkcí, tato část vysvětluje pouze ty
nejzákladnější operace jako instalace příslušenství, zapnutí, vkládání znaků a tisk.

Zapojení příslušenství

1

Zkontrolujte, že je hlavní vypínač
vypnutý.

Kryt

Zásuvka
Zásuvka se liší podle země použití

2

Připojte AC adaptér (K30120).

3

Otevřete kryt.
Zmáčkněte modrou pojistku doleva a otevřete kryt.

4

Vložte kazetu s barvicí páskou.
Odstraňte zátku a napněte barvicí pásku. Zatlačte kazetu na určené místo, dokud úplně nezapadne.

UPOZORNĚNÍ

Nedotýkejte se kovového čipu.
Nedotýkejte se připojovacího čipu (kovová
část kazety). Mohlo by dojít k
nesprávnému načtení informací.
12

Rychlý start

5

Instalujte kazetu na profily.

Zastrčte háčky kazety do děr po pravé straně. Zatlačte na kazetu,
dokud nezapadne na místo.
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Vložte profil.

Zasuňte profil, dokud
transportního válce 2.

se

jeho

konec

nedotkne

Transportní válec 2

Zapněte hlavní vypínač.

7

Zavřete kryt.
Zavřete kryt na doraz, dokud nezacvakne pojistka.

8

Zapněte hlavní vypínač.
Zobrazí se informace o barvicí pásce a poté se
objeví textový editor.

13

Vkládání znaků
[[Příklad] Vytiskneme text “C-2” na profil PO-05.

Výsledek

9

Držte [Shift] a zároveň
zmáčkněte [C].

C

10

Zmáčkněte [-].

C-

Zmáčkněte [2].

11
C-

Pokud omylem vložíte špatný znak
Např: Chcete napsat “C-2”, ale omylem napíšete “C=2” e.

[
1 Stlačte
“2”.

2

] nebo[ ] a nastavte kurzor na pozici

Stlačte [Back Space].

C= 2

C 2

Znak “=” zmizí.

3Stiskněte [-].

14

C-

2

2

Rychlý start

Tisk

12

Stiskněte [Print].
Ujistěte se, že je profil vybrán.

“No ribbon cassette” se objeví, pokud
není vložena kazeta s barvicí páskou.
Vložte kazetu s barvicí páskou.
“No ribbon information. No ribbon amount displayed. Press enter” se zobrazí v
případě, že nelze načíst informace z
kazety z důvodů selhání čipu na kazetě
barvicí pásky. Pokud se tato zpráva
zobrazí, postupujte podle pokynů na
obrazovce.
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Stiskněte [Enter].

14

Stiskněte [Enter].

15

Stiskněte [Enter].

Ujistěte se, že jste zvolili profil PO-05.

Ujistěte se, že “Sets to print” je “1”.

Profil se automaticky navede do tiskárny a
začne tisk. Po dokončení tisku se profil
automaticky odřeže.
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Vyjměte potištěnou návlečku.

15

ČÁST 1
Před startem
(Příprava)

Tato část popisuje přípravu tisku a
některé základní postupy před vkládáním
znaků.

1.1 Jména a funkce jednotlivých částí
Tiskárna

18
18

LCD displej

20

Klávesnice

22

1.2 Připojení AC Adapter

24

1.3 Připojení k PC

26

1.1 Názvy a funkce jednotlivých částí
Hlavní jednotka

*Odstranění naváděče omotávací pásky
Pro tisk na jiné profily, odstraňte naváděč omotávací pásky

1. Vyjměte nůž.
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2. Vyjměte naváděč
omotávací pásky (19).

3. Vložte nůž.

. Postup je:

Před startem ČÁST

Kryt

Posuvný válec 3

Otevřete kryt pro vložení či vyjmutí kazety nebo
profile.

Tento válec posouvá profil k stříhací jednotce.

Uvolnění krytu

1

Páka pro uvolnění posuvného válce 3

Zmáčkněte tuto páku pro otevření krytu.

Pro uvolnění válce 3, zmáčkněte tuto páku doprava.
Používá se pro uvolnění uvíznutého profilu.

Hlavní vypínač

Místo pro vstup profilu

Slouží k zapnutí tiskárny. Nastavte jej do pozice
„|“ pro zapnutí tiskárny a naopak do pozice
„O“ pro vypnutí.

Výstup profilu

LCD displej
Zobrazuje text, který jste vložili a informace o
nastavení.

Místo pro barvicí pásku

Tudy vložte profil (do kazety).

Zde vyjde potištěný profil.

Klávesnice
Vkládá požadovaný text a data pro nastavení.

Konektor pro AC adaptér

Zde umístěte barvicí pásku.

Zde připojte kabel AC adaptéru.

Místo pro vložení kazety pro profil či
kazety se samolepicí páskou

Kryt rozhraní

Zde vložte kazetu pro profil nebo kazetu se
samolepicí páskou. Mount tne tube attachment or
label tape cassette here. Volitelný zahřívač profilů
se také vkládá zde.

Otevřete tento kryt pro připojení USB kabelu pro
připojení k PC. Zde také instalujte volitelný odvíječ
profilu.

Naváděč omotávací pásky

Nůž – stříhací jednotka

Tuto část vložte, pokud tisknete na omotávací pásky.
Odstraňte jej pro tisk na jiná média.

Nůž automaticky stříhá profil.

Držadlo

Nůž může být vyměněn.

Podložka pro nůž
Podložka pro ostří nože, aby došlo k odřezání profilu.
Vyměňuje se společně s nožem.

Slouží pro přenos tiskárny.

Konektor barvicí pásky
Čte informace z kazety s barvicí páskou. Nedotýkejte se
jej a neohýbejte jej.

Tisková hlava
Hlava přenáší teplo na barvicí pásku. Při a po tisku je
velmi horká, proto se jí nedotýkejte při a
bezprostředně po tisku.

Posuvný válec 1
Tento válec posouvá profil k tiskové hlavě.

Posuvný válec 2
Tento válec posouvá profil za tiskovou hlavu.
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LCD d i s pl e j

Caps Lock
Indikuje, pokud je Caps Lock zapnutý.
: Aktivní – písmena jsou vkládána jako velká.
(žádný příznak): Normální velikost

Insert/Overwrite (Vlož/Přepiš) funkce
Indikuje, který způsob je vybrán: funkce vložení
nebo přepsání.
: Insert (vložení)
(žádný příznak): funkce Overwrite (přepsání)

Rychlost tisku
Zobrazuje vybranou rychlost tisku: high/vysoká,
middle/střední nebo low/nízká.
H : High = vysoká
M : Middle = střední
L : Low = nízká

Indikátor napájení
Indikuje, je-li AC adaptér správně připojen.
:AC adaptér

Odvíječ profilu
Indikuje, že je instalován Odvíječ profilu.

Seg Length/Alignment/margin indikátor
Indikuje délku návlečky “Seg Length”; zarovnání
“Alignment” (do středu, doleva, doprava) nebo

Indikátor poloodstřihu

velikost okraje

Indikuje režim poloodstřihu vybraný pro tiskovou
operaci při tisku sekvence návleček. Režim
poloodstřihu se zapíná přes klávesu [Set Cut]

Indikátor existence další stránky

: Poloodstřih

20

: Žádný poloodstřih, vytiskne se čára v místě,
kde má být profil ručně odstřihnut
: Žádný poloodstřih, vytiskne se tečkovaná
čára v místě, kde má být profil ručně
odstřihnut
(Žádný příznak): Žádný poloodstřih ani znak pro
ruční odstřih

“margin”.

Indikuje, jestli existuje další strana po právě
zobrazené stránce.

Před startem ČÁST

1

Indikátor existence předchozí stránky
Indikuje, jestli existuje stránka před právě zobrazenou stránkou.

Indikátor orientace tisku
Indikuje vybranou orientaci tisku:
H/H: Horizontálně s horizontálním textem
V/V: Vertikálně s vertikálním textem
V/H: Vertikálně s horizontálním textem

Orámování
Indikuje vybraný rám textu.

Velikost písma
Indikuje velikost písma. Je-li vybrána velikost 50%, pak se
vedle vybrané velikost zobrazí znak “■”.

Počet řádků
Indikuje počet řádků – na výběr z jednoho, dvou nebo
tří řádků.

Velikost mezery mezi znaky
Indikuje velikost mezery mezi znaky:
N(Narrow): Standardní velikost mezery
mezi znaky
M(Medium): Střední velikost mezery
mezi znaky (cca 0.5mm mezi znaky)
W (Wide): Velká mezera mezi znaky (cca 1.0mm
mezi znaky)

Počet kopií
Indikuje počet kopií pro tisk právě zobrazené stránky.

Kurzor
Kurzor se zobrazuje jako ( ■ ). Znak se vloží na místo
pozice kurzoru.
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Klávesnice

[A/ ] (

strana 97)

strana 103)

Použijte pro změnu orientace textu.

Použijte pro nastavení počtu kopií zvolené strany.

[Seg Len] (

[Num] (

strana 111)

Použijte pro změnu délky návlečky nebo štítku,
zarovnání “alightnment” (levé, pravé, na střed) a
okraj.

[Frame] (

strana 71)

Použijte pro vložení rámu kolem textu.

[Char Size] (

strana 68)

strana 105)

Použijte pro tisk číselných řad (sekvenční tisk).

[File] (

strana 85 až 93)

Použijte pro uložení dat a vyvolání uložených dat z
paměti.

[PC Conn]

Použijte pro změnu velikosti písma.

Použijte pro propojení tiskárny s PC pomocí USB
kabelu.

[Set Lines] (

[Func]

strana 72)

Použijte pro nastavení počtu řádků.

[Char Space] (

strana 69)

Použijte pro nastavení mezery mezi znaky.

[Edit] (

strana 74 až 84)

Použijte pro vkládání, mazání, kopírování a vložení
stránky.
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[Cont Print] (

Použijte pro nastavení sytosti tisku
(
strana 110 až 113 )
Nastavení rychlosti tisku (
strana 114)
Nastavení zvuku
(
strana 121)

Před startem ČÁST

[Maint]

[Symbol 1],[Symbol 2] (

Použijte toto tlačítko pro posun profilu dopředu a
dozadu( strana 126), výměnu nože
(
strana 131), konečný ořez profilu( strana 128) a tak
dále.

Použijte pro vložení symbolů.

[Del All] (

strana 62 až 119)

Použijte toto tlačítko pro smazání celého textu,
který je právě zobrazen nebo pro obnovení
původního nastavení.

[Ins] (

strana 63)

Použijte toto tlačítko pro nastavení funkce vložení či
přepsání.

[Del]
Použijte toto tlačítko pro vymazání jednotlivých
znaků. Po zmáčknutí se vymaže znak, na kterém se
nachází kurzor.

[Canc]

1

strana 59)

[Adjust]
Pomocí tohoto tlačítka upravíte pozici textu při tisku
( strana 108), hloubku a rychlost střihu a také
plný odstřih (strana 130 až 132).

[Set Cut] (

s t r a n a 116 až 117)

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte použití poloodstřihu a
nastavení plného odstřihu.

[Print]
Použijte pro vytištění zadaného textu na tiskové
medium.

Direction keys = Šipky
Použijte pro pohyb po displeji a menu nastavení.
Pokud zároveň držíte klávesu [Shift], přesouváte se
mezi stránkami dopředu nebo dozadu.

Pomocí tohoto tlačítka se vrátíte na předchozí
obrazovku v nastavení nebo zrušíte tiskovou
operaci. Pokud se nacházíte v nastavení, držte
klávesu [Shift] současně s klávesou [Canc]. Tím se
vrátíte do vstupního textového displeje. Pro okamžité
zrušení tiskové operace, držte tuto klávesu, dokud
tiskárna nezačne pípat.

[Back Space]
Použijte tuto klávesu pro vymazání znaků, které jste
právě vložili. Vymaže se znak, který předchází
kurzoru.

[Page]
Pomocí tohoto tlačítka zjistíte, která strana je právě
zobrazena. Zobrazí se také volná kapacita.

[Caps Lock]
Pomocí tohoto tlačítka přepínáte velikost písma z
malých na velké a opačně.

[Alt]
Toto tlačítko slouží pro vložení symbolů a výběr nebo
mazání znaků.

[Remove] (

strana 118)

Slouží k vyjmutí tiskového media z tiskárny.
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1.2 Zapojení AC adaptéru

1

Ujistěte se, že je hlavní vypínač vypnutý.

2

Připojte napájecí kabel k AC adaptéru (K30120).

3

Zapojte AC adaptér do tiskárny.

4

Zapojte zástrčku AC adaptéru do sítě s napětím 100-240V.

Zapojte jej až na doraz.

Zapojte ji až na doraz.

Tvar zástrčky se liší podle jednotlivých zemí.
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Před startem ČÁST

1

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama
Nezapojujte ani neodpojujte síťový adaptér, když máte mokré ruce. Mohlo by dojít k úrazu
elektrickým proudem.

Nezapojujte do sítě přes rozdvojky a prodlužovací kabely
Tuto tiskárnu nezapojujte přes rozdvojky ani prodlužovací kabely. Mohlo by dojít k požáru nebo
úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte napájecí kabel svázaný. Mohlo by dojít k požáru.

Zapojte zástrčku důkladně
Zatlačte adaptér celý a důkladně do zásuvky. Pokud tak neučiníte, může dojít k požáru nebo k
úrazu elektrickým proudem.

Nepoužívejte AC adaptér nebo kabel, který nepatří k tiskárně
Nikdy nepoužívejte jiný síťový adaptér nebo kabel, než který patří k této tiskárně. Mohlo by dojít k požáru, úrazu
elektrickým proudem nebo poruše tiskárny. Nepoužívejte dodaný adaptér k žádnému jinému zařízení. Mohlo by
dojít k úrazu elektrickým proudem.

Používejte zdroj napájení 100-240V
Použijte napětí 100 až 240V AC. Pokud použijete jiné, může dojít k požáru nebo úrazu proudem.

Vypojte tiskárnu ze sítě, pokud je bouřka
Při bouřce vypojte tiskárnu ze sítě. Mohlo by dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo k poruše
tiskárny.

Snažte se nepoškodit AC adaptér ani kabel
Netahejte za kabel ani AC adaptér a nesnažte se jej ani upravit. Zacházejte s ním opatrně.
Nepokládejte na něj těžké věci. V poškozené části by mohlo dojít ke zkratu, což může mít za
následek požár nebo úraz elektrickým proudem.

Udržujte okolí AC adaptéru volné
Nechejte okolí AC adaptéru volné, abyste jej v případě nouze mohli rychle vypojit se sítě.
Nemožnost vypojit jej rychle ze sítě může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Note

Záložní baterie
Pokud začne být záložní baterie slabá, objeví se na displeji
tato zpráva. Pokud budete pokračovat v používání tiskárny
bez výměny baterie, záložní baterie se zcela vyčerpá a po
zapnutí dojde ke ztrátě dat a nastavení. Pokud se tato zpráva
objeví, kontaktujte svého dodavatele.
.

CAUTION

V případě, že zálohová baterie je zcela vybitá, objeví se po
zapnutí tiskárny tato zpráva. Pokud se objeví, obraťte se na
svého dodavatele. Pokud budete pokračovat v používání
tiskárny bez výměny baterie, tiskárna může fungovat
nestandardně.

Memory backup
battery low
Contact dealer.
Po přečtení této zprávy
zmáčkněte jakoukoliv klávesu.

Memory backup
battery exhausted.
Resetting memory.
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1.3 Připojení k PC
Nainstalujte driver tiskárny a software do počítače.
Poté připojte USB kabel do tiskárny:

1

Propojte tiskárnu k PC pomocí USB kabelu.
Vložte čtvercový konec USB kabelu do tiskárny a druhý konec
do počítače

2

26

Zapněte tiskárnu a na klávesnici tiskárny stiskněte
tlačítko PC Conn.
Na displeji se objeví "PC Connect, Standby..." a v
tento okamžik je tiskárna viditelná pro počítače.
Můžete začít tisknout ze softwaru.

ČÁST 2
Základní operace

Tato část popisuje základní kroky před
začátkem tisku.

2.1 Tisk na profily

28

Prep 1

Instalace kazet

28

Prep 2

Vložení profilu

30

Prep 3

Zapnutí tiskárny

31

Step 1

Vkládání znaků

32

Step 2

Tisk

35

2.2 Impression on tne profiles unwrapped
from cassettes
36
Prep 1

Instalace kazet

36

Prep 2

Zapnutí tiskárny

39

Step 1

Vkládání znaků

40

Step 2

Tisk

42

2.3 Tisk na omotávací pásky

43

Prep 1

Instalace kazet

43

Prep 2

Instalace podavače

44

Prep 3

Zapnutí tiskárny

45

Step 1

Vkládání znaků

46

Step 2

Tisk

46

2.4 Tisk na PP pásky

48

Prep 1

Instalace kazet

48

Prep 2

Vložení profilu

50

Prep 3

Zapnutí tiskárny

51

Step 1

Vkládání znaků

52

Step 2

Tisk

55

2.1 Potisk PO/POZ, PHZ a PHM CLEAR profilů
Níže je uveden postup tisku následujících profilů: PO/POZ, PHZ a transparentního profilu PHM CLEAR

Prep 1

Prep 1

Vložte kazetu

Prep 2

Vložte profil

Prep 3

Zapněte hlavní vypínač

Step 1

Vložte text

Step 2

Tiskněte

Instalujte kazetu
Vložte kazetu s barvicí páskou a kazetu na profil.

1

Otevřete kryt.

2

Utáhněte barvicí pásku.

Zmáčkněte páku pro otevření krytu doleva a otevřete kryt.

Vyjměte zátku a napněte barvicí pásku.

Tiskárna nemůže detekovat barvicí pásku, pokud není zcela
napnutá. Proto před každým vložením kazety s barvicí páskou jí
nejprve utáhněte.
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Základní operace

3

ČAST 2

Vložte kazetu s barvicí páskou do tiskárny.
Zatlačte kazetu nadoraz, dokud nezapadne na
své místo.

CAUTION

Nedotýkejte se kovového čipu
Nedotýkejte se kovového čipu kazety. Tiskárna by nemusela správně rozeznat
informace z kazety.

4

Vložte kazetu pro profil do tiskárny.

5

Odstraňte podavač omotávací pásky.

6

Zavřete kryt.

Vložte výstupky na kazetě do otvorů tiskárny a
pak stlačte levý okraj, dokud nezapadne na
místo.

strana 18.

Zavřete kryt nadoraz, dokud nezacvakne na místo.

Note

Kazeta s barvicí páskou a kazeta na profil
Kazeta s barvicí páskou a kazeta na profil jsou součástí základního
balení tiskárny.

Kazeta s barvicí páskou
Kazeta s barvicí páskou obsahuje pásku se speciálním inkoustem.
Inkoust se přenese na profil aplikací tepla z tiskové hlavy.

Kazeta na profil
Používá se pro tisk PO/POZ, PHZ a PHM CLEAR profilů.
Slouží k vložení materiálu do tiskárny. Pro potisk plochých profilů PHZF,
PP a PPA potřebujete kazetu na pásky T800-PA.
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Prep 2

Vložte profil
Spotřební materiál se dodává samostatně a není součástí základního balení. Tiskárna potiskne profily u průměru od
2.5mm do 6.5mm. Tiskárna nebude tisknout správně na materiál, který je hrbolatý, špinavý nebo
nerovné tloušťky
( strana 142).

1

Otevřete kryt.

2

Vložte profil.

Zmáčkněte páku pro otevření krytu doleva a otevřete kryt.

Vložte profil do otvoru kazety a tlačte jej až k posuvnému
válci 2.

Vložte profil správnou stranou.

Posuvný válec 2

3

Zavřete kryt.
Zavřete kryt na doraz, dokud necvakne.

Note

Pokud nelze detekovat profil
V závislosti na typu profilu, tato tiskárna nemusí rozpoznat přítomnost profile. V takovém případě
použijte nastavení pro transparentní profil. V tomto režimu ale tiskárna neumí rozpoznat, kdy
profil skončí. Jakmile skončí, stiskněte [Canc] dokud tiskárna nezačne pípat.

Použití velkých rolí
Odpor odvíjení by neměl přesáhnout 4.9N (500gf). Pokud je
zatížení moc velké, profil se bude natahovat a jednotlivé
návlečky nebudou stejně dlouhé. Pokud použijete podavač
profilu Tube Feeder, pak může být zatížení až 7.8N (800gf).
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Základní operace

ČÁST 2

Zapněte hlavní vypínač

Prep 3

Před zapnutím tiskárny se ujistěte, že je správně vložena kazeta s barvicí páskou, kazeta na profily a
profil. Ujistěte se také, že je řádně zavřeno víko a připojen AC adaptér.

1

Stiskněte I/0 vypínač.

Zobrazí se úvodní obrazovka.

Úvodní obrazovka

Displej pro vkládání textu se objeví po zobrazení informací
o barvicí pásce.
Displej pro vládání textu se objeví ihned, pokud není vložena
kazeta s barvicí páskou.
* Pokud se na displeji nic nezobrazí, nalezněte část “Odstraňování
problémů”.

strana 149

CAUTION

Obrazovka s informací o barvicí pásce

Nepřepínejte hlavní vypínač příliš rychle
Opakované rychlé přepínání hlavního vypínače může vést k nesprávné funkci tiskárny a ke ztrátě
vložených dat.
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Krok 1

Vkládání znaků
Př.: Vytiskneme 4 x následující návlečky.

200V

Pump Room

A1

Použijeme profil: PHZ 4.8 mm

1

Vložte “200V”
200V
Pro vkládání velkých znaků nebo horních indexů, držte [Shift]
a zároveň zmáčkněte požadovanou klávesu. Pokud jste zvolili
špatný znak nebo symbol, stiskněte [Back Space] pro
vymazání špatného znaku a napište znak správný.

2

Stiskněte [Enter].
Objeví se nova strana a systém čeká na vložení dalších dat.

Šipka označuje, že existuje
předchozí strana.

3

Vložte “Pump Room”.
Pokud vložíte špatné znaky, použijte [Back Space] pro
smazání a pak vložte správné znaky.

4

Stiskněte [Enter].

5

Vložte “A1”

Pump Room

Objeví se nova strana a systém čeká na vložení dalších dat.

A1
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ČÁST 2

Pokud omylem vložíte špatné znaky
Postupujte podle níže uvedeného postupu, abyste opravili špatně zadaná data.
Př.: Chtěli jste napsat “200V” ale omylem jste napsali “240V”

1

Stisk [
] či [
na znak “4”.

] a nastavte kurzor ( ■ )
2 4 0V

2

Stiskněte [Del] pro vymazání “4”.
2 0 V
Pokud použijete [Back Space] místo [Del], smaže se znak
nalevo od kurzoru (v tomto případě “2”).

3

Stiskněte “0” (chtěný znak).
20 0 V

Mazání celého vloženého textu
Postupujte dle následujícího postupu pro smazání všech znaků na všech stránkách.

1

2

Stiskněte [Del All].
Objeví se tato obrazovka.

Stisk [ ] čin [ ] pro výběr “Text only (pouze
text)” a stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka pro potvrzení smazání.

Delete All
Text only
Text+settings

Keep last page
settings and delete
text?
Yes
No

Pokud zvolíte jen mazání textu, zachová se veškeré
nastavení, jako orientace, velikost písma, délka návlečky,
rám, počet řádků, mezery mezi znaky, kontinuální tisk a
sekvenční tisk zůstane nezměněno.

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Yes” a poté
stiskněte [Enter].

Deleting text...

Po zobrazení této obrazovky se smažou všechny stránky.
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Maximální počet vložených znaků
Tiskárna může přijmout maximálně asi 2500 znaků na všech stránkách. Pokud je kapacita překročena,
zobrazí se hláška “Not enough memory Character in- put is no longer possible.” Pokud se to
stane, uložte veškerá data (viz kapitola “Ukládání dat”, strana 86) a odstraňte všechny znaky na
zobrazené stránce. Pamatujte na poznámku z předchozí strany o mazání všech znaků. Poté
pokračujte ve vkládání dalších znaků.
Můžete také stisknout [Page] pro zobrazení následující obrazovky, kde můžete zkontrolovat, kolik
máte ještě volného místa.

Page Display
Page
41 of 57
Memory used
Použitá kapacita

Volná kapacita

Co je to stránka?
V souvislosti s touto tiskárnou se termín “strana” používá pro oddělení jednotlivých návleček. Slova
“200V”, “Pump Room” a “A1”, které jsme použili v našem příkladu, se objeví na oddělených
návlečkách, stranách. Nová strana se zobrazí vždy, když zmáčknete [Enter] po zadání znaků.
Page 1

Page 2

Page 3

200V

Pump Room

A1

Konec strany

Stiskněte [Enter].

Konec strany

Stiskněte [Enter].

Zobrazení dat z předchozí strany
POINTER

Pokud existuje předcházející strana, zobrazí se šipka v levém horním rohu displeje. Pokud
stisknete klávesu
a posunete kurzor před první znak strany, systém zobrazí předchozí
stránku.
Můžete také skočit na předchozí stránku stisknutím [Shift]

+ [

].

Pokud existuje následující, zobrazí se šipka
v pravém horním rohu displeje.
Pokud stisknete klávesu [ ] a posunete kurzor za poslední znak strany, systém zobrazí
následující stránku.
Můžete
také skočit na následující stránku stisknutím
[Shift]
+
[
].

Indikuje, že existuje
předchozí stránka

34

Pump Room

Indikuje, že existuje
následující stránka

Základní operace

Krok 2

ČÁST 2

Tisk
Jakmile jste vložili znaky, můžete začít tisknout.

1

Stiskněte [Print].
Objeví se obrazovka s nastavením profilu.
“No ribbon cassette” se zobrazí, pokud není vložena kazeta s barvicí
páskou. Vložte kazetu.

Zaškrtnutí
se zobrazí vedle
vybraného profilu.

“No ribbon information. No ribbon amount displayed. Press enter” se
zobrazí, pokud nelze načíst informace přes čip kazety. Pokud se tato
hláška objeví, postupujte dle instrukcí na displeji.
Co jsou to tisknutelná média?
Tisknutelná media jsou materiály, na které můžete tisknout: PO/POZ
profil, PHZ/PHZF smršťovací bužírky, PP profil, samolepicí štítky,
omotávací pásky atd.

2

] či [

Stisk [

] pro výběr “PHZ” a stiskněte [Enter].

Objeví se nastavení velikosti profilu.
Tisk na transparentní materiál
Stisk [

3

] či

[

] pro výběr “Clear tube” a stiskněte [Enter].

] či [

Stisk [
[Enter].

Zaškrtnutí
se zobrazí vedle
vybrané velikosti profile.

] pro výběr “PHZ 4.8 mm” a stiskněte

Vyberte správnou velikost profilu.
Tisk nebude proveden správně, pokud nevyberete správnou velikost
(
strana 152). Objeví se hrubý odhad zbývajícího množství
barvicí pásky. Pokud není kazeta s barvicí páskou dobře vložena,
odhad se neobjeví.

4

Stisk [

] či [

] pro výběr “Sets to print” a stiskněte [4].

Výsledkem této operace bude, že se všechny 3 stránky vytisknou 4 krát.
Pokud “Range: all” není vybrán, stisk [
[
] či [ ] pro výběr “All”

5

] či [

] pro výběr “Range”, a stisk
Ujistěte se, že se zobrazí
hláška “Range: All”.

Stiskněte [Enter].
Tisk začne.
Zrušení tisku
Pokud stiskněte [Canc], objeví se zpráva “Aborting print” a tisk se
zastaví. V tomto případě se tisknutý profil zastaví a uřízne.

6

Odebrání profilu.
Výsledkem je polonařezaný profil.
Pokud se profil zasekne
Držte [Canc] dokud tiskárna nezapípá. Tiskárna přeruší
všechny operace. V tomto případě není profil odřezán.
Více info viz “Co když se profil zasekne” v následujících
kapitolách
manuálu
(
strana
124)

Profil je nařezán, aby se dal lehce
oddělit pomocí ruky.
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2.2 Tisk na štítky, smršťovací bužírky a 4mm I. D. pásky (PP/PPA)
Vytiskněte text podle následujících instrukcí. Připravte si také příslušející příslušenství:
• Pro tisk na samolepicí pásky: kazeta se samolepicí páskou
• Pro tisk na smršťovací bužírky: kazetu na smršťovací bužírky
• Protiskna 4mm I. D. pásek (PP/PPA): 4mm I. D. kazeta na pásku
Tyto kazety nejsou součástí balení tiskárny. Musí se koupit zvlášť. Kontaktujte svého prodejce.

Prep 1

Prep 1

Vložte kazety

Prep 2

Zapněte hlavní vypínač

Krok 1

Vložte text

Krok 2

Tiskněte

Vložte kazety
Vložte kazetu s barvicí páskou a kazetu se samolepicí páskou (pro další postup budeme
uvažovat použití tohoto spotřebního materiálu). Pokud budete tisknout na smršťovací bužírky,
jednoduše vyměňte kazety.

1

Otevřete kryt.

2

Napněte barvicí pásku.

Stiskněte páku pro otevření doleva a otevřete kryt.

Odstraňte zátku a napněte barvicí pásku.

Tiskárna nemůže detekovat barvicí pásku, pokud není zcela napnutá. Proto
před každým vložením kazety s barvicí páskou jí nejprve utáhněte.
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Základní operace ČÁST 2

3

Vložte kazetu s barvicí páskou.

Zatlačte kazetu s barvicí páskou, dokud
nezapadne na své místo.

CAUTION

Nedotýkejte se kovového čipu na kazetě barvicí pásky
Nedotýkejte se kovového čipu na kazetě. Můžete tím způsobit nesprávné načtení
informací z kazety.

4

Vložte kazetu s páskou do tiskárny.
Zastrčte výstupky na kazetě do otvorů v tiskárně
a zatlačte pravou část kazety, dokud nezacvakne
na místo.

Zkontrolujte, že podkladový papír
samolepicího štítku není roztřepený. V
opačném případě ustřihněte roztřepenou část
nůžkami, před vložením kazety do tiskárny.

5

Odstraňte podavač omotávací pásky.

6

Zavřete kryt.

strana 18.

Zavřete kryt důkladně, dokud necvakne.

Druhy kazet
Kazety nejsou součástí balení tiskárny.

Kazeta se samolepicí páskou.
Kazeta pro smršťovací bužírku.
Kazeta s omotávací páskou.
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Note

Nepoužívejte nesprávný typ kazety
Tiskárna potiskne požadovaný materiál pouze za použití správného typu vodící kazety. Tím se
zabezpečí kvalitní tisk všech požadovaných znaků

Co dělat, pokud se materiál zasekne uvnitř kazety
Za normálních okolností vyčnívá konec pásky z kazety tak, jak je znázorněno na obrázku č. 1.
Někdy se ale zasekne uvnitř kazety tak, jak je znázorněno na obrázku č. 2. V takovém případě
vytáhněte materiál z kazety podle obrázku č. 3. Pokud materiál nevytáhnete z kazety před
vložením kazety do tiskárny, zobrazí se hláška “Start of media not detect” značící, že materiál
nebyl rozpoznán. Pro návrat tiskněte [Canc].

Obrázek č. 1
Konec pásky by měl vyčnívat z kazety.

Obrázek č. 2
Zaseknutá páska uvnitř kazety.

Obrázek č. 3
Použijte pinzetu pro vytažení štítku z
kazety.
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Prep 2

Zapněte hlavní vypínač
Před zapnutím se ujistěte, že jste vložili kazetu s barvicí páskou a kazetu pro profil (společně s
profilem). Zkontrolujte připojení AC adaptéru a zavřete kryt až na doraz.

1 Zapněte tiskárnu I/0.

Objeví se startovací obrazovka.

Startovací obrazovka

Obrazovka pro zadávání textu se objeví po zobrazení
informace o barvicí pásce. Pokud kazeta není vložena,
objeví se okamžitě.
* Pokud se nezobrazí nic, přejděte do kapitoly “Odstraňování
problémů”

strana 149

CAUTION

Obrazovka s informací o barvicí pásce

Nepřepínejte hlavní vypínač příliš rychle
Opakované rychlé přepínání hlavního vypínače může způsobit ztrátu vložených dat.
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Krok 1

Vkládání znaků
Př. Vytiskneme následující štítek.
10W

+12V
-12V

Relay

Použitá páska: 9mm samolepicí páska

V případě, že je páska příliš tlustá, tisk ve dvou řádcích může být složitější.
Zkontrolujte nastavení font znaků
( strana 153).

1

Napište “10W”
Pokud omylem napíšete špatný znak, stiskněte [Back Space]

10W

pro vymazání znaku a napište správný znak.

Stiskněte [Enter].
2Zobrazí
se nova stránka a systém čeká na vložení dalších znaků.

Indikuje, že existuje předcházející
stránka.

3

Stiskněte [Set Lines].
Pro nastavení tisku do vice řádků stiskněte [Set Lines].
“×” u počtu řádku značí, že požadovaný počet řádků nelze pro
použitý materiál použít.
Zaškrtnutí
indikuje
vybraný počet řádků.

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro vybrání “2 lines” a stiskněte

2
Stránka má nyní dva řádky.

5

40

Vložte “+12V”
+12V

Základní operace

6

Stiskněte [

] či [

ČÁST 2

]
+12V

Pokud stisknete [Enter] místo [ ] či [

], vytvoří se nova strana.
Kurzor se posune do druhého řádku.

7

Vložte “-12V”.

8

Stiskněte [Enter].

9

Stiskněte [Set Lines].

+12V
-12V

Zobrazí se nova stránka a systém čeká na vložení dat.

Z předchozí stránky se přeneslo nastavení dvou řádků, proto musíme
nastavit zpět jeden řádek pomocí [Set Lines].
Zaškrtnutí
indikuje
vybraný počet řádků.

10

Stisk [ ] či [
] pro výběr jedno řádku“1 line” a
stiskněte [Enter].
1
Obrazovka nyní indikuje jeden
řádek.

11

Napište “Relay”.

Relay
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Krok 2

Tisk
Po zadání textu přejděte k tisku.

1

Stiskněte [Print].
Objeví se displej s nastavením tiskového media.
(strana 152 ) viz “Výběr materiálu pro tisk

Zaškrtnutí
se objeví u
zvoleného profilu.

2

Stisk [

] či [

] pro výběr “T800-PL” a stiskněte [Enter].

3

Stisk [

] či [

] pro výběr šířky “PL090” a stiskněte [Enter].

Zaškrtnutí
se objeví u
zvolené šířky.

Objeví se obrazovka pro volbu tisku.
Pokud“Range: all” není vybrán, stisk[ ] či [
[
] či [ ] pro výběr “All”.

] pro výběr “Range”, a stisk

Zkontrolujte, že je
obrazovka “Range: All”
zobrazena.

4

Stiskněte [Enter].
Tisk začne.
Zrušení tisku
Pokud zmáčknete [Canc], zobrazí se hláška přerušení tisku “Aborting
print” a tisk se zastaví a profil odstřihne.

5

Odeberte štítek.
Štítek je polonařezaný.
Pokud se páska zasekne
Ukončete okamžitě všechny tiskové operace. V tomto
případě se materiál neodstřihne. Viz “Co dělat při zaseknutí
materiálu (
strana 124).
Polo nastřižená páska.
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2.3 Tisk omotávacích štítků
Prep 1

Vložení kazety

Prep 2

Vložení kazety s omotávací páskou

Prep 3

Zapnutí tiskárny

Krok 1

Vložení textu

Krok 2

Tisk

Prep 1

Základní operace ČÁST 2

Instalace kazety
Postupujte podle návodu u předešlých profilů.

1

Otevřete kryt.
.

2

Utáhněte kazetu s barvicí páskou .
Odstraňte zátku a utáhněte barvicí pásku.
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Základní operace ČÁST 2

4

Zavřete kryt.

Zapněte hlavní vypínač

Prep 3

Před zapnutím se ujistěte, že jste správně vložili kazety, zavřeli kryt a správně připojili AC adaptér.

1

Zapněte tiskárnu I/0.

Objeví se úvodní obrazovka.

Úvodní obrazovka

Zobrazí se také informace o barvicí pásce. Více informací
viz postup u předchozích profilů.

Informace o barvicí pásce

CAUTION
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2

Vložte kazetu s barvicí páskou.

3

Vložte kazetu s omotávací páskou.

Prep 2

Výstupky na kazetě vložte do otvorů tiskárny a
levou část zaklapněte na místo.

Vložte podavač omotávací pásky
Vložte podavač pod stříhací jednotku případně zkontrolujte, je-li vložen správně.
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1

Vyjměte stříhací jednotku.

2

Vložte podavač omotávací pásky.

3

Vložte stříhací jednotku zpět.

Pevně zatlačte podavač na místo, aby se háčky dostaly do lišty.

Abyste ji vložili zpět správným směrem, vyrovnejte znak “-” na jednotce
s znakem
jako na obrázku a zatlačte jej na doraz.

Krok 1

Vložení znaků
Př. Vytvoříme tři omotovácí štítky.

1
Krok 2

1

Vložíme “A-1”.

Print
A- 1

Stiskněte [Print].
Viz předchozí profily pro doplňující informace

Zaškrtnutí
se objeví vedle
vybraného profilu.

2

Stisk [

] či [

] pro výběr profilu “T800-PLL” a

Ujistěte se, že se zobrazí
“Range: All”.

stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka s rozsahem tisku.
Pokud není “Range: all” vybrán, [
stisk [ ] či [ ] na volbu “All”.

3

] či [

] pro jeho výběr. A poté

Stiskněte [3] a poté [Enter].
Vytisknou se 3 kopie.
Zrušení tisku
Pokud zmáčknete [Canc], objeví se hláška “Aborting print”, tiskárna
přestane tisknout a ustřihne se již vytištěný profil.

4

Odeberte potištěnou pásku.
Štítky jsou polo nasekané.
Pokud se profil zasekne
Držte [Cancel] dokud tiskárna nezapípá. Tiskárna
okamžitě přestane tisknout, ale vytištěná část nebude
odstřižena. Viz “Co dělat, když se profil zasekne”
(
strana 124).
Páska je polo nasekaná, aby jí bylo možné jednoduše odtrhnout.
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Základní operace

ČÁST 2

Aplikace omotávací pásky

1

Odlepte potištěnou část od podkladu.
Průhledná lamino část by měla kompletně překrýt vytištěnou
část. Proto doporučujeme použít kabely o průměru od 3 do
7.6 mm.

2

Přiložte štítek na kabel jako na obrázku.
Začněte od potištěné části.

3

Omotejte zbytek štítku okolo, aby se
přinejmenším překrylo tiskové pole.

Pokud se štítek neodlepuje od podkladu
Omotávací štítky mají velmi silné lepidlo, takže může být někdy těžké oddělit je od podkladu. Proto
postupujte podle obrázků.
Podklad
Potištěná část

V případě, že je řez příliš mělký

Držte podklad

Odloupněte potištěnou část

Omotávací pásky jsou silnější, než běžné profily, takže poloodstřih může být mělčí.
V tomto případě viz “Co dělat, když je stříhací jednotka tupá” na straně 130 pro nastavení hloubky
poloodstřihu. Jestliže stále nestříhá, vyměňte stříhací jednotku.
Pokud je řez mělký, štítek se od podkladu neodlepí správně.
Potištěná
část
Pokud je tato část spojená, odtrhněte jí prsty.
Pokud nelze zbývající část
oddělit, nastavte hloubku
poloodstřihu.

CAUTION
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2.4 Tisk PP, PPA profile a plochých smršťovacích bužírek
Pro potisk těchto profilů postupujte jako u předchozích typů. Ujistěte se ale, že použijete správnou vodící kazetu,
určenou pro tento profil. Tiskárna popisuje profily šíře 4,6 až 11mm. Profil by měl být nepřeložený a čistý.
Prep 1

4

50

51

Step 1

Vložení znaků
Př. Vytiskneme následující štítek.
A–1

B–1

A–2

C–1
C–2

Použijeme materiál: PP-090.
U PP profilu nelze využít funkce poloodstřihu. Místo toho se vytiskne svislá čára v místě, kde měl být poloodstřih.

1

Stiskněte [Set Lines].
Pro výběr dvou řádků.

Zaškrtne se vybraný počet řádků.

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr dvou řádků a
stiskněte [Enter].
2
Displej má teď dva řádky.

3

Vložte “A-1”.

4

Stisk [

A– 1

] či [

]
A– 1

Pokud stisknete [Enter] místo [ ] čí [
strana.

], vytvoří se další

Kurzor se posune na druhý řádek.

5

Vložte “A-2”.

6

Stiskněte [Enter] pro vytvoření další stránky.

A– 1
A– 2

Šipka ukazuje, že existuje
předchozí stránka.
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Základní operace

ČÁST 2

7

Stiskněte [Set Lines] pro výběr jednoho řádků.
Nastavení 2 řádků se přeneslo z předchozí stránky.

8

Stisk [ ] či [ ] pro výběr jednoho řádku a
stiskněte [Enter].
1
Displej má nyní 1 řádek.

9

Vložte “B-1”.
B–1

10

Stiskněte [Enter].

11

Stiskněte [Set Lines] pro opětovné nastavení dvou řádků.

12

Stisk [ ] či [
] pro výběr dvou řádků a
stiskněte [Enter].
2
Displej má nyní dva řádky.

13

Vložte “C-1”.
C–1

14

Stisk [

] či [

]
C–1

Pokud stisknete Enter místo [
stránka.

] či [

], objeví se nova

Kurzor se posune na druhý řádek.
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15

Vložte “C-2”.

16

Stiskněte [Set Cut].

17

C– 1
C– 2

Set Cut

Objeví se menu pro nastavení odstřihu.

Stisk [ ] či [ ] pro výběr poloodstřihu “Half cut”
a stiskněte [Enter].

Half cut
Full cut

Half cut
Off

Objeví se menu pro nastavení poloodstřihu.

18

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro nastavení “Off” a stiskněte

O

Cut Line
None
Line

Objeví se menu pro výběr dělícího znaménka (čára, tečkovaná
čára nebo žádné).

Dotted

19

Stisk [ ] či [ ] pro výběr tečkování “Dotted” a
stiskněte [Enter].

20

Stiskněte [Func].

Settings

Objeví se menu nastavení.

Density adjustment
Tube print speed
Underline 6 and 9

21

Stisk [
] či [
] pro výběr středové čáry
“CenterLine” a stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka nastavení středové čáry.

22
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Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “On” a poté stiskněte

C– 1
C– 2

CenterLine
Off
On

Základní operace ČÁST 2

Step 2

1

2

Tisk

Stiskněte [Print].
Objeví se obrazovka pro nastavení profilu.

Stisk [

] či [

Zaškrtne

se požadovaná
šíře.

] pro výběr “PP” a stiskněte [Enter].

Stisk [

] či [

] pro výběr “PP-090” a stiskněte [Enter].

Zobrazí se menu pro rozsah tisku.

Nastavte Range na hodnotu “ALL”

4

se požadovaný

Objeví se obrazovka pro nastavení šířky profilu.
Šíře pásky musí být nastavena podle skutečnosti, aby tisk proběhl korektně. .
(
strana 152).

3

Zaškrtne
profil.

pomocí šipek.

Stiskněte [Enter].
Tisk začne.
Pro zrušení tisku stiskněte [Cancel] a tisk se přeruší.

5

Vyjměte štítek.
Odstřihněte štítek nůžkami.
Pokud se profil zasekne
Držte [Canc] dokud tiskárna nezačne pípat. Tiskárna okamžitě přeruší
tisk. Profil se neodstřihne. Viz sekci “Když se profil zasekne( strana
124).
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ČÁST 3
Vkládání znaků

Tato sekce vysvětluje, jak vkládat
znaky a symboly, jak je měnit a
mazat.

3.1 Vkládání znaků
Vkládání znaků
3.2 Vkládání symbolů a cyrilice
Vkládání symbolů
Vkládání ruských písmen
3.3 Mazání znaků, Tvoření nové stránky,
Pohyb kurzorem

58
58
59
59
60
61

Mazání nebo změna znaků

61

Mazání všech dat

62

Režim Insert / přepisování

63

Tvoření nové stránky

64

Pohyb kurzoru

65

3.1 Vkládání znaků
Vkládání znaků
Vložíme následující text:
Př. Res7-1

1

Vložte “Res 7-1”.
Re
Pro vložení velkých písmen nebo horních indexů, držte [Shift] a současně
stiskněte požadovanou klávesu.
Pokud napíšete špatný znak.
Pokud omylem napíšete špatný znak, zmáčkněte [Back
Space] pro jeho smazání a napište znak správný.

Pro vkládání pouze velkých písmen
Stiskněte klávesu [Caps Lock] a nastaví se režim velkých znaků Tento režim je
vhodnější než držení klávesy [Shift] po celou dobu psaní. Pokud v tomto režimu
chcete napsat malé písmeno, jednoduše držte [Shift] a stiskněte požadovanou
klávesu.

58

Vkládání znaků

3.2 Vkládání symbol, polské diakritiky
a cyrilice

ČÁST 3

Vkládání symbol a polské diakritiky
Vložte následující:
Př.

250Ω

1

Stiskněte [Symbol 2].

2

Stisk [

3

Stiskni [Enter].

Objeví se nabídka symbolů.

], [

], [

] či [

] pro výběr

Pokud vložíte nesprávný symbol
Smažte symbol držením klávesy [Alt] současně s [Back
Space] a poté vložte nový znak. Můžete také hýbat kurzorem
držením klávesy [Alt] a klávesových šipek
[ ] či [ ]

4

Držte [Alt] a stiskněte [Enter].

5

Vložte “250”.

6

Stiskněte [Symbol 1].

Tak vložíte symbol

Stisk [

], [

], [

] či [

àå ê
ï ì
ñ

è

Objeví se nabídka symbolů.

7

se zobrazí.

] pro výběr “Ω”.
ÄÅ

æÆ

Ñ

ñ
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8

Stiskněte [Enter].

Ñ

ÄÅ

æÆ

9

ñ

Držte [Alt] a stiskněte [Enter].
Takto vložíte symbol Ω.

250

Vkládání cyrilice
Vložíme následující text:
Př.: НАПРЯЖЕНИЕ

1

Stiskněte [Symbol 2].
Zobrazí se obrazovka s nabídkou skupin symbolů.
Stisk [

2

Stisk [

], [

], [

T

] pro výběr [Symbol 3] a stiskněte [Enter].

], [

] či [

] pro výběr znaků.
T
H

3

Stiskněte [Enter] po každém vybraném znaku.
Pokud vyberete špatný znak
Smažte symbol držením klávesy [Alt] po několik sekund a pak
stiskněte [BackSpace]. Nyní můžete vložit správný znak. Kurzorem také
můžete pohybovat pomocí držení klávesy [Alt] a stiskem šipek
[ ][ ]

4
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Držte [Alt] a stiskněte [Enter].
Tato operace vloží slovo НАПРЯЖЕНИЕ.

T
НАПРЯЖЕНИЕ se zobrazí

Vkládání znaků

ČÁST 3

3.3 Mazání znaků, Tvoření nových stránek,
Pohyb kurzorem
Mazání nebo měnění znaků
Existují dvě možnosti mazání znaků: klávesy [Back Space] nebo [Del]
Př.: Změňte “-27V” na “+24V”

1

Nastavte kurzor na “2”.

2

Stiskněte [Back Space] pro smazání “-”.

3

Stisk [

][

] pro pohyb kurzoru.

Klávesa [Back Space] smaže znak nalevo od kurzoru.

- 2 7V

2 7V

Stiskněte [ + ].
+ 2 7V

4

5

6

Nastavte kurzor na “7”.
Stisk [

] či [

] pro pohyb kurzoru.

+2

7 V

+2

V

Stiskněte [Del] pro smazání “7”.
Klávesa [Del] smaže znak, na kterém je kurzor.

Stiskni [4].
+2 4 V
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Mazání všech zadaných znaků
Můžete vymazat celý zadaný text a jsou k tomu dvě alternativy – mazání jen textu “Text only” nebo textu společně s
nastavením “Text + settings.”
Pouze text
Tato volba smaže všechny stránky, ale zachová nastavení z poslední strany.
Text + nastavení
Tato volba vymaže všechny stránky a obnoví původní nastavení jako délka návlečky, velikost písma atd.
Př. Smažte všechen text a obnovte původní nastavení.

1

Stiskněte [Del All].

Delete All
Text only
Text+settings

2

Stisk [

] či [

] pro výběr “Text+settings” a

stiskněte [Enter].

Delete text and
reset settings?
Yes

No

Objeví se obrazovka pro potvrzení mazání.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

] pro výběr “YES” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se objeví základní obrazovka
pro zadávání textu.
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Deleting text and
settings...

Vkládání znaků

ČÁST 3

Funkce vkládání a přepisování
Stiskněte [Ins] pro přepínání mezi režimem “Insert = vkládání” a “Overwrite = přepsáni”. Pro zjištění, který režim je
zapnutý, zkontrolujte levý horní roh displej. Příznak
( ) se objeví, pokud je nastaven režim “Insert”. Pokud
příznak není, pak je zapnutý režim přepsání.

Insert režim

Overwrite režim

Začněme od stavu znázorněného na obrazovce 1, pokud vložíme “A” v režimu Insert, text se změní na „ A B A C D E ”, a
znak je vložen nalevo od kurzoru. Pokud operaci zopakujeme v režimu Overwrite (Obrazovka 2), výsledkem bude
“ABADE”, a znak “C” na kterém je kurzor bude nahrazen “A”.

AB C DE

Obrazovka 1 (režim Insert)

AB C DE

Obrazovka 2 (režim Overwrite)

AB A C DE

Znak se vloží nalevo od kurzoru.

AB A D E

Znak, na kterém se nachází kurzor je
nahrazen znakem novým.
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Vytvoření nové strany
Pro vytvoření tří segmentů (návleček) profilu musíme zadat data do tří stránek. Toho docílíme vytvořením zalomení
stránky. Po zalomení jedné strany se automaticky zobrazí nova stránka.

200V

Pump Room

200V

Pump Room

(strana 1)

Stiskněte [Enter].

.... Pro tisk tří segmentů

C1

(strana2)

Dělení

1

C1

(strana 3)

.... potřebujeme 3 stránky

Dělení
Stiskněte [Enter].

Vložte “200V”.
20 0V

2

Stiskněte [Enter].
Tím vytvoříme novou stránku. Systém pak čeká na vložení nového textu.

Znak indikuje, že existuje další
stránka před právě zobrazenou
stránkou.
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Vkládání znaků

ČÁST 3

Pohyb kurzoru
Kurzor se může pohybovat na žačátek řádku nebo jeho konec, nebo mezi jednotlivými stránkami.

Pohyb na začátek řádku
Stisk [Shift] + [

].

F G H and J
Kurzor se posune na začátek řádku.

Pohyb na konec řádku
Stisk [Shift] + [

].

F G H and J
Kurzor se posune na konec řádku.

Pohyb na předchozí stránku
Stisk [Shift] + [

ABCDE

].

Kurzor se posune na začátek
předchozí stránky.

Pohyb na následující stránku
Stisk [Shift] + [

].

KLMNO
Kurzor se posune na začátek následující
stránky.
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ČÁST 4
Pokročilé funkce

Tato kapitola vysvětluje, jak měnit
znaky a počet řádků, jak editovat
stránky, uložit data a jak provést
některé tiskové funkce.

4.1 Změna znaků a počtu řádků

Nastavení tiskové pozice

68
Změna vleikosti písma

68

Změna velikosti mezery mezi znaky
69
Funkce podtržení “6” a “9”

70

Nastavení rámečků

71

Tisk na 2 nebo 3 řádky

72

4.2 Editace stránek

74

Stránky

74

108
Tisk středové čáry

110

Tisk na krátké segmenty

111

Specifické funkce zarovnání
víceřádkový tisktained by specifying
112
Nastavení sytosti tisku
Rychlost tisku
4.5 Nastavení odstřihu

Kopírování a vkládání stránek

75

Poloodstřih a plný odstřih

Mazání a vkládání stránek

77

Vypnutí poloodstřihu

Vkládání stránek

79

Plný odstřih po určitém setu

Mazání stránek

80

Dělení stránek

81

Kombinování stránek

83

4.3 Ukládání, vyvolání a mazání dat

85

Soubory a složky

85

Uložení dat

86

Vyvolání dat

88

Mazání dat

90

Přejmenování složekr

92

4.4 Funkce tisku

94

Kopie a rozsah tisku

94

Orientace tisku

97

Nastavení délky a zarovnání
Vícenásobný tisk vybraných stránek

99
103

Automatické číslené řady (Numbering
print)
105

113
114

115
115
115
117

4.6 Další operace

118

Vysunutí profilu

118

Kontrast displeje

120

Vypnutí zvuku

121

Vypnutí zpětného chodu
PHM CLEAR
Obnovení původního nastavení

121
122

4.1 Změna znaků a počtu řádků
Tato sekce vysvětluje některé funkce týkající se znaků a řádků. Například změna velikosti písma, mezery mezi
řádky a tisk vice řádků.

Změna velikosti znaků
Můžeme měnit velikost znaků a mezeru mezi nimi. Existuje 7 možností. Základní nastavení je “3mm 100%”.

1.3 mm 100%

3 mm 100%

2 mm 50%

6 mm 50%

2 mm 100%

6 mm 100%

3 mm 50%

Velikost a šířka písma může být měněna pro každou stránku zvlášť.

Př. Vyberte “3mm 50%” jako velikost písma.

1

Vložte data.
Pum p

2

Stiskněte [Char Size].
Objeví se obrazovka pro výběr velikosti znaků.
Znak “×” se objeví u nedostupných velikostí.

3

Room

Character Size
3mm 50%
3mm 100%
6mm 50%
Zaškrtnutí se objeví vedle
vybrané velikosti.

Stisk [
] či [
] p r o v ý b ě r 3mm 50% a
s t i s k n ě t e [Enter].
Displej se vrátí do základní obrazovky pro vkládání textu.
3mm
Vybraná velikost písma se zobrazí na
základním displeji, pokud je vybrána
“poloviční” 50% velikost.

Note

Nedostupné velikosti znaků
Většina symbolů se tiskne normální velikostí, I když je nastavena 50% velikost.
• Pokud vybereme “2 lines”, “6mm” velikost písma nebude dostupná.
• Tisk do tří řádků je možný pouze při velikost písma 1.3 mm.
• Pokud je délka návlečky nastavena fixně, některé velikosti nemusí být dostupné, záleží na délce
vloženého textu.
(
strana 154).

68

Pokročilé funkce

ČÁST 4

Změna velikost mezery mezi znaky
Velikost mezery mezi znaky může být libovolně měněna. Existují 3 možnosti velikosti mezery. Základním nastavením je “Narrow”,
tedy úzké.

Pump Room

Narrow: bez větších mezer mezi znaky

Pump Room

Medium: 0.5mm mezera mezi znaky

Pump Room

Mezery u horizontálního tisku

Mezery u vertikálního
tisku

H

H

W

W

Wide: 1.0mm mezera mezi znaky

Velikost mezer mezi znaky může být nastavena pro každou stránku zvlášť.

Př.: nastavte mezeru mezi řádky na velikost “Wide”.

1

Vložte znaky.
P u m p

2

R o o m

Stiskněte [Char Space].
Objeví se obrazovka s nabídkou velikostí.

Zaškrtnutí
se objeví u právě
vybrané velikosti.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

], vyberte “Wide” a stiskněte
P u m p

R o o m

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu a vy
můžete tisknout s novou velikostí mezi řádky.
Objeví se zvolená velikost mezery.

Note

Nedostupné velikosti mezer mezi znaky
Pokud je délka segmentu nastavena fixně, některé velikost mezer mezi znaky nemusí být dostupné.
Záleží na délce text.
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Nastavení podtržení pro “6” a “9”
Pro snadnější rozlišení mezi čísly 6 a 9, můžeme nastavit podtržení pro obě číslovky. Základní nastavení je bez
podtržení.

16

29

96

Podtržení zapnuto

Tato funkce nemůže být měněna pro jednotlivé stránky. Je fixní pro veškerý tisk.

1

Vložte znaky.

2

Stiskněte [Func].

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Underline 6 and 9”, a
stiskněte [Enter].

Objeví se obrazovka s nastavením.

Zobrazí se potvrzovací obrazovka pro funkci podtržení 6 a 9.
Zaškrtnutí se objeví u
vybrané volby.

4

Stisk [
[Enter].

] či [

] p r o v ý b ě r “On” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu. Tisk nyní
proběhne podle zvoleného nastavení.
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Pokročilé funkce
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Nastavení rámů
Na výběr je několik typů orámování. Základním nastavením je tisk bez rámů.

Pump Room
Pump Room

Pump Room

Pump Room

Pump Room

Rámování se může na každé straně lišit.
Pokud je délka segment kratší než 6 mm, pak nelze nastavit rám.

Př. Orámujte text tímto

1

tvarem rámu.

Vložte data.

2

Stiskněte [Frame].

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

P u m p

R o o m

P u m p

R o o m

Objeví se obrazovka s možnostmi.

], vyberte

a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu. Tisk nyní
proběhne podle zvoleného nastavení.

Zobrazí se vybraný rám.

Note

Rám při víceřádkovém tisku
V závislosti velikosti písma, délky segmentu atd., se nemusí rámy vytisknout správně u
víceřádkového tisku. Rám se také nemusí vytisknout správně u dlouhých segmentů, i když je
nastaven pouze jednořádkový tisk.
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Tisk do dvou či tří řádků
Na výběr jsou jeden, dva a tři řádky pro každý segment. Základním nastavením je jednořádkový tisk.

Nastavení počtu řádků se může lišit pro každý segment.

Př. Vytvoříme následující návlečky:

1

Tisk dvou řádků

Tisk tří řádků

Stiskněte [Set Lines].

Zaškrtnutí
zvolené varianty.

2

Stisk [ ] či [
[Enter]

se objeví u

] pro výběr “2 lines” a stiskněte

Displej se změní na dvouřádkový.

Příznak “×” se objeví, pokud není počet řádků dostupný.

3

Zobrazí se zvolený počet řádků.

Vložte “+12V”.

Znaky se napíšou do prvního řádku.

4

Stisk [

] či [

].

Když stisknete [Enter] místo [ ] či [ ], vytvoří se nova stránka.
Kurzor se posune na další řádek.

5

Vložte “-12V”.

6

Stiskněte [Enter].
Vytvoří se nova strana a systém čeká na vložení dat.

Příznak, že existuje předcházející
strana.

7
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Stiskněte [Char size].
Vyberte velikost písma.

Pokročilé funkce

8

Stisk [
[Enter]

ČÁST 4

] p r o v ý b ě r “1.3mm 100%” a stiskněte

Displej se nastaví do základní podoby pro vkládání dat.
Pro tisk do tří řádků musí být velikost písma nastavena na “1.3 mm” a
to ještě předtím, než nastavíte třířádkový tisk. Teprve poté budete moci
nastavit třířádkový tisk.

9

Stiskněte [Set Lines].
Jelikož předchozí strana má nastaven dvouřádkový tisk, pro
nový segment musíte vybrat nové nastavení pomocí [Set Lines].
Zaškrtnutí
se objeví u
zvolené varianty.

10

Stisk [
[Enter]

] či [

] pro výběr “3 lines” a stiskněte

Displej se nastaví na třířádkový tisk.
Zobrazí se zvolený počet řádků.

11

Vložte “A1”.

12

Stisk [

13

Vložte “A2”.

14

Stisk [

15

Vložte “A3”.

] či [

].

Kurzor se nastaví na druhý řádek.

] či [

].

Kurzor se nastaví na třetí řádek.

Nyní můžete segment vytisknout.

Změna počtu řádků po zadání dat
Pro změnu 2 řádků na 1, nebo 3 řádků na 2 nebo 1, upravte vytvořená data na požadovaný počet
řádků a vyberte [Set Lines].

Note

Tisk textu do dvou řádků na PO/POZ profil, PHZ/PHZF b u ž í r k y , PP/PPA profil
Ne vždy je možné dosáhnout požadovaného výsledku. Některé části textu se nemusí vytisknout
nebo mohou být rozmazané. To se může stát i u velké velikosti písma. Viz (
strana 154).
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4.2 Editace stránek
Stránky
Předpokládejme, že chceme vytvořit tři segment, jak je uvedeno níže. Nejprve vložíme “200V” a vytvoříme tak první
stranu. Poté stiskněte [Enter] a vytvořte novou stránku (druhou); napíšeme text “Pump Room”. Znovu stiskneme
[Enter], vytvoříme třetí stranu a zadáme dat. Takto jsme vytvořili tří stránkový potisk profilu (3 návlečky).

200V

Pump Room

200V

Pump Room

(strana 1)
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(strana 2)

C1

... Pro tisk tří segmentů…

C1

...Vložte text pro každý segment.

(strana 3)

Zalomení strany

Zalomení strany

Stiskněte [Enter].

Stiskněte [Enter].

Pokročilé funkce

ČÁST 4

Kopírování a vkládání stránek
Můžeme kopírovat a vkládat stránky (vložený text) na jakoukoli jinou stránku.

Př. Vložte text “200V” s první stránky na novou stránku ihned za stránku číslo 2.

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

(strana 4)

(strana 3)

Kopírování a vložení

1

Stisk [Shift +

] pro zobrazení požadované stránky.

Zobrazí se strana 1.

Stisk [Shift] + ] dokud se
nezobrazuje.

2

Stiskněte [Edit].

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

Zobrazí se menu pro editování.

] pro výběr “Copy” a stiskněte

Objeví se obrazovka potvrzení kopírování.
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4

Stisk [ ] či
[Enter].

[ ] pro výběr “Yes” a stiskněte

Zobrazení obrazovky vpravo se objeví základní obrazovka pro
vkládání znaků. Data z první stránky byla zkopírována.

5

Stisk [Edit].
Zobrazí se menu pro editaci.

6

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Paste” a stiskněte

Systém se zeptá, kam chcete vložit zkopírovaná data.

7

Zadejte stranu, kam chce vložit kopírované údaje.

Stisk [

] či [

stiskněte [

] pro výběr strany, a
] či [

] pro vybrání

pozice (před nebo za stranu), kde
chcete data vložit.

8

Stiskněte [Enter].
Po zobrazení obrazovky vpravo se displej vrátí do základní podoby
pro zadávání dat. To znamená, že dala ze stránky 1 byla vložena za
stranu 2.

Zobrazení čísla strany
Pokud chcete zjistit, jaké je číslo právě zobrazené strany, stiskněte [Page]. Poté stiskněte jakoukoli
klávesu pro návrat do základní podoby displeje.
To znamená, že existují 3 strany a zrovna se
nacházíme na pozici druhé strany.
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Mazání a vkládání stránek
Můžeme také kopírovat a smazat jednu stránku a vložit jí na novou pozici. Takto můžeme měnit pořa dí stran.

Př. Přemístěte data “Pump Room” ze stránky 2 na novou poslední stranu.

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)
Pump Room

(strana 3)

Mazání a vkládání

1

Stisk [Shift] + [ ] či [Shift] + [
požadovanou stranu.

] a zobrazte

Zobrazte data ze strany 2.

Pump Room

Můžete stisknout [Page] pro snadné zjištění, na které
stránce se nacházíte. Pro návrat stiskněte jakoukoliv
klávesu.

2

Stiskněte [Edit].
Zobrazí se menu pro editování.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Cut” a a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení operace.
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4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se displej vrátí do základní
podoby. To znamená, že data se strany 2 byla kopírována a
vymazána.

5

Stiskněte [Edit].
Zobrazí se menu pro editování.

6

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Paste” a stiskněte

Systém se zeptá, kam chcete data vložit.

7

Zvolte, kam chcete data vložit.

Stisk [

] či [

a stiskni [

] pro výběr strany
] či [

] pro výběr

pozice (před nebo za), kam
chcete data vložit.

8

Stiskněte [Enter].
Po zobrazení obrazovky vpravo se displej vrátí do základní
podoby. To znamená, že data byla vložena na požadované
místo.
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Vkládání stránek
Můžeme také vložit novou stranu. Stranu můžeme vložit na libovolné místo i po vytvoření několika stránek.

Př. Vložte novou stránku mezi stránku 1 a stránku 2.

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

Pump Room

(strana 3)

(strana 4)

Vložte novou stranu

1

Stisk [Shift] + [
stranu 2.

] č i [Shift] + [

] a zobrazte

Nová strana se vloží před právě zobrazenou stranu. Proto
zobrazíme stranu 2, před kterou novou stranu vložíme.

Pump Room

Můžeme zmáčknout [Page] pro rychlé zjištění, na jaké stránce
se právě nacházíme. Pro návrat zmáčkněte jakoukoliv
klávesu.

2

Stiskněte [Edit].
Zobrazí se menu pro editování.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Insert” a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení
výběru.

4

Stisk [
[Enter].

] či [

] p r o v ý b ě r [Yes] a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se vloží nova strana.
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Mazání stránek
Můžeme vymazat některé stránky. Pokud vymažete jednu stranu, vymaže se i na ní zadaný text

Př. Vymažte stranu 2.

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

Smažte stranu

1

Stisk [Shift] + [ ] či [Shift] + [
požadovanou stranu.

] a zobrazte

Pump Room

.
Můžeme zmáčknout [Page] pro rychlé zjištění, na jaké stránce
se právě nacházíme. Pro návrat zmáčkněte jakoukoliv
klávesu.

2

Stiskněte [Edit].

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

Zobrazí se menu pro editování.

] pro výběr “Delete” a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení mazání.

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výb ěr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se vybraná strana smaže.
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Dělení strany
Data vložená do dvou řádků na jedné straně můžeme rozdělit do dvou stránek.
První řádek se stane první stranou a druhý řádek bude tvořit durhou stranu.

Př. Na všech stranách změníme dvouřádkový text na jednořádkového pomocí nových stránek.

1

Stiskněte [Edit].
Objeví se obrazovka pro editování.

2

Stisk [
] či [
] pro výběr “Division” a
stiskněte [Enter].
Objeví se menu pro možnosti rozdělení.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

] p r o v ýb ě r “All” a stiskněte

Objeví se obrazovka pro potvrzení výběru.

4

Stisk [ ] č i [
[Enter].

] pro výb ěr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se stránky rozdělí.
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Dělení na specifických stránkách
Př. Rozdělte pouze třetí stranu.

1

Umístěte kurzor ( ■ ) na stranu, kterou
chcete rozdělit.

2

Stiskněte [Edit].
Zobrazí se menu pro editování.

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Division” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro výběr dělení.

4

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Specify” a
stiskněte [Enter].

5

Vložte “1” pro výběr stránek, které
chcete rozdělit a stiskněte [Enter].
Po zobrazení obrazovky vpravo, se požadované
stránky rozdělí.

Dělení řádků do stránek
Pokud dělíte stránku s jedním řádkem, ta samá data se duplikují na novou stránku. Stránka se
třemi řádky nemůže být dělena.
Dělení řádků není možné u sekvenčního číslování.
Když je strana rozdělena, následující nastavení se vrátí do výchozích hodnot.
Orientace: Hor/Hor znaky, Velikost znaků: 3mm 100%,
Mezery mezi znaky: Narrow, Délka segmentu: Automatic, Počet kopií: 1
Délka segment může být změněna pokud se velikost písma změní na 3mm Normal. Data,
která překračují 150mm délku segment budou smazána, takže doporučujeme uložit data před
rozdělením stránek.

82

Pokročilé nastavení

ČÁST 4

Kombinování stránek
Dvě stránky můžou být zkombinovány do jedné stránky se dvěma řádky.
Data z první strany se objeví na prvním řádku a data z druhé strany se objeví na druhém řádku.

Př. Šest stránek se zkombinuje do tří.

1

Stiskněte [Edit].
Zobrazí se obrazovka pro editování.

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Combining” a
stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka pro nastavení kombinování.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

] p r o v ýb ě r “All” a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení kombinování.

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se stránky zkombinují.
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Kombinování pouze vybraných stránek
Př. Zkombinujeme pouze stránky 3 až 6.

1

Nastavte kurzor (■ ) na první stránku,
kterou chcete zkombinovat.

2

Stiskněte [Edit].
Zobrazí se obrazovka pro editování.

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr
“Combining” a stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro možnosti kombinování.

4

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Specify” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení kombinování.

5

Napište “4” jako čísla stránek, které
chcete zkombinovat od stávající strany
a stiskněte [Enter].
Po zobrazení obrazovky vpravo se požadované
stránky zkombinují.

Kombinování stránek
Stránky se sekvenčním číslováním nebo stránky s více řádky nemohou být kombinovány.
Po zkombinování stránek se následující nastavení vrátí do původních hodnot:
Orientace: Hor/Hor znaky, Velikost písma: 3mm 100%,
Mezery mezi znaky: Narrow, Délka segmentu: Automatic, Počet kopií: 1
Délka segment se může změnit po nastavení velikosti písma na 3mm Normal. Data, která
překračují 150mm délku segment budou smazána, takže doporučujeme uložit data před rozdělením
stránek.
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4.3 Ukládání, Vyvolání či Mazání
Dat
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Soubory a složky
Vytvořená data můžete uložit do souborů do vnitřní paměti tiskárny. Když chcete uložit soubor, musíte mu přiřadit
jméno. Důvodem je rychlá identifikace dat, které jsou uloženy v paměti.
Tiskárna obsahuje tři přednastavené složky. Při ukládání souborů můžete vybrat jednu z těchto tří složek. Složky tedy
obsahují zvolené soubory. Několik souborů může být uloženo do jedné složky. Jedna složka může obsahovat až 50
souborů za předpokladu, že jeden soubor obsahuje cca 100 znaků.
Soubory mohou být zmazány, složky nemohou. Původně jsou složky pojmenovány “Folder 1”, “Folder 2” a “Folder
3”, ale můžete je přejmenovat dle potřeby.

Pump Room
(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

Soubor

(page 1)

(pa

(pa

Data

(page 1)

Složka
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Uložení dat
Vytvořená data můžou být uložena do souborů.
Uloženo může být maximálně cca 15,000 znaků. Pokud jste již uložili například soubor s 50-ti znaky, můžete ještě
uložit cca 14,950 znaků.

Př. Uložte vytvořená data do souboru pojmenovaného “Switch 1” do složky “Folder 2”.

1

Stiskněte [File].

2

Stisk [ ] či [
[Enter].

Zobrazí se menu práce s daty.

] pro výběr “Save” a stiskněte

Objeví se obrazovka s výběrem složek.

3

Stisk [ ] č i [ ] p r o v ý b ě r “Folder 2” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro zadání jména souboru.
Jméno souboru může obsahovat maximálně 8 znaků.

4

Napište “Switch 1”.
Pokud omylem vložíte špatný znak, použijte [Back Space]
pro jeho smazání a vložte správný znak.

5

Stiskněte [Enter].

6

Stisk [ ] č i [
[Enter].

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení uložení.

] pro výběr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se displej vrátí do základní podoby
pro zadávání dat.
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Switch

Switch
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Nevypínejte tiskárnu během ukládání dat.
Vypnutí tiskárny během ukládání dat může způsobit ztrátu dat.

Maximální počet uložených souborů je 50
Maximální počet uložených souborů v jedné složce je 50. Pokud se pokusíte uložit vice jak padesátý soubor,
objeví se hláška “Already 50 files in selected folder” (Ve složce je již uloženo 50 souborů.)

Přepisování souborů
Pokud chcete uložit soubor pod stejným jménem souboru, který je již uložen, zobrazí se hláška “XXXX
(jméno souboru) already exists. Overwrite?” (Soubor se stejným jménem již existuje. Přepsat?). Pokud
soubor chcete přepsat, vyberte “Yes”. Pokud chcete soubor uložit pod jiným jménem, vyberte “No” a
napište jiné jméno.

Přejmenování souborů
Nemůžete přejmenovat soubor. Pro přejmenování souboru postupujte podle návodu popsaného na (
(
strana 88) Nahrání dat a uložte je pod jiným jménem. Poté postupujte podle návodu popsaného na
( . strana 90) Mazání dat, pro vymazání již nepotřebného souboru.
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Nahrání uložených dat
Existují dva způsoby vyvolání uložených dat: “New” a “Add” (nové a přidání).
Nahrání přes “New”
Když je vyvolán uložený soubor dat, právě zadaná data jsou smazána a nahrazena daty vyvolanými se souboru.
Nahrání přes “Add”
Když je vyvolán uložený soubor dat, tato se přidají na nové strany, které se nahrají za právě zobrazenou stranu.
Z paměti lze vyvolat uložená data stejně jako jejich nastavení.
Vyvolání dat způsobem “Text only” (pouze text)
Nahrají se pouze uložená data, bez specifického nastavení. Nastavení segment bude defaultní.
Vyvolání dat způsobem “Text + settings” (Text i nastavení)
Nahrají se data i jejich nastavení. Pokud nahráváte data přidáním za nově zadaná data, nahrání uloženého
nastavení neovlivní nastavení předchozích stránek.

Př. Připojte data ze složky “Switch 1” a souboru “Folder 2” přidáním za nově vložená data. Nahrajte
také jejich nastavení.

1

Stiskněte [File].

2

Stisk [ ] či [
[Enter].

Zobrazí se obrazovka pro výběr operace s daty.

] pro výběr “Load” a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro způsob nahrání.
Pokud není uložen žádný soubor, zobrazí se hláška “No files.” A
pak se displej vrátí do základní podoby pro zadávání dat.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Add” a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro výběr vložení.
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Stisk [
] či [ ] pro výběr “Text + settings” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro výběr složky.

5

Stisk [
] či [
] p r o v ý b ě r “Folder 2” a
stiskněte [Enter].

Switch

Zobrazí se obrazovka pro výběr souboru.
Pokud není uložen žádný soubor, zobrazí se hláška “No files.” A pak
se displej vrátí do základní podoby pro zadávání dat.
“*” se objeví vedle jména souboru, který nelze nahrát kvůli
velikosti uložených dat

6

Stisk [
] č i [ ] p r o v ý b ě r “Switch 1” a
stiskněte [Enter].

Switch

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení výběru nahrání.

7

Stisk [
[Enter].

] či [

] pro výběr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se zobrazí vyvolaná data.
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Mazání dat
Můžeme mazat uložené soubory. Existují 3 možnosti mazání: jeden soubor “One file”, obsah složky “Folder contents” a
všechna dat “All files”.
Jeden soubor
Maže pouze jeden soubor ve složce.
Obsah souboru
Maže všechny soubory ve složce.
Všechny soubory
Maže všechna uložená data.

Př. Vymažte soubor “Switch 1” ze složky “Folder 2”.

1

Stiskněte [File].

2

Stisk [ ] či [
[Enter].

Objeví se obrazovka pro výběr operace se souborem.

] pro výběr “Delete” a stiskněte

Zobrazí menu výběru typu mazání.
Pokud není uložen žádný soubor, zobrazí se hláška “No files.” A
pak se displej vrátí do základní podoby pro zadávání dat.

3

Stiskni[ ] č i [ ] p r o v ý b ě r “One file” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro výběr
složky.
Pokud vyberete “All files / Všechny soubory”, objeví se hláška “Delete
all saved files? / Smazat všechny soubory?”. Vyberte “Yes” pro
smazání všech souborů. Pokud vyberete “Folder contents / Obsah
složky”, přejděte k bodu 4, vyberte složku, zmáčkněte “Yes” a
stiskněte [Enter] pro vymazání všech souborů ve složce.
Pokud není uložen žádný soubor, zobrazí se hláška “No files.” A
pak se displej vrátí do základní podoby pro zadávání dat.

4

Stisk [ ] či
[ ] pro výběr “Folder 2” a
stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka pro výběr
souboru.
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5

Stisk [
] či [
] pr o výb ě r “Switch 1” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro potvrzení mazání.

6

Stisk [ ] či [
[Enter].

ČÁST 4

Switch

] pro výběr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se displej vrátí do základní podoby
pro zadávání textu.
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Přejmenování složek
3 přednastavené složky pod jmény (“Folder 1”, “Folder 2”, a “Folder 3”) lze jednoduše přejmenovat dle potřeby.

Př. Přejmenujte “Folder 2” na “BREAKERS”.

1

Stiskni [File].
Zobrazí se menu s nabídkou práce se soubory.

2

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Save” a stiskni

Zobrazí se menu pro výběr složek.

3

Stisk [
] či [
stiskni [Space].

] p r o v ý b ě r “Folder 2” a

Zobrazí se obrazovka s názvem složky.
Použijte [Del] k vymazání starých znaků.

4

Napište “BREAKERS”.
BREAKERS
Pokud omylem napíšete špatný znak, použijte [Back Space]
pro jeho smazání a vložte správný znak.

5

Stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do podoby výběru složky.

BREAKERS

6
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Stiskni [Shift] + [Canc].
Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.

Pokročilé nastavení

Note

PART 4

Obnovení původního názvu složky
Pro obnovení původních názvů složek (“Folder 1”, “Folder 2” a “Folder 3”) postupujte následovně

Př. Obnovte název “Folder 2” u přejmenované složky “BREAKERS”.

1

Stiskněte [File].

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Save”, a
stiskněte [Enter].

Objeví se menu pro práci se soubory.

Zobrazí se obrazovka s výběrem složek.

3

BREAKERS

Stisk [ ] či [ ] pro výběr
“BREAKERS” a stiskněte [Space].
Zobrazí aktuální název složky pro editaci.

4

Použijte [Del] pro smazání všech znaků.

5

Stiskněte [Enter].

6

Stiskněte [Shift] + [Canc].

BREAKERS

Zobrazí se původní název složky.

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.
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4.4 Různé funkce tisku
Počet kopií a rozsah tisku
Předpokládejme, že jsme následující segmenty pro tisk.
... Potisk tří návleček....

Pump Room

(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

...tři vytvoření strany….

Pokud zvolíme v menu nastavení tisku “3” sety, profil se vytiskne následovně. Tedy každá strana se vytiskne
třikrát.
První set

Pump Room

Druhý set

Pump Room

Třetí set

Pump Room

Pokud v menu nastavení tisku zvolím “2” sety a nastavíme začátek na “Start page: 2” a konec na “End page: 3”,
profil se vytiskne následovně.

Strana 2

Strana 3

Pump Room

První set

Pump Room

Druhý set

Set pro vytisknutí může být nastaven na jakoukoliv hodnotu mezi “1” a “10”; rozsah tisku může být vybrán z
možností “All”, “Cursor” a “Specified”.

All
Vytisknou se data ze všech stránek.
Cursor
Vytisknou se data ze stránky, na které se právě nacházel kurzor.
Specified
Vytisknou se pouze stránky definované začátkem “Start page” a koncem tisku “End page”. Například pro tisk
strany 5 až 12 nastavíme “Start page: 5” a “End page: 12”.
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PART 4

ex. Vytvořte stránky podle následujícího vzoru a poté vytiskneme pouze strany 2 až 4.

Pump Room

(strana 1)

(strana 3)

(strana 2)

(strana 4)

(strana 5)

Vytiskneme tyto strany 3x

Výsledek tisku
Pump Room

První
Pump Room

Druhý
Pump Room

Třetí

1

Stiskněte [Print].
Zobrazí nabídka výběru profilů.

2

Stisk [ ] či [
[Enter].

Zaškrtnutí

vybraného profilu.

Zaškrtnutí

vybrané velikosti.

] pro výběr “PHZ” a stiskněte

Zobrazí se nabídka velikosti profilu.

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “PHZ 4.8 mm” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se obrazovka pro nastavení rozsahu tisku.

4

Stisk [ ] či [
stiskněte [3].

] pro výběr “Sets to print” a

Pokud omylem zadáte špatné číslo, stiskněte [Back Space]
pro vymazání a napište správné číslo.
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5

Stisk [

] či [

] pro výběr “Range”

6

Stisk [

] či [

] a vyberte “Specified”

7

Stisk [ ] či [ ] p r o v ýb ě r “Start page” a
stiskněte [2].

8

Stisk [ ] č i [ ] p r o v ý b ě r “End page” a
stiskněte [4].

9

Stiskněte [Enter].
Tiskárna začne tisknout.
Zrušení tisku
Pokud stiskněte [Canc], zobrazí se hláška “Aborting print.” A
tisk se přeruší. Vytištěný profil se odstřihne.
Zaseknutí materiálu
Podržte [Canc] dokud tiskárna nezapípá. Tiskárna okamžitě
přestane tisknout. Vytištěný profil se v tomto případě
neodstřihne. Více informací na
strana 124 pod názvem “Pokud se materiál zasekne”
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Změna orientace tisku
Můžeme nastavit různou orientaci tisku na jednotlivých stránkách a pro celý tisk.

Horizontální znaky

Vertikální znaky

R
o
o
m

P
u
m
p

Pump Room

Vertikální / Horizontální Vertikální znaky v
řadách

Pokud jste již vložili data, nemůžete změnit směr nastavení na Vertikální / Horizontální. Pro změnu musíte data nejdříve
vymazat, nastavit směr tisku Vertikální / Horizontální a data znovu vložit.

Korektní tisk závisí na nastavení velikosti vloženého média a na velikosti písma.

Př.: Vytiskneme pásek (12mm široký).

1

Stisk [A/

].

Zobrazí se obrazovka s nastavením orientace.

Pro změnu orientace u všech stránek po zadání dat, stiskněte
[
] či [ ] pro výběr “All”.

2

Potvrďte, že je nastavena “Page”.

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Vert/Vert char”, a
stiskněte [Enter].
Volba se objeví na základním displeji.

3

Stiskněte [Set Lines].
Tento krok nastaví víceřádkový tisk.

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “2 lines” a stiskněte

Výběr počtu řádků se zobrazí na základním displeji.
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5

Vložte “12V”.

Zobrazení orientace tisku.

6

] či [

Stisk [

]

Pokud stiskněte [Enter] místo [ ] či [

], vytvoříte novou stránku.
Kurzor se posune na druhý řádek.

7

Vložte “24V”.

8

Stiskněte [Print].
Zobrazí se menu pro výběr profilu.

Zaškrtnutí

9

Stisk [ ] či [
[Enter].

požadovaného
profilu.

] pro výběr “Label” a stiskněte

Zobrazí se menu pro výběr velikosti profilu.
Zaškrtnutí

10

] či [

Stisk [

požadované velikosti.

] pro výběr “12mm” a stiskněte

[Enter].
Zobrazí se menu pro nastavení rozsahu tisku.

11

Stiskněte [Enter].
Tiskárna začne tisknout.

Opatření při změně orientace na všech stránkách
Při změně orientace na “Horizontal/Horizontal” nebo “Vertical/ Vertical” se znaky, které se nevejdou na
stránku vymažou. Při změně orientace u všech stránek, se znaky, které se nově nevejdou na stránku
vymažou a to u všech stránek. Abyste zabránili vymazání dat, uložte nejprve data do souboru před
změnou orientace.
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Změna délky segment a zarovnání
Délka jednotlivého segment (strany) můžeme nastavit jako automatickou nebo pevně danou (“Specify”). Na každý
segment pak může být text zarovnán doprostřed “Centered” nebo doleva “Left”.
Délka segment a zarovnání se může lišit na každé straně.
Nástřih mezi
návlečkami

Pump Room

Plný odstřih po
poslední návlečce

Pump Room

Pump Room

Automatická délka
Optimální délka návlečky se přizpůsobí v závislosti na počtu znaků, velikosti písma a mezerami mezi znaky. Původní nastavením je
automatická délka návlečky se zarovnáním na střed. Proto můžou být návlečky různě dlouhé.

Pump Room

Zarovnání textu na střed

Specify – pevná délka návlečky
Délka segment může být pevně nastavena uživatelem. Délka návlečky může být nastavena v rozmezí 8 až 150 mm. Při
automatickém nastavené délky je každá návlečka jinak dlouhá, u specifického nastavení je délka návlečky neměnná. Poté můžeme
nastavit také zarovnání a velikost okrajů.

Zarovnání textu na střed
Pump Room

Zarovnání textu doleva
Pump Room

Při zarovnání textu
velikost okraje.

doleva

musíme nastavit

Note

Pokud je nastavena pevná délka návlečky kratší než 8.5 mm, se nastavení mění v závislosti na
typu média. Viz “Seznam funkcí” na straně
(
strana 152).
Note

V závislosti na charakteru profilu a prostředí tisku se může délka návlečky a okraje mohou lehce
lišit od nastavených hodnot. Nastavení by mělo být považování za informativní. Změny se mohou
týkat speciálně bužírek. Pro upravení tiskové pozice jděte na stranu 108.
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Př. Vytiskneme následující data na šířku segment 50 mm a se zarovnáním doleva s okrajem 5mm.
Výsledek tisku

Data
Velikost písma: 3 mm (100%)

Okraj: 5 mm, Zarovnání textu doleva

Mezery mezi znaky:
Wide/1.0 mm

Pump Room

Text adjustment: to the left
Pump Room
Délka návlečky: 50mm

1

Stiskněte [Seg Len].
Zobrazí se menu pro nastavení délky segmentu.
Potvrďte nastavení pro jednu stránku.

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Specify” a poté
vložte “50” (délka segmentu).
Pokud omylem vložíte jiné číslo, použijte [Back Space] pro
smazání a vložte nové číslo.
Pro nastavení délky segment u všech stránek vyberte
pomocí šipek [ ] či [
] na volbu “All”.
Některé segment se nemusí změnit na požadovanou délku
kvůli počtu vložených znaků.

3

Stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro nastavení tiskového pole.

4

Stisk [

] či [

] pro výběr “Standard” a stiskněte

[Enter].
Zobrazí se menu pro výběr zarovnání textu.

5

Stisk [
(okraj).

] či [

] pro výběr “Left” a napište “5”

Pokud omylem vložíte jiné číslo, použijte [Back Space] pro smazání
a vložte nové číslo.
Pokud zvolíte ”Normal” tiskové pole, pak můžete nastavit levý
okraj na hodnotu mezi 2 a 5 mm.
Pokud zvolíte “Expansion”, pak nemůžete nastavit levý okraj,
protože je automaticky nastaven na 0 mm.

Stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání dat.
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6

Vložte data v souladu s nastavením
“Změna velikosti písma” (

Pump Room
strana 68)

“Změna velikosti mezery mezi znaky”

7

(

strana 69)
Velikost písma

Tiskněte.

Velikost mezery
mezi znaky

Změna délky segmentu u všech stránek
Pokud změníte délku segmentu pro všechny strany, tak data, která překračují tuto délku, budou
smazána. Doporučujeme uložit vložená data před změnou délky segment.

Nastavení délky segmentu
Nastavení můžete přizpůsobit o ±5%.

1
2

Stiskněte [Adjust].
Zobrazí menu pro výběr profilu.

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr profilu a stiskněte

Zobrazí se obrazovka pro přizpůsobení nastavení.
Toto přizpůsobení tisku je zamýšleno především pro tisk
štítků. Na jiných médiích se nemusí projevit.

3

Stisk [
] či [
] p r o v ýb ě r “Length
adjust” a stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro přizpůsobení délky segmentu.
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4

Stisk [ ] či [ ] pro výběr hodnoty a
stiskněte [Enter].
Opravné hodnoty mohou být specifikované pomocí [+] nebo [-] a
nějakou číselnou hodnotou.

Můžete zadávat pozitivní i negativní hodnoty.

Minimální jednotka korekce je 0.085 mm.

Pokud omylem vložíte špatnou hodnotu, použijte [Back
Space] pro vymazání a vložte správnou hodnotu.

Nastavení délky segment a zarovnání se zobrazí na základním displeji.

Automatická délka segmentu

Délka segmentu
Na
střed
“C”

h

39.0C

Pump Room

Při pevné délce segment a normálním
rozložení

„C” zarovnání na střed, „L” zarovnání doleva
Délka segmentu

Okraj

Pump Room
Při pevné délce
“Expansion”

segment

a

rozložení
„C” zarovnání na střed, „L” zarovnání doleva
Délka segmentu

Pump Room

Stisk[ ] či [
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] pro nastavení hodnot kolem desetinné čárky.

„E” Expansion
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Počet kopií jen vybrané strany (Continuous Print)
Předpokládejme, že chceme vytisknout následující popisky.
Počet kopií může být nastaven v rozmezí 1 až 100 pro každou stranu.
Fig. 1
Pump Room

Pump Room

Pump Room

Nastavením počtu kopií jednotlivé strany ušetříte čas, protože nemusí opisovat text a vytvářet nové stránky.
Fig. 2

(page 1)

Pump Room

Pump Room

Pump Room

(page 2)

(page 3)

(page 4)

(page 5)

Abyste se vyhnuli přepisování stejného textu na jednotlivé stránky podle Fig. 2, nastavíme počet kopií pro stranu 2
na tři opakování v menu “Continuous Print”.
Fig. 3

Pump Room
(strana 1)

(strana 2)

(strana 3)

Tuto stranu vytiskneme třikrát

Př. Vytiskneme text podle Fig. 1.

1

Vložíme data podle Fig. 3.

2

Zobrazíme stranu, kde chceme nastavit počet kopií.
Stisk [Shift] + [ ] či [Shift] + [
strany s textem “Pump Room”.

3

] pro zobrazení požadované

Pump Room

Stiskněte [Cont Print].
Zobrazí se menu pro nastavení počtu kopií.
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4

Stisk [ ] či [
] pro výběr “Set count” a
napište “3” (počet kopií).
Pokud omylem vložíte špatné číslo, použijte [Back Space] pro
smazání a vložte nové číslo.

5

Stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání
dat.

Pump Room
Zobrazí se počet kopií zadané strany.

6

Vytiskněte zadaný text.

Zrušení počtu kopií

1

2

3

Zobrazte požadovanou stranu, kde chcete
zrušit počet kopií.

Pump Room

Stiskněte [Cont Print].
Zobrazí se menu pro nastavení počtu kopií.

Stisk [
[Enter].

] či [

] p r o v ý b ě r “Off” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání
dat.

Pump Room

Potvrzení, že počet kopií je pouze
“1”.

Nastavení počtu kopií se přenáší také na nové
strany, pokud je nastavenou u předchozí strany.
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Sekvenční číslování (Numbering print)
Předpokládejme, že chcete vytisknout následující návlečky.
Sekvenční přírůstek můžeme nastavit na stránce pouze jednou.
Fig. 1
Pump Room 1

Pump Room 2

Pump Room 3

Pump Room 4

Pump Room 10

Text má pravidelný přírůstek (úbytek) od čísla 1 do čísla 10, vždy o číslo “1”. Text se skládá z pevné neměnné části a z
přírůstku.
Fig. 2

Variabilní část
Fixní část

Pump Room 3

Přirozený přírůstek je v tomto případě “1”. Nastavíme tedy fixní část a variabilní doplníme sekvenčním nastavením
Fig. 3

Pump Room 1
(strana 1)

Pump Room 2
(strana 2)

Pump Room 3
(strana 3)

Pump Room 4
(strana 4)

Pump Room 10
(strana 10)

Pump Room

Variabilní část
Fig. 4

Fixní část

Př. Vytvoříme tisk podle Fig. 1.

1

2

Napište “Pump Room”.
To bude fixní část.

Pump Room

Stiskněte [Num].
Objeví se obrazovka pro zadání sekvenční řady.
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3

Stisk [ ] č i [
] pro výběr “Decimal” a
stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka pro nastavení automatické
číselné řady v decimální podobě.

Kromě desítkové soustavy můžete vybrat také hexadecimální
přírůstky nebo písmeny abecedy.

4

Stisk [ ] či [
zadejte “1”.

] pro výběr “Start value” a

Na této obrazovce zadáváme počáteční a konečnou hodnotu.
Číslování s přirozeným úbytkem
Pokud nastavíte na “start value” například číslo 10, a na konečnou
pozici “end value” číslo 5. Systém automaticky doplní sekvenci 10, 9,
8, 7, 6 a 5.

5

Stiskni[ ] či
“10”.

6

Stiskněte [Enter].

Rozsah čísel, která můžete
zadat

[ ] pro výběr “End value” a vložte

Zobrazí se obrazovka pro nastavení doplnění
dat pro případy, kdy čísla nemají stejný počet
znaků.
Viz informace na další straně (Padding character).

7

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “None” a stiskněte

Číselná řada byla přidána.

Pump Room

Automatické řady lze zadat na jedné stránce pouze jednou.
Pro vymazání jednoduše stiskněte [Back Space] pro vymazání
znaků.

8

Nyní můžete tisknout.
I když jsme vytvořili pouze jednu stranu, ve skutečnosti se
vytiskne 10 segmentů.

Automatické řady mohou být doplněny opakovaným tiskem
Př. Nastavte opakovaný tisk (Continuous print) na hodnotu 2.
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Automatický
přírůstek se zobrazí
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Typy automatických
Automatické řady mají tři možnosti. Více viz krok 3 na předchozí straně.

Pro desítkové číslování: Vyberte “Decimal” v kroku 3.
Pump Room 1

Pump Room 2

Pump Room 3

Pump Room 4

Pump Room 5

6 Pump Room

5 Pump Room

4 Pump Room

Variabilní část
8 Pump Room

7 Pump Room

Variabilní část

Pro hexadecimální číslování: Vyberte “Hexadecimal” v kroku 3.
v

Variabilní část

Pro písmena abecedy: Vyberte “A to Z” nebo “a to z” v kroku 3.

Variabilní část

Variabilní část

Doplnění čísel
V případě, že v číselné řadě nemají všechna čísla stejný počet číslic (například 8 až 12), Padding character
funkce nabízí doplnění dat. Na výběr je doplnění nuly “Zero” nebo mezery “Space”.

Funkce “Padding character” nastavena na “None”
Cable 8

Cable 9

Cable 10

Cable 11

Cable 12

Funkce “Padding character” nastavena na “Zero”
Doplňuje se nula
Cable 08

Cable 09

Cable 10

Cable 11

Cable 12

Vloží se “0”

Funkce “Padding character” nastavena na “Space”
Cable 8

Cable 9

Cable 10

Cable 11

Cable 12

Vloží se mezera
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Nastavení polohy textu
Vliv vnější podmínek (teplota, stav potiskovaného materiálu atd.) může ovlivnit výsledek tisku. To se týká především pozice
tištěného textu na médiu, která může být posunutá nahoru, dolu nebo do stran. Pozice textu se může upravit podle
následujícího návodu.

PŘÍKLAD 1
Zarovnání bylo nastaveno doleva s okrajem “3mm”. Při tisku se ale okraj vytiskl pouze 2mm.

Tisková pozice je
posunuta doleva s
okrajem pouze 2 mm.

Posuňte tiskovou pozici
doprava, abyste získali
požadované 3 mm.
Pump Room

Pump Room

PŘÍKLAD 2
Tisk je vychýlen nahoru o zhruba 0.5mm.
Pump Room

Tisk vychýlen o cca 0.5
mm nahoru

Pump Room
Snižte pozici tisku o 0.5
mm, aby byl text na
požadovaném místě.

Pří. Při tisku na pásku širokou 12mm mohou nastat oba zmíněné příklady současně. Proveďte tedy
úpravu tiskové pozice.

1

Stiskněte [Adjust].
Objeví se menu pro výběr materiálu. První odstraníme odchylku od
požadovaného levého okraje (o 1 mm doprava).

2

Stisk [
] č i [ ] pro výběr “T800-PL” a
stiskněte [Enter].
Tak vybereme materiál, pro který úpravu pozice textu provádíme.
Po stisknutí [Enter] se objeví obrazovka pro úpravu.

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Lead adjust” a
stiskněte [Enter].
Objeví se obrazovka pro nastavení textu horizontálně.
Indikuje, že počáteční poloha tisku je
bez úpravy, v původním nastavení.
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4

Stisk [
Stisk [

ČÁST 4

] čtyřikrát; zobrazí se “Right 1.0mm”
] zvýší hodnotu vždy o 0.25 mm.

Stisk [ ] pro posun pozice tisku doleva. Pozice textu
můžete posunout pomocí této funkce až o 2.5 mm doleva i
doprava.

5

Stiskněte [Enter].

6

Stiskněte [Adjust].

7

Stisk [ ] či [
[Enter].

Displej se vrátí do základní podoby. Tisková pozice byla
posunuta o 1 mm doprava a nyní odstraníme vertikální
vychýlení.

Objeví se menu pro výběr materiálu.

] pro výběr “Label” a stiskněte

Zobrazí se menu pro výběr úpravy.

8

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Vertical adjust” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro výběr šířky materiálu.

9

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “12mm” a stiskněte

Tím nastavíme šířku profilu, pro který úpravy provádíme. Po
stisknutí [Enter] se zobrazí displej pro vertikální úpravu nastavení.
Indikuje, že počáteční poloha tisku je
bez úpravy, v původním nastavení

10

Stisk [

] dvakrát; zobrazí se “Down 0.5mm”

Stiskem [

] vzroste hodnota vždy o 0.25 mm.

Stisk [
] pro vertikální úpravu pozice textu nahoru.
Výška může být upravena až o 0.5 mm nahoru i dolu.

11

Stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do základní podoby. Vertikální pozice textu byla posunuta o 0.5 mm dolu.
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Tisk středové čáry
Při tisku dvou řádků můžete nastavit tisk středové dělicí čáry.
Tato funkce platí plošně, nelze jí měnit mezi stránkami. Středová čára se netiskne při jedno či tří-řádkovém tisku.
Pokud je tato funkce zapnuta, pak se středová čára vytiskne i při tisku z PC.

Př.. Vytiskněme následující data.

1

Stiskněte [Func].
Zobrazí se menu pro nastavení speciálních funkcí.

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “CenterLine” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro nastavení středové čáry.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “On” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby. Funkce středové čáry je zapnutá.
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Tisk na úzké segmenty
Vybráním roztáhnutí „Expansion”, velikosti písma a počtu řádků můžete změnit (zvýšit) počet znaků na krátkém
segmentu.

Př. Vytvoříme následující štítek na 5mm širokou svorkovnici. Vytiskneme 5 znaků na štítek široký
5 mm.

1

Stiskněte [Char size].

2

Stiskněte [Set Lines].

3

Stiskněte [Seg Len].

Stisk [

Stisk [

] či [

] či [

] a vyberte [2mm 50%].

] a vyberte [2 lines].

Stisk [ ] či [
] pro výběr nastavení délky.
Stiskněte [ 5 ] a poté [Enter]. Nastaví se délka
segmentu na 5 mm.

Plate Printing Area
Stisk [ ] či [
Stiskněte [Enter].

] a vyberte [Expansion].

Zarovnání
Stisk [ ] či [
] a vyberte [Centered].
Pak stiskněte [Enter].

Zarovnání všech řádků

Alignment
Cent er ed
Left

Stisk [ ] či [
] a vyberte [On].
Pak stiskněte [Enter].
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4

Vložte znaky
Vložte “A-123”, stisk [
Můžete pustit tisk.

] , a poté vložte “R11”.

Note

Note

Note

Výsledek tisku při specifikovaném zarovnání znaků a tisku vice řádků
Výsledek tisku závisí in a režimu zarovnání znaků a zarovnání vice řádků.
První řádek: A-123
Druhý řádek: R11

PŔÍPAD 1
Délka segment = 30mm, PlatePrintingArea = Normal, Velikost písma = 2mm, Počet řádků = 2,
Zarovnání znaků = Centered, Vycentrování vice řádků = On

PŘÍPAD 2
Délka segment = 30mm, PlatePrintingArea = Normal, Velikost písma = 2mm, Počet
řádků = 2, Zarovnání znaků = Centered, Vycentrování vice řádků = Off

CASE 3
Délka segment = 30mm, PlatePrintingArea = Normal, Velikost písma = 2mm,
Počet řádků = 2, Zarovnání znaků = Left / 2 mm
A-123
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Nastavení sytosti tisku
Síla tisku může být moc silná nebo naopak moc slabá, což může záviset na vnějších podmínkách a charakteru
tiskového materiálu. Sytost tisku může být nastavena na 5 různých hodnot.

Př. Tisk na bužírku je moc slabý, zvýšíme tedy sytost tisku.

1

Stiskněte [Func].
Zobrazí se menu pro výběr jednotlivých funkcí.

2

Stisk [ ] či [ ] a vyberte “Density
adjustment”, pak stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro nastavení sytosti tisku nebo kontrastu
displeje.

3

Stisk [
] č i [ ] pro výběr “Print density” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro nastavení sytosti tisku.
Znak [ ] indikuje aktuálně
nastavenou sytost (standardní
nastavení je 3.

] dvakrát na hodnotu “5”.

4

Stisk [

5

Stiskněte [Enter].

Sytost tisku je nejmenší na hodnotě “1” a nejvyšší na hodnotě “5”

Displej se vrátí do základní podoby. Je nastavena nejvyšší sytost tisku.
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Nastavení rychlosti tisku
Rychlost tisku lze přizpůsobit použitému tiskovému médiu. Nedoporučujeme ovšem nechávat rychlost tisku na nejvyšší
hodnotě, protože to může ovlivnit kvalitu tisku. V nabídce jsou tři možnosti: nízkou / Low, střední / Middle, nebo vysokou
/ High. Snižte rychlost tisku také při tisku okolní teplotě pod 20°C

Př. Nastavíme rychlost tisku na nízko, tedy “Low”.

1

Stiskněte [Func].
Zobrazí se menu pro výběr specifických funkcí.

P

2

Stisk [ ] či [ ], vyberte “Print speed” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro výběr rychlosti tisku.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

], vyberte “Low” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby. Rychlost tisku je nastavena na
nízkou / Low.
Příznak “L” znamená nízkou
rychlost tisku, příznak “M” střední a
příznak “H” vysokou.

Note

Rychlost tisku na jednotlivých médiích

TISKOVÝ MATERIÁL
PO, POZ

PHM CLEAR, PHZ, PHZF, T800-PL,
T800-PLL, PP-046, PP-090

PP-063, PP-100, PP-110, PPA
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RYCHLOST TISKU

STŘIH

low
middle
high
low
middle
high
low
middle
high

18.5
25
40
25
25
40
Nemůže být proveden

BEZ STŘIHU
18.5
20
40
20
20
40
18.5
18.5
40
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4.5 Nastavení odstřihu
Poloodstřih a plný odstřih

Profily jsou většinou poloodstřiženy, aby zůstaly seřazené, ale jejich oddělení bylo snadné a rychlé. Týká se bužírek
a samolepicích pásků. Poloodstřih se nazývá “Half cut”. Po skončení tiskové úlohy se materiál odstřihne
kompletně, “Full cut”.

Poloodstřih

Plný odstřih

Pump Room

Pump Room

Pump Room

Vypnutí poloodstřihu
Místo poloodstřihu můžete nastavit tisk příznaku pro označení místa pro řez nebo žádnou akci. Tento příznak může
být buď plná nebo tečkovaná čára.

Poloodstřih vypnutý, nastavena plná čára
Pump Room

Pump Room

Pump Room

Vytištěna plná čára

Poloodstřih vypnutý, nastavena tečkovaná čára
Pump Room

Pump Room

Pump Room

Vytištěna tečkovaná čára

Poloodstřih vypnutý, žádný dělící příznak nenastaven
Pump Room

Pump Room

Pump Room

Žádný příznak
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Př. Zrušte poloodstřih a nastavte tečkovanou dělící čáru.

1

Stiskněte [Set Cut].

2

Stisk [
] či [
] pro výběr “Half cut” a
stiskněte [Enter].

Zobrazí se menu pro nastavení odstřihu.

Základní nastavená je “On”, tedy
poloodstřih zapnutý.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

] pro výběr “Off” a stiskněte

Zobrazí se menu pro výběr dělicí čáry.

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Dotted” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby.
Odstřih je indikován jako tečkovaný.
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Plný odstřih po určitém segmentu návleček
Máme například text ve třech stránkách a tento text vytiskneme ve 3 setech
Fig. 1

(strana 1)

Pump Room
(strana 2)

(strana 3)

Plný odstřih po
skončení tisku
Fig. 2
Pump Room

První set

Pump Room

Druhý set

Pump Room

Třetí set

V základním nastavení se plný odstřih provede až po skončení tisku. Ale můžeme nastavit plný odstřih i po každém setu.

Fig. 3

První set

Plný odstřih po stanoveném segmentu

Druhý set

Třetí set

Postup

1

Stiskněte [Set Cut].
Zobrazí se menu pro nastavení odstřihu.

2

Stisk [
] č i [ ] p r o v ý b ě r “Full cut” a
stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu pro nastavení plného odstřihu.
V základním nastavení je plný
odstřih pouze na konci tisku “End
only”.

3

Stisk [ ] č i [ ] pro výběr “Each set” a
stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.
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4.6 Další operace
Vyjmutí tiskového média
Když potřebujete vyměnit tiskové medium nebo jen vyjmout používaný materiál z tiskárny, použijte klávesu [Remove].
Tiskové medium je totiž navedeno v posuvných válečcích a ty by se mohly poškodit.

Tento krok je stejný pro všechna tisková media.

1

Stiskněte [Remove].
Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

2

Stisk [ ] či
[Enter].

[ ], vyberte “Yes” a stiskněte

Zobrazí se obrazovka vpravo a tiskové medium bude navedeno
zpět, směrem od posuvných válečků. Poté jej budete moci
jednoduše vytáhnout z tiskárny. Někdy budete potřebovat tuto
operaci opakovat vícekrát.
Při potížích vyhledejte kapitolu “Když není tiskové medium
vysunuto na straně 128.
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3

Otevřete kryt.

4

Vytáhněte medium z tiskárny.

Pokročilé operace ČÁST 4

5

Vyjměte kazetu z tiskárny.
Stiskněte páčku v levé části kazety, tím se uvolní západka a poté
můžete vysunout výstupky kazety z otvorů.

6

Zavřete kryt.

important

Ujistěte se, že je barvicí páska napnutá.
Utáhněte barvicí pásku před tím, než vložíte nové
tiskové medium.

119

Nastavení kontrastu displeje
Pokud je displej těžko čitelný (vlivem okolního světla nebo úhlu pohledu), můžete změnit kontrast a to mezi 9 úrovněmi

Nastavíme vyšší kontrast displeje, protože je text velmi slabý a těžko čitelný.

important

1

Intenzita podsvícení nelze měnit.

Stiskněte [Func].
Zobrazí se menu nastavení funkcí.

P

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Density
adjustment” a stiskněte [Enter].

Density adjustment
Print density
Display contrast

Zobrazí se menu nastavení funkcí.

3

Stisk [ ] či [ ], vyberte “Display contrast” a
stiskněte [Enter].

Display contrast
Light
Dark

Zobrazí se stupně nastavení kontrastu.

] indikuje současné
nastavení.

[

4

Stisk [

] dvakrát (v tomto případě).

Snížení kontrastu displeje
Stisk [ ] pro snížení kontrastu
displeje.

5

Stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.
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Display contrast
Light
Dark
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Vypnutí zvuku
Můžete vypnout zvuk varování a zvuk kláves (jiných než při zadávání textu).

1

Stiskněte [Func].

2

Stisk [ ] či [
[Enter].

Zobrazí se menu pro nastavení funkcí.

], vyberte “Sound” a stiskněte

Zobrazí se menu pro nastavení zvuku.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

], v yb e r t e “Off” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.

Vypnutí zpětného chodu u transparentního profilu PHM CLEAR
Můžete nastavit vypnutí zpětného chodu u transparentních profilů (funkce přetáčení).

1

Stiskněte [Func].
Zobrazí se menu pro nastavení funkcí.

P

2

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Clear tube reverse”, a
stiskněte [Enter].

Clear tube revere

Zobrazí se menu pro nastavení.

3

Stisk [
[Enter].

] či [

], v yb e r t e “Off” a stiskněte

Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.
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Obnovení základního nastavení
Tímto krokem můžete obnovit původní nastavení tiskárny z výroby.

1

Držte [Del All] a současně zapněte hlavní vypínač.

2

Stisk [ ] č i [
[Enter].

Zobrazí se menu pro výběr původního nastavení.

] pro výběr “Yes” a stiskněte

Po zobrazení obrazovky vpravo se displej vrátí do základní
podoby pro zadávání textu.

important

Při obnovení původního nastavení se vymažou všechny uložené soubory.
Všechna nastavení se vrátí do základního továrního nastavení. Tím se smažou i uložená data.
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Údržba

Tato kapitola popisuje, jak vyjmout
zaseknutý profil, jak vyměnit stříhací
jednotku další.

5.1 Pokud se profil zasekne

124

Jak uvolnit zaseklý profil, když se ukáže
hláška “Media JAM”
124
Jak uvolnit zaseklý profil, když se hláška
“Media JAM” neukáže
126
Pokud se profil v tiskárně neposouvá

128

5.2 Jak postupovat, pokud se stříhací jednotka
ztupí
130
Změna hloubky odstřihu

130

Omezení rychlsoti střihu

132

5.3 Výměna stříhací jednotky

133

5.4 Výměna kazety s barvicí páskou

136

Výměna kazety s barvicí páskou
Výměna kazety na profily
5.5 Údržbace

136
137
138

Čistění tiskárny

138

Čistění posuvných válců

138

Čistění tiskové hlavy

140

Čistění / výměna čistící jednotky

140

5.1 Pokud se profil zasekne
Pokud se bužírka nebo páska během tisku zasekne, na displeji se zobrazí hláška “Media JAM” a tisk se zastaví.
Poté vyjměte profil dle instrukcí na displeji.
Pokud se hláška “Media JAM” nebo jste mezitím vypli tiskárnu, použijte funkci Feed v menu [Maint].

Postup pokud se hláška “Media JAM” zobrazí
Postupujte podle tohoto návodu:

1

Ujistěte se, že je hláška “Media JAM” zobrazena
na displeji.
Pokud vyberete “Cancel”, hláška “Media JAM” zmizí a zobrazí
se základní displej pro zadávání textu.

2

Stiskněte [Enter].
Zobrazí se menu (Feed) pro posun směr posunu.

3

Otevřete kryt.

4

Vyjměte kazetu s barvicí páskou z tiskárny.
Pokud je barvicí páska zaseklá v tiskárně společně s
profilem, takte tento krok vynechte a pokračujte rovnou
na krok 5 bez vyjmutí kazety.
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5

Vyjměte kazetu s páskou, pokud je vložena.

6

Zavřete kryt.

7

Tahejte za profil a současně
držte [
] pro zpětný chod posunu.

Pokud je páska zaseknutá v tiskárně a kazetu nemůžete
vyjmout, pokračujte rovnou krokem 6.

Pokud nemůžete profil stále vytáhnout, tak
stiskněte klávesu [
] pro posun profilu
dopředu.

8

Mačkejte šipky pro posun jedním nebo druhým
směrem opakovaně, dokud se profil kompletně
neuvolní. Kontrolujte průběžně, jestli je již možné
vyndat kazetu s barvicí páskou nebo s páskou.

9

Odstřihněte nůžkami poškozený nebo zohýbaný
profil.

10

Nyní můžete materiál opět vložit do tiskárny.
Otevřte kryt, vložte kazetu s barvicí páskou, kazetu pro profily
nebo pásky a zavřete kryt.
Stiskněte [Canc] pro návrat do základní podoby displeje.
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Postup pokud se hláška “Media JAM” nezobrazí
Profil se může zamotat mezi posuvné válce, pokud je potištěný vytahován špatně nebo je špatně zaveden to tiskárny. Pokud
vypnete tiskárnu poté, co se zobrazí hláška “Media JAM”, pak můžete profil vymotat použitím funkce Feed.

1

Pokud tiskárna stále tiskne, držte [Canc] dokud
tiskárna nezapípá. Pokud je tiskárna vypnutá,
zapněte ji.

2

Otevřte kryt.

3

Vyjměte kazetu s barvicí páskou z tiskárny.
Pokud je barvicí páska zaseklá v tiskárně společně s profilem,
takte tento krok vynechte a pokračujte rovnou na krok 4 bez
vyjmutí kazety.

4

Vyjměte kazetu s páskou, pokud je vložena.
Pokud je páska zaseknutá v tiskárně a kazetu nemůžete
vyjmout, pokračujte rovnou krokem 5.
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5

Zavřete kryt.

6

Stiskněte [Maint].
Zobrazí se displej s výběrem z menu.

7

Vyberte “Feed” pomocí kláves[ ] či [
stiskněte [Enter].

] a poté

Zobrazí se displej s výběrem směru, kam se má profil
posunout.

8

Feed
Forward:[

]

Reverse:[

]

Vytáhněte profil z tiskárny držením
klávesy [ ], pro zpětný chod profilu.
Pokud nemůžete vytáhnout profil pomocí
zpětného chodu, stiskněte šipku [ ] pro posun
profilu dopředu.

9
10

Držte šipky jedním či druhým směrem doku profil
nevytáhnete z tiskárny.
Odstřihněte nůžkami poškozený nebo zohýbaný
profil.
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Pokud se profil v tiskárně neposouvá
.
Tento postup použijte například v těchto případech
(upozornění: dlouhodobé používání funkce Feed může
poškodit profil):
• Profil není uvolněn ani po stisknutí klávesy [Remove].
• Tiskárna tiskne, ale profil se neposouvá z tiskárny.
Zkontrolujte, jestli je materiál zaseknutý v tiskárně a pokračujte v postupu podle předchozí sekce

1

W Pokud tiskárna stále tiskne, držte [Canc] dokud
tiskárna nezapípá. Pokud je tiskárna vypnutá,
zapněte ji
Pokud je tiskárna vypnutá, zapněte ji.

2

Stiskněte [Maint].

3

Vyberte “Feed” stiskem kláves [ ] či [
stiskněte [Enter].

Zobrazí se displej pro výběr z menu.

] a poté

Zobrazí se displej s výběrem směru, kam se má profil posunout.

4

128

Držte klávesy šipek [ ] či [
požadované pozici.

] dokud není profil v
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important

Omezte použití zpětného
chodu.
Profil by se mohl dostat dovnitř kazety a bylo by jej
obtížné opět povytáhnout.

important

Zkontrolujte
barvicí pásky.

napnutí

Barvicí páska se může při zpětném chodu pomačkat.
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5.2 Jak postupovat, pokud se stříhací nůž tupí
Nastavení hloubky odstřihu
Pokud stříhací jednotka nestříhá správně, zkuste změnit hloubku odstřihu. Nastavení odstřihu i poloodstřihu se
může měnit pro každý profil.
Pokud je poloodstřih moc hluboká, nastavte jej na mělčí. Hluboký odstřih, může způsobit rychlejší opotřebení nože a
podložky pro nůž.

Poloodstřih

Plný odstřih
Hlubší řez

Mělčí řez

Př. Zvýšení hloubky odstřihu.

1

Stiskněte [Adjust].
Zobrazí se menu pro výběr profilu.

2

Stisk [
] č i [ ] pro výběr “T800-PL” a
stiskněte [Enter].
Vyberte profil, pro který toto přizpůsobení provádíte.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Full cut” a stiskněte

Zobrazí se menu s výběrem hloubky a rychlosti.
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Hlubší řez

Údržba ČÁST 5

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Depth” a stiskněte

Zobrazí se menu pro hloubku plného odstřihu.

5

] jednou, nastaví se hloubka “Deep 1”
Po každém[ ] stisku, vroste hloubka odstřihu.
Stisk [

Pro nastavení mělčího odstřihu stiskněte klávesu [

6

].

Stiskněte [Enter].
Zobrazí se displej pro základní zadávání textu. Hloubka odstřihu je nyní nastavena.

Note

Co dělat, pokud nůž stále nestříhá dobře (Force full cut)
Pokud stříhací jednotka i po nastavení hloubky stále nestříhá podle očekávání, zkuste funkci “Force full
cut”. Vynucení odstřihu nastaví hloubku odstřihu na maximální. Pokud ani nyní nůž neřeže dobře, pak je
potřeba jej vyměnit.

1

Stiskněte [Maint].

2

Stisk [
] či [
] p r o v ýb ě r “Force
full cut” a s tiskněte [Enter].

Zobrazí se displej pro výběr z menu.

Zobrazí se menu pro potvrzení výběru.

3

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Yes” a
stiskněte [Enter].
Provede se plný odstřih.

131

Omezení rychlosti odstřihu
Pokud se odstřih u některých profilů zadrhává, omezte jeho rychlost. Rychlost odstřihu může být nastavena na dvě
úrovně (Normální “Normal” a nízkou “Low”) a to pro poloodstřih i plný odstřih. Nastavení může být upraveno pro různé
profily.

Př. Omezení rychlosti odstřihu.

1

Stiskněte [Adjust].

2

Stisk [
[Enter].

Zobrazí se menu pro výběr profilu.

] či [

] pro výběr “PO” a stiskněte

Vyberte typ tiskového média, pro který chcete nastavení udělat.

3

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Full cut” a stiskněte

4

Stisk [ ] či [
[Enter].

] pro výběr “Speed” a stiskněte

Zobrazí se menu pro nastavení rychlosti odstřihu.

] či [

] pro výběr “Low”.

5

Stisk [

6

Stiskněte [Enter].
Displej se vrátí do základní podoby. Rychlost odstřihu byla zpomalena.
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5.3 Výměna stříhací jednotky
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Pokud se profil neostřihne ani po nastavení “Force tne full cut”, vyměňte stříhací jednotku.

Pokud je i po nastavení mělčího řezu poloodstřih příliš hluboký, pak je pravděpodobně podložka pro nůž opotřebovaná.

Postupujte podle návodu!
Stříhací jednotka je navržena tak, abyste se nemohli dotknout přímo ostří. Špatným zacházením se ale nůž
může obnažit a může dojít ke zranění. Nedělejte žádné kroky, které nejsou popsány v tomto manuálu.

Vyhoďte starou stříhací jednotku
Neschovávejte tupé stříhací jednotky. Mohlo by dojít k úrazu

1

Vypněte tiskárnu.

2

Otevřete kryt.

3

Vytáhněte stříhací jednotku.

Nastavte vypínač na “O”.

Starou stříhací jednotku ihned vyhoďte. Dotýkejte se
stříhací jednotky pouze tak, jak je ukázáno na obrázku
vpravo.
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4

Vložte novou stříhací jednotku.

5

Vytáhněte podložku pod nůž.

6

Vložte novou podložku pod nůž.

7

Zavřete kryt.

8

Zapněte tiskárnu.

Pro správnou polohu (orientaci), srovnejte značku “-” na jednotce
s
tak, jak je ukázáno na obrázku. Zatlačte nůž nadoraz.

Zatlačte jej nadoraz.

Nastavte vypínač do polohy “|”.

Údržba ČÁST 5

9

10

Stiskněte [Maint].
Zobrazí se menu pro výběr.

Stisk [ ] či [ ] pro výběr “Replace cutter” a
stiskněte [Enter].
Poté, co se zobrazí obrazovka vpravo, displej se vrátí do
základní podoby.
Nastavení, kterými jste upravili hloubku odstřihu se vrátí do
původního nstavení.
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5.4 Výměna kazety
Výměna kazety s barvicí páskou
Pokud se zobrazí hláška “End of ribbon.”, vyměňte kazetu s barvicí páskou.

1

Otevřete kryt.

2

Vyjměte kazetu s barvicí páskou.
Táhněte kazetu k sobě.
Prázdnou kazetu dejte do igelitového sáčku a vyhoďte ji.

3

Utáhněte kazetu s barvicí páskou.
Vyjměte zátku a utáhněte kazetu.

4

Vložte novou kazetu s barvicí páskou.
Zatlačte kazetu dokud nezapadne na místo.

CAUTION

Nedotýkejte se kovového čipu na kazetě
Nedotýkejte se kovového čipu na kazetě. Mohlo by dojít k jeho poškození a data z
kazety se pak nepřenesou do tiskárny.

5

Zavřete kryt.

6

Stiskněte [Enter].
Tisk bude pokračovat od stránky následující po stránce, při které byl
tisk přerušen.
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Výměna kazety na profily
Postup výměny kazety je shodný pro jakýkoliv typ.

1

Stiskněte [Remove] a poté stiskněte [Enter].
Profil se vysune z posuvných válců.

2

Otevřete kryt.

3

Vytáhněte profil z kazety (pokud se nejedná o
samolepicí pásky v kazetě).

4

Vyjměte kazetu z tiskárny.

5

Vložte novou kazetu.

Zmáčkněte páku doprava a současně zvedněte pravou část
kazety. Pak vysuňte výběžky z otvorů v tiskárně.
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5.5 Údržba
Čištění tiskárny
Otřete vypnutou tiskárnu mokrým hadříkem. Nepoužívejte žádný
alkohol, benzene nebo další rozpouštědla. Mohlo by dojít k
poškození tiskárny.

Čištění posuvných válců
Setřete nečistoty z posuvných válců pomocí gázy. Pokud jsou válce velmi špinavé, lehce navlhčete gázu vodou a
odstraňte nečistoty. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzene ani jiná rozpouštědla. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

1

Stiskněte [Maint].
Zobrazí se menu pro výběr.

2

Stisk [ ] či [
] pro výběr “Cleaning” a
stiskněte [Enter].

Maintenance
Cleaning
Force full cut
Feed

Cleaning mode
Open safety cover
and remove dust.

3
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Otevřete kryt.

Údržba ČÁST 5

4

Očistěte posuvné válce.

Páka pro posuvný válec 3
Pro očistění posuvných válců 2 a 3
nejprve nastavte tuto páku doprava.

Transportní válce 1
Transportní válec 2
Transportní válec 3

5

Zavřete kryt.

6

Opakujte kroky 3 až 5.

Posuvné válce se otočí.

Válce se kompletně otočí, pokud se kryt otevře a zavře 6 krát.

7

Stiskněte [Canc].
Displej se vrátí do základní podoby pro zadávání textu.
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Čistění tiskové hlavy
Pro odstranění nečistot z tiskové hlavy použijte vatovou tyčinku.
Buďte velmi opatrní, abyste tiskovou hlavu nepoškrábali. Také se
vždy ujistěte, že jste tiskárnu vypnuli před zahájením čistění. Pokud
je tisková hlava extrémně znečištěná, navlhčete lehce vatovou
tyčinku a otřete nečistoty. Nikdy nepoužívejte alkohol, benzene ani
jiná ředidla. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.

Tisková hlava

Čistění / Výměna čistící jednotky na kazetě
Kazety obsahují čistící jednotku, která odstraňuje nečistoty z povrchu profilu.
Vyjměte čistící jednotku tak, jak je ukázáno na obrázku a poté
setřete z houby nahromaděné nečistoty.
Pokud je houba příliš poničená, vyměňte ji.

Čistící jednotka
Houba
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ČÁST6
Přílohy

Tyto přílohy popisují spotřební
materiál a příslušenství, seznam
symbolů a hlavní specifikace tiskárny.

6.1 Spotřební materiál a příslušenství
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Spotřební materiál
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Doplňkový sortiment

143

Příslušenství
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6.2 Seznam hlášek
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6.3 Odstraňování problémů
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6.4 Seznam symbolů
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6.5 Seznam funkcí
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6.6 Hlavní specifikace
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6.7 Doporučené fonty
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6.8 Záruční podmínky
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6.1 Spotřební material a příslušenství
Spotřební materiál

PO/ POZ – profil pro popis vodičů a kabelů
TYP

BEZHALOGENOVÁÁ
VARIANTA

PRŮMĚR
mm min/max

PRŮŘEZ
BALENÍ

mm2

PO-01

POZ-01

1.3 / 1.8

0.25

250 m

PO-02

POZ-02

1.7 / 2.2

0.5

60 m

PO-03

POZ-03

2.0 / 2.5

0.75

50 m

PO-04

POZ-04

2.2 / 2.8

1.0

50 m

PO-05

POZ-05

2.7 / 3.5

1.5

40 m

PO-06

POZ-06

3.2 / 4.0

2.5

40 m

PO-068*

PRZ-071*

6.8 / 7.0

-

250 m

200 m

25 m

4.5 m

50 m
PO-07

POZ-07

3.8 / 4.7

4.0

30 m

PO-08

POZ-08

4.6 / 5.5

6.0

30 m

100 m

PHZ – smršťovací bužírky
TYP

PRŮMĚR
D mm

PRŮMĚR
D1 mm

TLOUŠŤKA
W mm

BALENÍ

PHZ20024

2.4

1.2

0.51

150 m

PHZ20032

3.2

1.6

0.51

150 m

PHZ20048

4.8

2.4

0.51

150 m

PHZ20064

6.4

3.2

0.65

150 m

PHZF – ploché smršťovací bužírky
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PRŮMĚR PO SMRŠTĚNÍ mm

TYP

PRŮMĚR PŘED
SMRŠTĚNÍM V mm

PHZF20024

2.4

1.2

100 m

PHZF20032

3.2

1.6

100 m

PHZF20048

4.8

2.4

100 m

PHZF20064

6.4

3.2

100 m

BALENÍ

Přílohy ČÁST 6

PP- PVC páska
TYP

ŠÍŘKA
mm

PP-046

4.6

disk 15 m

PP-063

6.3

disk 15 m

PP-090

9.0

disk 18 m

BALENÍ

POUŽITÍ

PT+, PTC, PTZ, PM-10
Pro svorkovnice Phoenix Contact *
PM-20, PTM20, PS

PP-10

10.2

disk 15 m

Pro svorkovnice Entrelec

PP-110

11.0

disk 12 m

Pro svorkovnice Wago (TopJobs)

PPA09

9.0

disk 10 m/25 m

Samolepicí pro značení komponent

* -UT2.5, UTTB2.5, ST4, DT2.5, QTC, DTI2.5

T800-PL - samolepicí pásky
TYPE

m

T800-PL06

T800-PL09

DÉLKA

ŠÍŘKA

6

9

BARVA

m

žlutá

30

bílá

30

stříbrná

27

žlutá

30

bílá

30

BALENÍ

1 kazeta

1 kazeta

27

T800-PL12

12

stříbrnáer

30

žlutá

30

bílá

27

1 kazeta

stříbrná
T800-PLL33

33

bílá

8

1 kazeta

Doplňkový sortiment
PT+ - nasouvací pouzdra
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TYP

PT-02

Pro vodiče

DÉLKA

~1.3 - 3.0 mm
~0.25 - 1.5 mm2

PT-10

~2.5 - 5.0 mm
~1.5 - 4.0 mm2

PT-20

~4.0 - 10.0 mm
~2.5 - 16.0 mm

PT-30

2

~8.0 - 16.0 mm
~16.0 - 75.0 mm

PT+02

~1.3 - 3.0 mm
~0.25 - 1.5 mm

PT+10

2

~2.5 - 5.0 mm
~1.5 - 4.0 mm

PT+20

2

2

~4.0 - 10.0 mm
~2.5 - 16.0 mm2

PT+30

~8.0 - 16.0 mm
~16.0 - 75.0 mm2

ŠTÍTEK

BALENÍ

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10015
PF-10021
PF-10015 x 2

sáček 200 ks

krabice 500 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10015
PF-10021
PF-10015 x 2

sáček 200 ks

krabice 500 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10015
PF-10021
PF-10015 x 2

sáček e 100 ks

krabice 200 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10015
PF-10021
PF-10015 x 2

sáček 50 ks

krabice 200 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PFC042 / PP-046

sáček 200 ks

krabice 500 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PFC042 / PP-046

sáček 200 ks

krabice 500 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PFC042 / PP-046

sáček 100 ks

krabice 200 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PFC042 / PP-046

sáček 50 ks

krabice 200 ks

PTC – nacvakávací pouzdra
TYP

PTC-10

PTC-20

PTC-30

PTC-40

PTC-50

PRO VODIČE

DÉLKA

~2.4

- 3.0 mm

~0.4

- 1.5 mm2

~3.0

- 4.0 mm

~1.5

- 3.0 mm2

~4.0

- 5.0 mm

~3.0

- 4.0 mm2

~5.0

- 6.2 mm

~4.0

- 5.0 mm2

~6.0

- 7.2 mm

~5.0

- 6.0 mm2

ŠTÍTEK

BALENÍKAGE

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10, PFC042
or PP-046

sáček
200 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10, PFC042
or PP-046

sáček
200 ks

15 mm
21 mm
30 mm

PF-10, PFC042
or PP-046

sáček
200 ks

PF-10, PFC042
or PP-046

sáček
100 ks

PF-10, PFC042
or PP-046

sáček
100 ks

15 mm
21 mm
30 mm
15 mm
21 mm
30 mm

PM – pouzdra na štítky
TYP
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DÉLKA
L mm

ŠÍŘKA
B1 mm

ŠÍŘKA DĚR S mm

BALENÍ

PM 10/33

33

6.0

3.0

100 ks

PM 20/33

33

11.3

3.0

100 ks

PM 20/66

66

11.3

3.0

50 ks

PM 24/66

66

13.9

3.9

50 ks

Přílohy
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PTM – pouzdra na štítky
TYP

DÉLKA
L mm

ŠÍŘKA
B1 mm

ŠÍŘKA DĚR

BALENÍ

S mm

PTM 10/23

23

6.0

5.0

500 ks

PTM 10/30

30

6.0

5.0

500 ks

PTM 20/20

20

11.0

5.0

500 ks

PS – značení komponent
Transparentní modul
TYP

ŠÍŘKA
MODUL

TLOUŠŤKA
mm

VÝŠKA
mm

DÉLKA
mm

PS-20006

1/3

4.2

12.9

5.5

PS-20009

0.5

4.2

12.9

8.75

PS-20018

1

4.2

12.9

17.5

PS-20027

1.5

4.2

12.9

26.25

PS-20035

2

4.2

12.9

35.0

PS-20053

3

4.2

12.9

52.5

PS-20KN9

-

4.2

12.9

1m

VÝŠKA
mm

TLOUŠŤKA

BALENÍ

20 ks

1m

Samolepicí základní lišta.
TYP

DÉLKA
m

BALENÍ

mm

BARVA

PS-20BPS

1

11.6

3.0

černá

10 m

PS-20BPV

1

11.6

3.0

bílá

10 m

PKH - nosič
TYP

DÉLKA

MAX. P O Č E T
PK-2 NÁVLEČEK

MAX.POČET
PKZ-2 NÁVLEČEK

BALENÍ

PKH070

70 mm

10

-

sáček 100 ks

PKH070POL

70 mm

10

7

sáček 100 ks

PKH110POL

100 mm

20

13

sáček 100 ks

POH07

60 mm

8

-

sáček 100 ks

POH12

82 mm

13

-

sáček 100 ks

POH18

110 mm

19

-

sáček 100 ks

POH - holders
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Příslušenství

Barvicí páska

Zahřívač
profilů

PŘÍSLUŠENSTVÍ
T800-RB-BLACK

černá barvicí páska 100 m

T800-RB-WHITE

bílá barvicí páska 85 m

T800-TA-CLEAN

čistící jednotka pro profily
(3 ks)

T800-TW-CLEAN

čistící jednotka pro zahřívač profilů (3 pcs)

T800-PA-CLEAN

čistící jednotka pro pásky (3 pcs)

T800-CU

stříhací jednotka

T800-TA

kazeta pro profil

T800-PA

kazeta pro pásku

T800-HC

hliníkový kufr na tiskárnu PROMARK T-1000/T-800

T800-AF

podavač profilů

T800-TW

zahřívač profilů

MK-STV

stojan na BN role

MK-RS3

stojan na DN role

Nízké teploty mohou způsobit nekvalitní tisk. Zahřívač profile tomu předchází.

Podavač profilů

Pomáhá odvíjet profil z velkých kotoučů.
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Hliníkový kufr
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6.2 Seznam hlášek
HLÁŠKA

Cannot modify.

Input value out of range.

In Vert/Hor char, Character Space
setting not possible.

No data to paste.

Not enough memory.
Character input is no longer possible.

Length exceeded.
Input data exceeds set length.

POPIS
Byl učiněn pokus o nesprávné nastavení.

POSTUP
Zorientujte se v Uživatelské příručce a
proveďte nastavení správně.

Zadaná hodnota je mimo použitelný rozsah.

Zorientujte se v Uživatelské příručce a
proveďte nastavení správně.

Výběr „Character Space“ byl použit
v momentu, kdy je nastavena orientace tisku
“Vert/Hor char”.
Byl učiněn pokus o připojení nedostupných

Výběr „Character Space“ nelze použít pokud je
orientace tisku nastavena jako “Vert/Hor char”.

Připravte data výběrem nebo kopírování
stránky.

dat.

Pokoušíte se vložit data, pro která není dostatek
místa v paměti.

Zadaná hodnota je mimo povolený rozsah.

Uvloněte paměť výmazem nepotřebných dat

Ověřte si v Uživatelské příručce, jak to má
být správně.

Číslování pro tuto stránku bylo již
Numbering already set for this page.

ČÁST 6

nastaveno.

Číslování pro každou stránku lze nastavit pouze
jednou.

Množství zadávaných dat překročilo
Char limit exceed.
Exceeded maximum Number of characters
xxxxxx already exists.
Change the folder name

Not enough memory.
Cannot save any more files.

No files.

povolený rozsah..
Zadáváte jméno složky, které již existuje.

Zadejte pouze povolený počet znaků.

Zadejte nové označení.

Pro uložení souboru není v paměti dostatek místa. Udělejte si prostor výmezem nepotřebných dat.

Soubory neexistují (nejsou uloženy)

Soubory nebyly ve složce nalezeny.

Ověřte si, kam ukládáte svá data, případně je uložte
ještě jednou.

No files in selected folder.

Already 50 files in selected folder.

Symbol can not be input with 1.3mm font.

No character data.

No media.

Pokoušíte se uložit do jedné složky více
než 50
Symboly nemohou být ve velikosti 1.3 mm
zadávány.

Snažíte se vytisknout neexistující data.

Nemáte zavedeno medium, na které by se
dalo tisknout.

Vymažte nepotřebné soubory v této složce nebo
prostě uložte vybrané soubory do jiné složky.

Změňte velikost písmana jinou hodnotu než
1.3 mm.

Napřed data zapište, pak je můžete tisknout.

Zaveďte tedy tiskové medium, pak stiskněte
[Enter] aby to začalo tisknout.
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No Ribbon cassette.

End of media.
Pull out print media.

Replace print media.

End of ribbon
Replace ribbon cassette.
Start of media not detect.
Remove media between print head and
cutter.
Cannot initialize print head position.

Cannot move print head to print position.

Cannot initialize cut position.

Error

Data check Resetting completely
Close cover and press any key.

Chcete tisknout a není tam vložena kazeta s
barvicí páskou.
Během tisku došlo tiskové medium.

Tiskové medium bylo odstraněno po
zobrazení informace “End of media”.
Během tisku došla barvicí páska.

Tiskové medium není zavedeno správně
nebo se zablokovalo na řezačce.

Tiskárna z nějakého důvodu neví, kde
jí tisková hlava stojí.
Z nějakého důvodu nelze nastavit tiskovou
hlavu do tiskové pozice.
It is impossible to initialize the cutter position for
some reason.

Chyba tisku.

Kvůli chybě dat byla tiskárna resetována.
Pokoušíte se tisknout s otevřeným krytem.
V okamžiku ukládání dat bylo vypnuto napájení.
Nesprávná data budou vymazána.

Power turned off when loading file.
Resetting input data.

V okamžiku načítání data bylo vypnuto napájení.
Nesprávná data budou vymazána.

Power turned off when deleting file.
Checking saved data.

Napájení bylo vypnuto v okamžiku výmazu dat.

Memory backup battery low.
Contact dealer.

Memory backup battery exhausted.
Resetting memory.

Vložte kazetu tam tu kazetu.

Připravte sinové medium.

Vložte tedy nové medium a potom stikněte
[Enter] a pokračujte v tisku
Vložte novou tiskovou kazetu a pak stiskněte
[Enter] apokračujte v tisku.
Vložte tiskové medium správně a potom stikněte [Enter].

Stikněte [Enter]. Pokud se objeví se stejné hlášení
ještě jednou, kontaktujte vašeho dealera.
Stikněte [Enter]. Pokud se objeví se stejné hlášení
ještě jednou, kontaktujte vašeho dealera.
Stikněte [Enter]. Pokud se objeví znovu,
kontaktujte vašeho dealera.
Stiskněte [Enter]. Pokud se objeví znovu,
kontaktujte vašeho dealera.
Nastavte znova tiskové funkce a data.

Zvařete kryt a stikněte jakékoliv tlačítko.

Ověřte správnost svých dat.

Ověřte, zda bylo vymazáno to, co jste
potřebovali.

Je něco špatného s podavačem bužírek.

Prostudujte v Uživatelské příručce, o co jde.

Baterie pro uchování nastavených hodnot
Nemají dostatečnou kapacitu.

Kontaktujte svého dealera.

Bez dostatčné kapacity baterií byla
resetována paměť provozních nastavení.

kKontaktujte svého dealera.

Media JAM

Tiskové medium je blokován

Printing...
Ribbon will end soon

Blíží se konec barvicí pásky. (Zbývá

No ribbon information.
No ribbon amount displayed.
Press Enter

POSTUP

.

Power turned off when saving file.
Checking saved data.

Tube feeder error.
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POPIS

Zkontrolujite to.
Připravte si novou tiskovou kazetu.

přibližně 10m)
Tiskárna není schopna ověřit stav tiskové
kazety.

Sledujte informace na displeji.

Přílohy

6.3 Odstranění problémů
PŘÍZNAK

PŘÍČINA

AC adapter není řádně připojen.

Po zapnutí display nic neukazuje.
Nepoužíváte AC adapter určený pro tuto
tiskárnu.

Příčiny jiné než výše uvedené.

Svítí úvodní obrazovka, nezobrazí se
obrazovaka pro vstup dat.

Špatné nastaveíí.

ČÁST 6

POSTUP

Vypněte vypínač napájení a ověřte, že šňůry
AC adapteru jsou řádně zasunuty. Pak
vypínač znovu zapněte.

Použijte AC adapter určený pro tuto tiskárnu.
Nesprávný AC adapter může způsobit zničení
elektroniky nebo přehřátí.

Resetujte všechna nastavení do
továrních hodnot. (strana 122)

Resetujte všechna nastavení do
továrních hodnot (strana 120)
Kde nic není ani tiskárna netiskne. Zadejte data

Nebyly zadány znaky k tisku.
Velikost media neodpovídá aktuálnímu
nastavení tiskárny.

Startovací pozice a vertikální tisková
pozice nejsou nastaveny správně.

Není správně vložena tisková kazeta.
Příslušenství nebo kazeta s tiskovým

nebo zaveďte správný tiskový soubor.
Ověřte, že nastavení tiskárny odpovídá
požadovanému médiu.

Ověřte si “Adjusting the printing start position
and vertical position” (strana 107) a nastavte
pozice správně.
Vyjměte kazetu, zkontrolujte ji a vložte správně.

Instalujte je správně.

mediem není instalována správně.
Tiskárna netiskne nebo tiskne nesprávně.
Tiskové medium je zkrouceno nebo jinak
porušeno či deformováno.

Tiskové medium je znečištěné.

Podávací váleček je znečištěn.

Tisková hlava je znečistěna.

Čistič bužírek je nečistý.

Čistič bužírek je opotřebovaný.

Povrch tiskového media je nečistý.

Během posuvu bužírky dochází ke kontaktu

Odstraňte deformované medium a vše bude
v nejlepším pořádku. Nepoužívejte
deformovaná tisková media!

Odstraňte nečistotut.

Nastudujte “Cleaning the transport rollers” (strana
136) a očistěte jej
Nastudujte “Cleaning the print head” (strana
138) a vyčistěte ji.
Nastudujte “Cleaning/Replacing the tube cleaner
for attachment” (strana 140) a střete nečistoty
houbou.
Nahraďte ho novým čističem. Spolupracujte
se svým dealerem.

Očistěte tiskové medium hadříkem.

s barvicí páskou.
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PŘÍZNAK

PŘÍČINA

Je otevřen kryt tiskárny.

Tiskové medium je příliš těžké nebo jeho
odvíjení jde ztěžka.
Podávací válečky jsou nečisté aprokluzují.
Tiskové medium není posunováno do
tiskárny.

Prostor pro posun tiskového media je nečistý.

Provozní prostření není vhodné pro tuto
tiskárnu.

Tiskové medium se nevysová.

Je zablokováno.

POSTUP

Zavřete ho.

Minimalizujte zátěž, nesmí překročit 4.9N
(500gf). (strana 30)

Nastudujte “Cleaning the transport rollers” (strana
134) a válečky očistěte.

Odstraňte nečistotu.

Používejte tiskárnu v prostředí s rozsahem
teplot od 15°C do 32.5°C a vlhkostí od 10% to
85%RH.
Nastudujte “If a Tube or Label Tape Becomes Jammed” (strana 122) a vyřešte to.

Vedení pásky je zablokováno.
Odblokujte jej.

Odstřih pásku je nesprávný.
Plný odstřih nelze provést pro 12 mm
pásku
Řez je křivý, protože něco brání odtékání
tiskového media z tiskárny.

Řezací ústrojí není nainstalováno správně.

Není prováděn
poloodstřih

Hloubka střihu nebo rychlost není nastavena
správně.

Řezačka je opotřebená.

Řezačka je obnotřebená.

Ověřte, že na pracovní ploše není nic, co by
vysouvání materiálu bránilo.
Nastudujte “Replacing the cutter” (strana 131)
a nainstalujte je správně.
Nastudujte “Changing the cutting depth” (strana
28) nebo “Reducing the cutting speed” (strana
130) a nastavte to správně.
Nastudujte to “Replacing the cutter” (strana
131) a vyměňte řezací mechanismus.

Nastudujte “Replacing the cutter” (strana 131)
a vyměňte řezací mechanismus.

Poloodstřih je příliš
hluboký.

Řezací ústrojí není nainstalováno správně.

Hloubka střihu nebo rychlost není nastavena
správně.

Plný odstřih nefunguje.
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Řezačka je opotřebená.

Nastudujte “Replacing the cutter” (strana 131)
a nastavte to správně.

Nastudujte “Changing the cutting depth” (strana
128) nebo “Reducing the cutting speed”
(stranage 130) a proveďte odpovídající
nastavení.
Refer to “Replacing the cutter” (page 131) and
replace both the cutter and the cutter receiver.

Přílohy
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6.4 Seznam symbolů

Pt

3
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6.5 Seznam funkcí
(2-150mm)
PP Printing Area

Normal

Alignment

Centerd
All line centering
Left (2-5mm)

Off
On

Expansion

Alignment

Centerd
Left

Off
On

All line centering

Print speed

Clear tube reverse

1
2

2
3

*About the Printing Performed with the Segment Length Specified
The following table summarizes the specifications to conform to when printing characters with “Normal” specified on
the Plate Printing Area selection display and a value less than 8.5 mm specified on the Seg Length selection display:
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MEDIA

SPECIFICATIONS APPLIED WHEN THE SEGMENT LENGTH IS SPECIFIED TO A VALUE LESS THAN 8.5 MM

PP/PPA

A segment length can be specified, but only [Centered] can be specified as the character alignment.

T800-PL

A segment length can be specified, but only [Centered] can be specified as the character alignment.
* Characters may not be centered when “Half Cut” is set to “On”.

PO, POZ, PHM CLEAR, PHZ,
PHZF. T800-PLL

If you specify a segment length, it is automatically changed to “Automatic” to maintain the print quality during actual printing. (The left and right
margin become 2.0 mm or wider respectively.)

Přílohy

6.6 Hlavní specifikace
Thermal transfer method

of printing with a use of a thermal head

Resolution

300 dpi

Printing speed

Profile: High speed (40 mm/sec.), Medium speed (25 mm/sec.),
Low speed (18.5 mm/sec.)
Label: High speed (40 mm/sec.), Medium/Low speed (25 mm/sec.)

Efficiency

Profile: High speed (40 markers/min.), Medium speed (35 markers/min.),
Low speed (30 markers/min.)

Black ribbon

in special cassettes (black, white)

Sizes of characters

1.3 mm 100% 2mm, 3mm, and 6mm (in two width types 50% and 100%)

Inserting characters

Notebook-like keyboard

LCD display

LCD (160 x 64 pixels)

Number of characters displayed

10 characters x 2 lines (for 100% width of a character)

Memory

cache memory up to 2 500 characters

ČÁST 6

Internal memory up to 15 000 characters
Attention: inside battery sustains data for 5 years
Cutting method

automatic half-cutting, automatic full-cutting

Power voltage

from AC adapter added to the set (K30120) Nisca Corporation
Output voltage of AC adapter 100V AC to 240V AC 50/60 Hz

PC interface

USB 2.0 full-Speed, used together with a PC connecting set

Working temperature

15 to 32.5ˇC*; humidity 10 to 85%RH
*

Working temperature with an optional heater of profiles: 5ˇC to 18ˇC

Storage temperature

5 to 32.5ˇC*; humidity 10 to 85%RH

External dimensions

250 (W) x 300 (D) x 85 (H) mm

Weight

2 kg (without accessories)

Profiles for printing
PO profile (or POZ halogen-free profile)

round profile available in different sizes, for cables from 0.25 mm - 6.0 mm

PHZ heatshrinkable tubes
(Flat PHZF)

available on reels (yellow, white)
Shrinking ratio 2 :1 - 2.4 mm,

3.2 mm ,

4.8 mm,

6.4 mm

Self-adhesive label

in special cassettes (white, yellow, silver), width 6,9 or 12 mm, length 30 m (with
the exception of silver label which length is 27 m)

Self-laminating label

in special cassettes (white part used for printing, transparent part for laminating)
reel of 8m length and 33mm height, width from 8 to 150 mm dependent on cut
length setting

PP and PPA insert profile

special profile to insert in holders of the following markers: PT+, PTC, PTZ+ , PM
and PS available on discs
height 4.6 mm (white, yellow)
height 9.0 mm (white, yellow)
height 6.3 mm(white) for Phoenix Contact terminals
height 10.0 mm (white) for Entrelec terminals
height 11.0 mm (white) for Wago TopJobs terminals

PO-068 profile

round profile for marking cables, mounted on POH or PKH holder (white, yellow)
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6.7 Doporučené fonty
POČET ŘÁDKŮ

PROFIL

1
2

DOPORUČENÉ
FONTY

PROFIL

2mm 100%
PO-01

1.3mm 100%

DOPORUČENÉ
FONTY

PROFIL

2mm 100%
POZ01

1.3mm 100%

PROFIL

2mm 100%
PHZ 2.4

1.3mm 100%

DOPORUČENÉ
FONTY

PROFIL

2mm 100%
PP-046

1.3mm 100%

DOPORUČENÉ
FONTY
2mm 100%

T800-PL060

2mm 50%

3

-

-

-

-

1.3mm 100%

1

3mm 50%

3mm 50%

3mm 50%

3mm 50%

3mm 50%

2

PO-02

2mm 100%

POZ02

2mm 100%

PHZ 3.2

3
1
2

3mm 50%
PO-03

2mm 100%

3mm 50%
POZ03

2mm 100%

PHZ 4.8

2mm 100%

PP-063

2mm 100%

T800-PL090

2mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

3mm 100%

3mm 100%

3mm 100%

2mm 100%

PP-09

3mm 50%

T800-PL120

3mm 50%

3

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1

3mm 50%

3mm 50%

3mm 100%

3mm 100%

3mm 50%

2

PO-04

2mm 100%

POZ04

2mm 100%

PHZ 6.4

3mm 50%

PP-100

3mm 50%

3

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1

3mm 100%

3mm 100%

2mm 100%

3mm 100%

2

PO-05

2mm 100%

POZ05

2mm 100%

PHZF 2.4

1.3mm 100%

PP-110

3mm 50%

3

1.3mm 100%

1.3mm 100%

-

1.3mm 100%

1

3mm 100%

3mm 100%

3mm 50%

3mm 100%

2

PO-06

2mm 100%

POZ06

2mm 100%

PHZF 3.2

2mm 100%

PPA09

3mm 50%

3

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1

3mm 100%

3mm 100%

3mm 100%

3mm 100%

2

PO-07

2mm 100%

POZ07

2mm 100%

PHZF 4.8

2mm 100%

3

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1.3mm 100%

1

3mm 100%

3mm 100%

3mm 100%

2

3
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PO-08

2mm 100%

1.3mm 100%

POZ08

2mm 100%

1.3mm 100%

PHZF 6.4

3mm 50%

1.3mm 100%

PO-068

2mm 100%
1.3mm 100%

T800-PLL

2mm 100%
1.3mm 100%

6.8 Záruční podmínky

Přílohy
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1. Výrobce zajišťuje, že je spotřebič kvalitní.
2. Záruční doba je 24 měsíců od nákupu.
3. Závady a poškození tohoto spotřebiče odhalené během záruční doby budou opraveny bezplatně do 30 dnů
od data dodání spotřebiče. V případě, že bude potřeba objednat speciální součásti, může se doba opravy
protáhnout na 60 dnů.
4. Poštovné je placeno dodavatelem pouze během opravy v záruční době
5. Záruka se navtahuje na opotřebení mateirálu, které je náchylné k tomuto optřebení, např.: barvicí páska,
stříhací jednotka, kazety, tisková hlava.
6. Záruka se nevztahuje na:
a) Vady vzniklé mechanickým, tepelným nebo chemickým poškozením, nesprávným používání spotřebiče
(zejména pokud je používán k účelým jiným, než zamýšleným a použitím v nevhodných podmínkách). V
takových případech se záruční oprava neaplikuje.
b) škody vzniklé nevhodným použitím spotřebiče v rozporu s tipy uvedenými v tomto manuálu.
c) Změna funkcí spotřebiče vyplývající z jeho konstrukčních vlastností.
d) Odhalené závady v provozu, které byly způsobeny neznalostí kupujícího.

ATTENTION: Prodávající hradí náklady na doručení balíku do servisního centra pouze
tehdy, pokud je oprava uznána jako záruční.
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