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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a használai útmutatóban található utasításokat! Ezután kezdje el használni a berendezést.

• Tartsa a kezelési útmutatót olyan helyen, hogy a berendezés kezelője könnyen megtalálja.
• Biztonsága érdekében feltétlenül tartsa be az útmutatóban leírt biztonsági előírásokat.

VIGYÁZAT !
• Tűz, robbanás vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében ne üzemeltesse az egységet, ha ártalmas gázok (beleértve
a gyúlékony és a korrozív gázokat) érzékelhetők a berendezés környezetében.
• Áramütés, tűz vagy sérülés keletkezésének megelőzése érdekében azonnal kapcsolja ki a berendezést és áramtalanítsa, ha
bármilyen szokatlan jelenséget észlel (például égett szagot). Ilyenkor kérjen segítséget a márkaszerviztől vagy a forgalmazótól
• Tilos a belső elektromos bekötés fedelének felnyitása, vagy eltávolítása.
VIGYÁZAT NAGYFESZÜLTSÉG
• A berendezést csak az adattáblán megadott tápfeszültségű, földelt hálózatra szabad csatlakoztatni, az előírt kismegszakítón
keresztül. Ne földelje a berendezést gázcsövekhez, vízcsövekhez, villámhárítóhoz, és ne kösse telefonföldelésre.
• Ne működtesse a berendezést sérült elektromos vezetékkel
• Ne indítsa ill. ne állítsa le a készüléket az elektromos csatlakozó kihúzásával ill. bedugásával.
• Az áramütés elkerülése érdekében a berendezés tisztításának, illetve rutinszerű karbantartásának megkezdése előtt kapcsoljuk
le a berendezés főkapcsolóját, illetve húzzuk ki a dugót a konnektorból!
• Amennyiben folyadék kerül a berendezésbe, húzza ki a hálózati csatlakozódugót és értesítse a szakszervizt.
• A tisztításhoz tilos folyadék, vagy aerosol (spray) alapú tisztítószereket, maró hatású tisztítószereket használni!
• Áramütés veszélye miatt a berendezést tilos vízzel tisztítani.
• Ne használja a berendezést védőföldelés nélkül!

FIGYELEM!
• Helyezze a készüléket stabil sík felületre. Egyenetlen felületen ne használja a készüléket
• A berendezés forgó alkatrészeket tartalmaz, ne nyúljon felelőtlenül a forgó alkatrészekhez, sérülést okozhat
• A berendezés címke nyomtatására és a termékek címkézésére szolgál. Ettől elérő használatból eredendően a garancia azonnal
megszűnik
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ÁTTEKINTÉS

Ethernet
csatlakozó
SD kártya
foglalat

Címke bemeneti
rés

LED jelzés
Érintőképernyő

GPIO csatlakozó
* Forgatómodul

USB
* PC

csatlakozás

USB
* vonalkódolvasó

Kezelőgombok

Címke kilépő
nyílás

Címke betekintő
ablak

LPT port

RS-232

Tápcsatlakozó

Felnyitható
oldalburkolat

Főkapcsoló

Nyomtatófej

Festékszalag
szenzor

Hajtógörgő

Címketerekcs
támasz
Címke terelő

Festékszalag
feltekerő
3” címketekercs
tartó
Festékszalag
feszítő gomb

Címke terelő
tárcsa

Címke betekintő
ablak
Belső visszacsévélő
Nyomtatófej fesztítés
beállítás

3.

Címke leszorító

Címkeköz érzékelő
szenzor

Címkeköz érzékelő
rögzítő
Nyomtatófej
kioldó

CSATLAKOZTATÁS, ÜZEMBE HELYEZÉS
- Hálózati csatlakoztatás

- Csatlakoztatás számítógéphez
A mellékelt USB A-B kábel (3) segítségével csatlakoztassa a nyomtatót (2) a számítógép USB portjához (1), és telepítse
fel a CD mellékleten található drivert a telepítés során megjelenő instrukciók alapján.

4.

FESTÉKSZALAG BEFŰZÉS

1. Nyissa fel a nyomtató fedelét. nyomja meg a
nyomtatófej rögzítő fület, ahhoz hogy kinyissa a
nyomtatófejet.

2. Helyezze fel a festékszalagot a tartó hengerre.
Húzza keresztük a szalagot a festékszalag
érzékelő szenzor előtt, majd a nyomtatófej
és a görgő között vezesse át a nyíláson.

3. Tekerje fel a festékszalagot a feltekező hengerre. Tartsa a szalagot
feszesen, kerülje el a gyűrődéseket.

* Fetékszalag befűzési ábra

Feltekerő henger

Festékszalag
tartó henger

Szenzor
4. Óramutató járásával megegyező irányban
tekerjen 3-4 fordulatot a feltekerő henegren, amíg
az teljesen fesze, gyűrődésmentes lesz.

5. Zárja be a nyomtatófejet, az ábrán látható
rögzítő pontos lefelé történő nyomásával. Bizonyosodjon meg róla, hogy a rőgzítőfülek teljesen
bepattantak a helyükre.

- Használt festékszalag eltávolítása

1. Vágja el a használt festékszalagot a nyomtatófej és a feltekerő görgő között.

5.

2. Nyomja meg a feltekerő hengeren található kioldó gombot

3. Oldalirányban húzza le a használt festékszalagot a hengerről.

CÍMKE BEFŰZÉS

1. Húzza a tekercs támasztó kart oldalirányba
ütközésig, majd hajtsa le vízszintes állapotba.

2. Helyezze a címketekercset a tartóra.
Hajtsa fel a támasztó kart, majd tolja be,
amíg hozzá nem ér a címke tekercshez.
Figyelem!! Nem szabad túl szorosan rátolni,
mert az akadályozza a címketekercs forgását.

3. Húzza a címkét a megjelölt útvonalon, keresztük a címkeköz érzékelőn, majd a nyitott nyomtatófejen.

4. Állítsa be a címke terelő tárcsákat
a címke szélességének megfelelően

5. Oldja ki az érzékelő rögzítő kart,
majd állítsa a megfelelő pozícióba
(lásd lent). Ezután rögítse az érzékelőt

6. Zárja vissza a nyomtatófej mechanizmusát az ábrán látható pontos lefelé való
nyomásával. Győzödjön meg róla, hogy
megfelelően bepattantak a rögzítőfülek.

7. Használja az érintőkijelzőt a címkeköz érzékelő kalibrálásához. ( Részletesebben a mellékelt CD lemezn található használati útmutatóban ).
Figyelem! Amennyiben új típusú címkét használ, szükségessé válhat a címkeköz érzékelő beállítására, valamint kalibrálására. A szenzoron
műanyag burkolatán található

jelzés mutatja a szenzor érzékelési pontját. Ezt a jelet kell a címke folyam közepére állítani.

* Címke befűzési ábra
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MENÜRENDSZER
- Kezelőfelület

áttekintése

Állapotjelző LED-ek

Érintőképernyő

Főoldal, ikonok

Firmware verzió
Nyomtató típusa

Kezelő gombok

Főmenü, Ezen belül telálható a részletes menürendszer. (Bővebben a CD mellékleten található
útmutatóban.

Itt lehet elvégezni a címke, valamint a festékszalg kalibrálását

Ebben a menüpontban lehet a főbb nyomtatási beállításokat módosítani. (pl, nyomtatási sebesség,
erősség, irány, címke nyomat eltolás (X,Y irány) Kódtáblázat kiválasztása.

Itt lehet a felöltött fájlok közül kiválasztani a megfelelő nyomtatni kívánt címketartalmat. Lehetősg van az
érintőképernyő segítségével törölni is a feltöltött címkeformátumokat.
Kiválasztás: File Manager - FLASH - (Kiválasztandó nyomtatási kép) - Select file - RUN
Ezután a nyomtató automata módon a kiválasztott formátumot fogja nyomtatni.
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ÜZEMELTETÉS, CÍMKÉZÉS
- Használat

áttekintése

1. Válassza ki a kívánt címkeformátumot a kijelzőn, és futtassa azt

2. Helyezze a terméket a görgőkre, majd tolja neki az állítható ütközőnek.

3. Hajtsa rá a szivacsgörgőt, enyhe nyomással tartsa lennt a címkézés befejezéséig

4. A lábpedál segítségével indítsa el a címkézési folymatot

(Figyelem, a berendezést impulzus vezérli, a címkézés indításához egy pillanatnyi nyomás elegendő a lábpedálon!)

5. Emelje fel a kart, majd vegye ki a terméket.
8.

BEÁLLÍTÁSOK
- Címkézés

előtti beállítások

1. A címke kompenzátor görgőt állítsa be a címkehossznak megfelelően. A címke végének a leadóélről kb 2-3mm-t kell lelógnia. Lazítsa fel a rögzítőgombot, mozgassa a megfelelő pozícióba
a hengert majd rögzítse azt.

2. Oldja ki a szabadonfutó görgő rögzítőkarját, majd a terméket ráhelyezve állítsa be a kívánt
pozícióba. A termék palástjának kb 2/3-nál álljon a címke végződése. Erősen huzza meg a rögzítőkart. A gyenge rögzítés következtében a termék elmozdulhat a címkézés során.

9.

BEÁLLÍTÁSOK

3. Állítsa be a termékütközőt. Helyezze a terméket a kívánt címkézési pozícióba, majd a z ütköző tüskét tolja be úgy, hogy az a termék aljához érjen. 1. Oldja fel a rögzítőgyűrűt. 2. Mozgassa
a megfelelő pozícióba a tüskét. 3. rögzítse az ütközőt.

4. A termék átmérőjének megflelően állítsa be a simító szivacsgörgő pozícióját. 1. Oldja fel a
rögzítőgombot 2. mozgassa függőleges irányban a megfelelő pozícióba. 3. Rögzítse a szivacsgörgőt.
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HALADÓ BEÁLLÍTÁSOK
FIGYELEM!
- A berendezés gyárilag beállított állapotban kerül forgalomba. Az alábbi beállítások
szaktudást igényelnek. Szükség esetén kérje szakember segítségét.
- Forgatómú

sebesség beállítása

- A címkézés és a termékforgatás szinkron nagyon fontos, mivel a különböző sebesség a címke
gyűrődését, illetve húzását okozhatja.
- A vezélés tetején levő takarót levéve, egy csavarhúzó segítségével állíthatja a forgatómú sebességét. Minimális forgatás szükséges, mivel egy fél fordulat kb dupla forgatási sebességet eredményez.

- GPIO kommunikáció beállítása
- A berendezést a nyomtató GPIO kommunikációs felülete vezérli. Lehetőség van a ki és bemenetek
egyedi programozására. 1. Nyissa meg a CD mellékleten levő
-t. 2. Command
tool fülön lehet a parancsokat megadni, majd a nyomtatóra küldeni. (Szükséges az USB kapcsolat a
PC-vel).
- ALAPBEÁLLÍTÁS:
			

11.

SET GPI1 LOW,0,PRINT
SET GPO1 HIGH,10,100,1000,0,IDLE

CÍMKE TERVEZÉS

- A címke tartalom tervezéséhez szükséges a mellékelt CD lemezel található
BarTender nevű szoftver.
1. Telepítse fel a BarTender nevű alkalmazást.
2 Indítsa el a feltelepített

alkalmazást.

3. Hozzon létre új címkeformátumot.

4. Válassza ki a nyomtatót ( TSC TTP 2410MT)

5. Válassza ki az egypályás címketekercsnek megfelelő opciót.

12.

CÍMKE TERVEZÉS

6. Adja meg a címke paramétereit ( Hordozószalag széle és a címke távolsága)

7. Állítsa be a címke alakját

8. Adja meg a nyomtatni kívánt címke valós méretét.
Fontos a pontos címkeméret meghatározása, mivel a nyomat pozícióját
befolyásolhatja a helytenül megadott címkeméret

9. Kattintson a Befejezés gombra.
13.

CÍMKE TERVEZÉS

10. Tervezze meg a kívánt címkét. Helyezze el a tartalmakat a megfelelő helyen. ( Bővebben a
BarTender hsaználati útmutatójában tud tájékozódni.
11. Ha a címketerv kész, küldje a nyomtatóra a sablont.
FÁJL - Nyomtatókód- sablon Exportálása

12. Adja meg a címkeformátum nevét ( Ez alapján tudja később kiválasztani a nyomtatón.)
Adatbázis mező név - Típus - Állítsa Állandóra
Név/érték mező -ben adja meg a kívánt nevet.

13. Kattintson az Exportálás gombra.

14. Ezután a nyomtató kijelzőjén ki tujda választani a címkét.
FILE MANAGER -> FLASH -> „Címkeformátumnév”.BAS -> SELECT -> RUN
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HIBAELHÁRÍTÁS
- Mielőtt

a gyártóhoz fordulna, ellenőrizze a következőket.

HIBAJELENSÉG

MEGOLDÁS

A címkézőgép nem kapcsol be

- Ellenőrizze a cstlakozó kábeleket
- Ellenőrizze a biztosítékot a vezérlőpanelen (szaktudást
igényel!)

Nem áll meg pontosan a
címkekitolás

- Ellenőrizze, hogy a címkeköz érzékelő a megfelelő helyre
van-e pozícionálva
- Kalibrálja be az érzékelőt a kijelző segítségével

Nem nyomtat tartalmat a címkére

- Válasszon ki egy aktív címkeformátumot
- Ellenőrizze a nyomtatófej állapotát

Nem megfelelő nyomatkép

- Ellenőrizze a festékszalag befűzését, simítsa ki az esetleges
gyűrődéseket
- Nyissa fel a nyomtatófejet, majd zárja be újra

Gyűrődik a címke a terméken

- Nem megfeleő a címkekitolás vagy a forgatás sebesség, az
útmutató szerint állítsa be a megfelelő sebességszinkront
- Ellenőrizze a forgatóhengerek szabad forgását

Nem azonos címkepozíció a
termékek között

- Állítsa be befelelően, majd szorítsa meg az ütközőt
- Ellenőrizze a címkeszalag párhuzamos futását

A lábpedál-ra nem indul a
címkézés

- Ellenőrizze a csatlakozást
- Győződjön meg, hogy a nyomtató nem PAUSE üzemmódban van

A forgatógörgő nem forog
üzemszerűen, berregő hagot ad

- Nagy terhelés jelentkezik a hajtógörgőn, csökkentse a szivacsgörgő nyomását

Nem áll meg a címkézés 1 címke
után, lead még 1-2db címkét

- A címkézés indításához a lápbedált nem kell nyomva tartani,
csupán egy pillanatnyi nyomás szükséges. A címkézés megindulása után engedje fel a pedált.
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SPECIFIKÁCIÓ
Általános specifikáció
Fizikai méretek

360mm (Szé) x 340mm (Ma) x 720mm (Mé)

Tömeg

~ 21kg

Elektromos csatlakozás

Bemenet: AC 100-240V, 3A, 50-60 Hz Kimenet: DC 24V 2A

Üzemeltetési körülmények

Környezeti hőmérséklet: 5-40°C Páratartalom: 25~85%

Használható termék átmérő

16mm-120mm

Nyomtatási specifikáció
Nyomtatófej felbontás

203 dpi

Nyomtatási mód
Képpont méret
(Szélesség x hossz)
Nyomtatási sebesség

Nyomtatási kitöltés

600 dpi

0.125 x 0.125mm
1mm = 8 képpont

0.084 x 0.084mm
1mm = 12 képpont

0.042 x 0.042mm
1mm = 24 képpont

max. 14 inch/s

max. 10 inch/s

max. 4 inch/s

Maximális nyomtatási
szélesség
Maximális nyomtatási
hossz

300 dpi
Thermal transzfer vagy dikert thermál

104mm ( 167 és 219mm széles kivitelben is elérhető)

25400 mm

11430 mm

2540 mm

20%, Teljes szélességű fekete sáv magassága nem lehet nagyobb 48
pont-nál.

Festékszalag specifikáció
Külső átmérő

Max 90mm

Szalag hossz

Max 600m

Belső átmérő

1”, 25.4mm

Szalag szélesség
Tekercselés

25.4mm - 114.3mm-ig
Külső és belső tekercselésű szalagok

Címke specifikáció
Külső tekercs átmérő
Címke szélesség
Belső tekercs átmérő

Max 208.3 mm
25.4-116mm (speciális kivitelben max 220mm)
25.4~76.2mm (1” - 3”)

Címkeköz mérete

Min. 2mm

Merker jel mérete (opció)

Min. 2mm
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