TAMP CÍMKÉZŐ
ELP-400S

H ASZNÁ LA T I ÚT M UTA T Ó

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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Érintőkijelző
TAMP applikátor
Mozgó vákuumlap
Segédlevegő fúvóka
Segédlevegő fúvóka szabályzó
Nyomtatóegység
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ÁTTEKINTÉS - VÁKUUM LAP
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Vákuumlap billentő munkahengerek
Felület érzékelő induktív szenzor
Jeladó rugólap
Segédlevegő fúvóka
Vákuumlap
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ÁTTEKINTÉS - CÍMKENYOMTATÓ

Ethernet csatlakozó

SD kártya foglalat

Címke bemeneti rés

LED jelzés

Érintőképernyő
GPIO csatlakozó
* Forgatómodul csatlakozás

USB
* PC

USB
* vonalkódolvasó
LPT port

Címke betekintő ablak
Kezelőgombok

RS-232

Címke kilépő
nyílás
Tápcsatlakozó

Felnyitható oldalburkolat

Főkapcsoló

Nyomtatófej

Festékszalag szenzor

Hajtógörgő

Címketerekcs támasz
Címke terelő

Festékszalag feltekerő

3” címketekercs tartó

Címke leszorító

Címkeköz érzékelő szenzor

Címkeköz érzékelő rögzítő

Festékszalag feszítő
gomb
Címke terelő tárcsa

Nyomtatófej kioldó

Címke betekintő ablak

Belső visszacsévélő
Nyomtatófej fesztítés beállítás
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CSATLAKOZTATÁS
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.
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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.
1. Nyissa fel a nyomtató fedelét. nyomja meg a
nyomtatófej rögzítő fület, ahhoz hogy kinyissa a
nyomtatófejet.
v
* Fetékszalag befűzési ábra

Feltekerő henger

Festékszalag tartó
henger befűzési ábra

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.

2. Nyomja meg a feltekerő hengeren található kioldó gombot
1. Vágja el a használt festékszalagot a nyomtatófej és a feltekerő görgő között.

3. Oldalirányban húzza le a használt festékszalagot a hengerről.
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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 címkete-

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

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

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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NYOMTATÓ KEZELÉS
- 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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VEZÉRLŐEGYSÉG

1

2
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3
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1.
2.
3.
4.
5.

Vezérlő LCD kijelző
Kezelőgombok
Állapot jelző lámpa
Csatlakozók
Kezelő forgás rögzítő marokcsavar
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VEZÉRLŐEGYSÉG - CSATLAKOZÓK

3

2

1

1. Fényoszlop csatlakozó aljzat
2. Tápcsatlakozás
3. Vezérlés jelcsatlakozó
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BEÁLLÍTÁSOK
A címke megfelelő kitolásához, valamint a vákuumlap alsó felületéhez való tapadáshoz az
alsó segédlevegő megfelelő működése szükséges.
Az optimális levegőnyomás beállításához az ábrán látható szelepet álíltsa a megfelelő pozícióba. Az óramutató járásával megegyező irányban tujda csökkenteni a kiáramló levegő
mennyiségét.

A megfelelő beállítás esetén a címke a vákuumlap alsó felületére simul, és megfelelően
kialakul a vákuum.
Amennyiben alacsony a levegőáram, a címke nem tapad fel a lapra, a teleszkóp mozgása
során nem tudja azt kitolni.
Túl magas levegőnyomás esetén a címkét bizonyos esetben lefújja a vákkumlapról.
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BEÁLLÍTÁSOK
Kézi teszüzem használatához nyomja meg a kezelőn található LE nyíllal jelzett gombot.
A nyomtatás elkezdődik , majd a teleszkóp kitolása elindul.
Amint a lap eléri a felületet, az érzékelő segítségével a teleszkóp visszahúzódik a kiindulási
állapotba.
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CÍMKE TERVEZÉS

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.
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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.
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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

HIBAELHÁRÍTÁS
- Mielőtt

a gyártóhoz fordulna, ellenőrizze a következőket.

HIBAJELENSÉG

MEGOLDÁS

A berendezés nem indul el

- Ellenőrizze a csatlakozó kábeleket
- Ellenőrizze a biztosítékkat
- Olvassa le a PLC kijelzőjén megjelenő hibaüzenetet

A címke a nem tapad a vákuumlapra

- Ellenőrizze a segédlevegő beállítást

Címke a teleszkóp indulásakor lefordul

-Ellenőrizze a vákuumlap pozíciójának beállítását

Nem húzódik vissza a teleszkóp

- Ellenőrizze az induktív érzékelő, és a jeladó rugólap működését. Lehetséges, hogy a vákuumlap befeszült, és az érzékelő nem tud megfelelően működni.

Nem nyomtat a berendezés

Ellenőrizze a nyomtató kijelzőjén megjelenő üzeneteket

Nyomtatási kép nem megfelelő

Ellenőrzze a festékszalag befűzését, amennyiben gyűrött, feszítse meg azt a megfelelő nyomtatási
minőség eléréséhez.
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HIBALISTA
- A VEZÉRLŐ

kijelzőjén megjelenő hibaüzenete listája

HIBAÜZENET

PROBLÉMA OKA

NYOMTATÓ HIBA

Részletekért ellenőrizze a nyomtató kijelzőjén megjelenő hibaüzenetet.

21

SPECIFIKÁCIÓ

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%

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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