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Ingyenes technikai támoga-
tás
Vegye fel a kapcsolatot a DTM Print ügyfélszol-
gálatunkkal e-mailben a support@dtm-print.
eu e-mail címen, telefonon a +49 611 92777-0 
telefonszámon, vagy használja az online élő 
csevegést a dtm-print.eu weboldalunkon. 
Ez a szolgáltatás minden ügyfelünk számára 
ingyenes.

A Kicsomagolás és beállítás

1. Vegye ki az AP550e-t a csomagolásból 

2. Vegyen ki minden elemet a kellékes  
 dobozból

3. Helyezze az egységet egy olyan asztalra, 
amelynek mélysége legalább 76 cm.

4. Csatlakoztassa a hálózathoz és kapcsolja 
be az AP550e-t

TápkábelTápegység

legalább 76 cm

Kapcsológomb

Tápellátás (12v)

C Címke / Doboz beállításai (elő-stancolt címkékhez)

19. Indítsa el a címkézést

15. Lépjen be a Label/Container Settings menübe. 

16. Címkeköz érzékelő kalibrálása

17. Platform helyzete

18. Vezető helyzete

Nyomja meg egyszer a 
„Mode” gombot.

Ha az „F 0” látható, tartsa lenyomva 2 
másodpercig a „Mode” gombot a Címke 

/ Doboz beállítások eléréséhez.

Nyomja meg kétszer a 
„Recall / Reset” gombot.

Nyomja le a kart, amíg a „0.00” 
meg nem jelenik.

Az „SC-” látható a 
képernyőn.

Itt nyomja 

Nyomja meg 
kétszer a „Recall / 
Reset” gombot.

A „PPo” jelenik meg. Helyezze be a 
címkézendő terméket.

Nyomja meg és tartsa lenyomva 
a „+” vagy „-” gombot, hogy az alá-
támasztást a megfelelő címkézési 

pozícióba állítsa.

Nyomja meg 
egyszer a „Recall / 

Reset” gombot.

“gPo” jelenik meg.
Doboz 
megvezető

Lazítsa meg a rögzítő csavart 
a platform alatt a vezető 
beállításához.

Rögzítő csavar a 
platform alatt

Nyomja meg a „Mode” 
gombot a beállítások 

tárolásához.

Gyorsan engedje le a címkéző kart, amíg az hozzá 
nem ér a dobozhoz.

A platform feléd fog mozogni.

Tartsa lenyomva a kart egészen addig, amíg a 
címkézési folyamat meg nem áll. 

Itt nyomja meg

15a 15b

16a 16b 16c

17a 17b 17c 17d

18a 18b 18c 18d

074392-190225

AP550e rövidített kezelési kézikönyv
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Liner Drive Roller

Label Guide Roller

Application Roller
Peel Edge

Liner Idler Roller

Label Path

10. Igazítsa a tekercs leváló szélét a 
pályához az ábra szerint.

11. Gondoskodjon róla, hogy a hordozót 
az Érzékelő helyét jelző vonal alá fűzze 
be.

12. Állítsa a tekercs vezetőket úgy, hogy 
közel legyenek a hordozó széléhez, de 
ne érintsék azt.

13. Rögzítse a tekercs pozícióját a rugós 
tengellyel az ábra szerint. Győződjön 
meg arról, hogy nincsenek címkék a 
szalagmeghajtó görgő mögött.

14.  Állítsa a címkéző kart a megfelelő pozícióba, a csapkioldó rúd segít-
ségével.

A tekercs és az ol-
dalsó karlemezek 
közötti távolság-
nak nagyjából 
egyenlőnek kell 
lennie.

Érzékelő helyét jelző 
vonal

Tekercs 
megvezetők

Igazítsa ide

 Kinyit

Zár

Rugós tengely

Szalagmeghajtó görgő

 
Pozíció Doboz magasság

Bevágás 4 15-20 cm

Bevágás 3 10-15 cm

Bevágás 2 5-10 cm

Bevágás 1 0-5 cm
Csapkioldó rúd

Tű

itt nincsenek címkék

B Címketekercs befűzése 

5. Helyezze az ábra szerint a címketekercset a tengelyre. Keskeny tekercseknél előfordulhat, hogy a 
vezetőket el kell fordítani, hogy az „L” mindkét oldalon elforduljon a tekercstől.

6. Helyezze a tekercs Előfeszítő kart a tekercs belsejébe úgy, hogy a lekerekített csúcs a tekercs 
közepe közelében legyen.

7. Helyezze a tengelyt a csapokra úgy, hogy az megfelelően illeszkedjen.

8. Távolítson el kb. 38 cm címkét a hordozóról.

címkék felfelé néznek lyukak hátul

Tengely

Tekercsvezetők

Előfeszítő kar

38 cm

9. Fűzze be a tekercset az alábbi ábra szerint:

Címke útja

Tekercshúzó görgő

Tekercs megvezető 
görgő

Tekercs rögzítő 
tengely

Applikátor görgő
a címke leváló 
széle

https://dtm-print.eu/en/

