




FUJITSU  DL3750+/3850+

DRUKARKA  MOZAIKOWA

PODRÊCZNIK U¯YTKOWNIKA



WA¿NA UWAGA DLA WSZYSTKICH U¯YTKOWNIKÓW

PRZECZYTAJ DOK£ADNIE CA£Y PODRÊCZNIK PRZED URUCHOMIENIEM PRODUKTU.
NIEW£AŒCIWE JEGO ZASTOSOWANIE MO¯E SPOWODOWAÆ USZKODZENIA  LUB OBRA¯ENIA
U¯YTKOWNIKA, OSÓB POSTRONNYCH LUB INNYCH PRODUKTÓW.  Firma FUJITSU ISOTEC do³o¿y³a
wszelkich starañ, by informacje zawarte w niniejszym podrêczniku by³y poprawne i aktualne, lecz  nie ponosi
odpowiedzialno[ci w stosunku do osób trzecich za szkody powsta³e w wyniku b³êdów lub pominiêæ w treœci
podrêcznika, jego wersji i za³¹czników, bez wzglêdu na Ÿród³o powstania b³êdu: przypadkowe, sutkowe czy inne.
Dodatkowo FUJITSU ISOTEC nie ponosi odpowiedzialnoœci w stosunku do oprogramowania lub zastosowania
jakichkolwiek produktów lub systemów zgodnie opisami i instrukcjami zawartymi w niniejszym podrêczniku;
wy³¹czaj¹c w to odpowiedzialnoœæ za przypadkowe lub skutkowe uszkodzenia wynik³e z powy¿szych. FUJITSU
ISOTEC NIE UDZIELA JAKIEJKOWIEK GWARANCJI JAWNEYCH ANI DOMNIEMANYCH  CO DO
INFORMACJI ZAWARTYCH W PONI¯SZYM PODRÊCZNIKU. FUJITSU ISOTEC zastrzega sobie prawo
zmiany informacji zawartych w niniejszej publikacji  bez powiadamiania i bez zobowizañ.

U¿ywanie produktu w œrodowiskach ryzyka

Produkt zosta³ zaprojektowany i wyprodukowany do wykorzystania w standardowych œrodowiskach takich jak:
biuro, dom, czy podstawowe œrodowisko przemys³owe. Produkt nie jest przeznaczony do specjalnych zastosowañ
(takich jak: kontrola reaktorów nuklearnych w elektrowniach j¹drowych, systemy areonautyczne czy kontroli lotów
kosmicznych, kontrola lotów powietrznych, kontrola systemów operacyjnych transportu publicznego, urz¹dzñ
medycznych podtrzymuj¹cych ¿ycie, odpalania rakiet w urz¹dzeniach  onronnych), w których niezbêdna jest
najwy¿szej klasy niezawodnoœæ, lub w których awaria lub b³¹d operayjny moglyby spowodowaæ zagro¿enie ¿ycia lub
obra¿enia fizyczne (st¹d okreœlenie zastosowania w srodowiskach „wysokiego ryzyka”). Klieci rozwa¿ajacy
zastosowanie produktu w sytuacjach wysokiego ryzyka, powinni uprzednio przedsiêwzi¹æ nadzwyczajne œrodki
bezpieczeñœtwa. Co wiêcej, proszeni s¹ o skonultowabie zakupu z reprezentantem handlowym przed zastosowaniem
produktu dla tego typu specjalnego przeznaczenia.
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Oœwiadczenie Federal Communications Commission
Radio Frequency  Interference Statement

dla u¿ytkowników w USA
UWAGA: Niniejsze urz¹dzenie zosta³o poddane testom i uznane za
spe³niaj¹ce wymogi dla urz¹dzeñ cyfrowych klasy B, zgodnie z czêœci¹ 15B
zasad FCC.
Ograniczenia stawiane przez komisjê FCC urz¹dzeniom klasy B zosta³y
opracowane w celu zapewnienia ochrony przed szkodliwymi zak³óceniami w
instalacji domowej. Urz¹dzenie to wytwarza, u¿ywa i mo¿e emitowaæ
promieniowanie o czêstotliwoœci fal radiowych i jeœli jest zainstalowane lub
eksploatowane niezgodnie z zaleceniami, mo¿e powodowaæ zak³ócenia w
³¹cznoœci radiowej. Nie ma jednak gwarancji, ¿e zak³ócenia nie wyst¹pi¹ w
przypadku okreœlonej instalacji. Jeœli urz¹dzenie to jest Ÿród³em zak³óceñ
sygna³u radiowego lub telewizyjnego (co mo¿na sprawdziæ przez w³¹czenie i
wy³¹czenie tego urz¹dzenia), nale¿y spróbowaæ wyeliminowaæ zak³ócenia,
korzystaj¹c z poni¿szych metod:

· Zmiana orientacji lub po³o¿enia anteny odbiorczej.
· Zwiêkszenie odleg³oœci miêdzy urz¹dzeniem a odbiornikiem.
· Pod³¹czenie sprzêtu do gniazda zasilania w innym obwodzie ni¿ ten,

do którego pod³¹czony jest odbiornik.
· Skontaktowanie siê z punktem zakupu urz¹dzenia lub z serwisem w

celu uzyskania dodatkowych informacji.

Ostrze¿enie FCC: Zmiany lub modyfikacje niezaakceptowane
oficjalnie przez stronê odpowiedzialn¹ za zgodnoœæ z wymogami mog¹
uniewa¿niæ prawo u¿ytkownika do jego u¿ywania.
.

UWAGI:
1. W czasie testów wykorzystywano modele urz¹dzeñ o numerach:

M33331A lub M33333A.
2. Wykorzystanie niekranowanego kabla jest zabronione. D³ugoœæ kabla

z³¹cza szeregowego powinna wynosiæ nie wiêcej ni¿ 3 metry (10
stóp). D³ugoœæ opcjonalnego kabla z³¹cza szeregowego wynosiæ mo¿e
nie wiêcej ni¿ 15 metrów (50 stóp). D³ugoœæ kabla LAN nie mo¿e
przekraczaæ 100 metrów (300 stóp).

3. D³ugoœæ przewodu zasilaj¹cego wynosiæ mo¿e nie wiêcej ni¿ 2 metry
(6,6 stopy).

Seguintes notas para os usuários dos Estados Unidos 
são válidas para 100-120V modelo só.
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Uwaga dla użytkowników w Europie

To jest klasy A produkt. Em um ambiente doméstico, este produto pode 
causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser obrigado a 
tomar as medidas adequadas.
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Zawartoœæ niniejszego podrêcznika mo¿e ulec zmianie bez wczeœniejszego

uprzedzenia i bez koniecznoœci wprowadzania zmian i poprawek do

dostarczonych egzemplarzy.

Do³o¿ono wszelkich starañ by informacje zawarte w podrêczniku by³y pe³ne i

dok³adne przed jego publikacj¹, jednak¿e firma Fujitsu Isotec Limited nie

ponosi ¿adnej odpowiedzialnoœci za ewentualne b³êdy lub opuszczenia.

Specyfikacja modelu drukarki mo¿e ró¿niæ siê w zakresie kolumny druku (80

lub 136) i napiêcia wejœciowego zasilacza (100-120 lub 220-240 VAC).

Wydrukowano w Japonii. Wszystkie prawa zastrze¿one. ¯adna czêœæ nie mo¿e 

byæ kopiowana lub t³umaczona, czy te¿ przechowywana w bazie danych lub w 

systemach odzyskiwania /retrieval system/ w ¿aden sposób i przy pomocy 

jakichkolwiek œrodków – graficznych, elektronicznych, mechanicznych, 

wliczaj¹c w to fotokopie, nagrania lub inne, bez uprzedniej  zgody Fujitsu 

Isotec Limited.

FUJITSU jest zastrze¿onym znakiem towarowym. Fujitsu Creative Faces jest 
znakiem towarowym Fujitsu Limited. Centronics jest znakiem towarowym 
Centronics Data Computer Coporation. IBM PC oraz IBM Proprinter XL24E 
s¹ znakami towarowymi International Business Machines Corporation. ESC/

P2 jest znakiem towarowym Seiko Epson Corporation. Microsoft jest 
zastrze¿onym znakiem towarowym, a MS-DOS oraz Windows s¹ znakami 
towarowymi Microsoft Corporation. Nimbus Sans jest zastrze¿onym 
znakiem towarowym URW Unternehmensberatung Karow Rubow Weber 
GmbH, Hamburg.

Inne produkty i znaki towarowe wymienione w niniejszej publikacji mog¹ byæ 
znakami towarowymi lub nazwami handlowymi odpowiednich w³aœcicieli.

ZNAKI TOWAROWE

(100-120 lub 220-240 V).

C147-E047-06PL Może 2020

© 2004-2020 FUJITSU ISOTEC LIMITED.
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O niniejszej instrukcji

Dziêkujemy za zakup drukarki mozaikowej Fujitsu DL3750+/3850. Mog¹ siê

Pañstwo spodziewaæ wieloletniej niezawodnej pracy drukarki i jednoczeœnie

niewielkich nak³adów na jej konserwacjê. Niniejsza instrukcja wyjaœnia, w jaki

sposób wykorzystaæ pe³niê mo¿liwoœci drukarki. Zosta³a ona napisana zarówno

dla pocz¹tkuj¹cych, jaki i zaawansowanych u¿ytkowników drukarki.

Instrukcja opisuje, w jaki sposób zainstalowaæ, skonfigurowaæ i

wykorzystywaæ niniejsz¹ drukarkê i jej opcje. Wyjaœnia tak¿e, w jaki sposób

zadbaæ o w³aœciwy stan techniczny drukarki i jak postêpowaæ w przypadku,

gdy coœ nie dzia³a. Zamieszczono tak¿e szczegó³ow¹ procedury dla

u¿ytkowników korzystaj¹cych z drukarki po raz pierwszy. Doœwiadczeni

u¿ytkownicy mog¹ pomin¹æ niektóre szczegó³y, korzystaj¹c ze spisu treœci oraz

ze wstêpów do rozdzia³ów by znaleŸæ potrzebn¹ informacjê.

Do niniejszej instrukcji do³¹czono kilka za³¹czników oraz indeks. Za³¹cznik A

zawiera listê materia³ów eksploatacyjnych oraz dodatkowych dokumentów i

akcesoriów dostêpnych w siedzibach wszystkich sprzedawców i

autoryzowanych przedstawicieli Fujitsu. Lista biur Fujitsu znajduje siê na

koñcu podrêcznika.

Podrêcznik obejmuje materia³ dotycz¹cy modelu DL3750+, drukarki 80-cio

kolumnowej i modelu DL3850+, drukarki 136-cio kolumnowej. Ka¿dy model

wyposa¿ony jest w zasilacz 100-120 VAC lub 220-240 VAC. Z³¹cze szeregowe

jest opcj¹ fabryczn¹. Karta LAN Karta sieciowa jest opcj¹ dodatkow¹, któr¹

mo¿e byæ zainstalowana jedynie na modelach drukarek ze ³¹czem równoleg³ym

USB Centronics. Kupuj¹c drukarkê nale¿y okreœliæ takie wymagania.

DL3750+/3850+

Podstawowa specyfikacja
Liczba drukowanych linii w 10 cpi:80 kolumn (DL3750+)

136 kolumn (DL3850+)

Z³¹cze: równoleg³e Centronics
równoleg³e Centronics + RS-232C
równoleg³e Centronics + USB + LAN (LAN: opcja dodatkowa)

Alternatywna specyfikacja
Zasilacz: 100–120 VAC lub 220–240 VAC

Opcja fabryczna
Z³¹cze szeregowe RS-232C (jedynie dla modelu ze z³¹czem równoleg³ym Centronics.
Wymagana instalacja przez wykwalifikowanego in¿yniera.)
Opcja dodatkowa
Karta sieciowa

cpi:  characters per inch (znaków na cal)

MODELE DRUKAREK I

OPCJE

100-120 V lub 220-240 V

100-120 V lub 220-240 V.
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ORGANIZACJA Skrócona instrukcja zawiera krótki opis codziennych operacji drukowania.
Po zapoznaniu siê z zasadami pracy drukarki, mo¿esz wykorzystywaæ ten
rozdzia³ by odœwie¿yæ swoja pamiêæ.

Rozdzia³ 1, Wstêp, prezentuje podstawowe informacje o drukarce, jej opcjach
oraz i jej mo¿liwoœciach.

Rozdzia³ 2, Konfiguracja, zawiera szczegó³owe procedury konfiguracji
drukarki, tak by by³a gotowa do natychmiastowej pracy oraz opisuje g³ówne
czêœci drukarki. Jeœli jest to twoja pierwsza drukarka, powinieneœ przeczytaæ
ca³y rozdzia³ zanim przyst¹pisz do próby jej instalacji.

Rozdzia³ 3, Obs³uga papieru, wyjaœnia jak korzystaæ i wk³adaæ papier do
drukarki.

Rozdzia³ 4, Drukowanie, obejmuje podstawowe operacje drukowania.
Rozdzia³ ten opisuje szczegó³owo codzienne czynnoœci wykonywane za
pomoc¹ panelu kontrolnego drukarki, takie jak wk³adanie papieru, wybór
w³aœciwoœci druku. Po zapoznaniu siê z funkcjami drukarki, korzystaj ze
Skróconej instrukcji, zamieszczonej na pocz¹tku podrêcznika, jeœli bêdziesz
chcia³ odœwie¿yæ sobie pamiêæ.

Rozdzia³ 5, U¿ywanie trybu setup, opisuje jak zmieniæ ustawienie opcji
drukarki takich jak: w³aœciwoœci drukowania, w³aœciwoœci sprzêtu, drukowanie
od pocz¹tku strony. Zmiana wiêkszoœci ustawieñ ma wp³yw jedynie na takie
w³aœciwoœci drukowania jak: krój pisma lub format strony. Pamiêtaj, ¿e pewne
ustawienia maj¹ bezpoœredni wp³yw na kompatybilnoœæ sprzêtu i
oprogramowania. Wiêcej niezbêdnych informacji znajdziesz w niniejszym w
rozdziale, do którego odes³ania znajduj¹ siê tak¿e w Rozdziale 2.

Rozdzia³ 6, Konserwacja, zawiera wskazówki dotycz¹ce podstawowej
konserwacji drukarki.

Rozdzia³ 7, Rozwi¹zywanie problemów, okreœla techniki rozwi¹zywania
problemów. W przypadku problemów przed skontaktowaniem siê ze
sprzedawc¹ drukarki, sprawdŸ listê problemów i propozycji ich rozwi¹zania,
zamieszczon¹ w niniejszym rozdziale.

Rozdzia³ 8, Instalowanie Opcji, opisuje dostêpne opcje drukarki i wyjaœnia,
w jaki sposób je zainstalowaæ.
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Na koñcu podrêcznika znajduj¹ siê dwa za³¹czniki i indeks. Za³¹cznik A
zawiera numery katalogowe drukarek, opcji oraz dokumentacji. Za³¹cznik B
zawiera dodatkowe informacje techniczne dotycz¹ce drukarki.

Informacje specjalne takie jak:

OSTRZE¯ENIE
OSTRZE¯ENIE oznacza, i¿ istnieje niebezpieczeñstwo odniesienia obra¿eñ
cia³a w przypadku postêpowania niezgodnego z zalecan¹ procedur¹.

UWAGA
UWAGA wskazuje na mo¿liwoœæ uszkodzenia drukarki w przypadku
postêpowania niezgodnego z zalecan¹ procedur¹.

WSKAZÓWKA
WSKAZÓWKA jest wa¿n¹ informacj¹, „jak co zrobiæ” lub sugesti¹,
której zastosowanie u³atwi poprawne wykonanie procedury.
WSKAZÓWKI s¹ szczególnie przydatne dla u¿ytkowników
korzystaj¹cych z drukarki po raz pierwszy.

Dla doœwiadczonych u¿ytkowników:
Jeœli masz doœwiadczenie w pracy z niniejsz¹ drukark¹ lub innymi drukarkami
ig³owymi, informacje te pozwol¹ ci na efektywne wykorzystanie podrêcznika.

RODZAJE UWAG
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Objaśnienie symboli na drukarce 

Przestroga: gorące 
Ten symbol oznacza ryzyko oparzenia gorącym przedmiotem. 

Nie dotykać części oznaczonych tym symbolem przed upływem czasu potrzebnego do ich ostygnięcia. 
W przeciwnym wypadku może dojść do poparzenia lub obrażeń ciała. 

Włącznik zasilania 
Na włączniku zasilania widnieją dwa symbole. „○” oznacza WYŁĄCZ, a „|” oznacza WŁĄCZ. 

Jeśli drukarka wytwarza nadmierne ciepło, dym, emituje dziwny zapach lub dziwne odgłosy, bądź w razie 
zauważenia jakichkolwiek innych nieprawidłowości, należy natychmiast wyłączyć drukarkę za pomocą 
włącznika zasilania, a następnie odłączyć wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego. 

Jeśli jakiekolwiek ciała obce (np. woda lub inny płyn, metalowe odłamki) dostaną się do wnętrza drukarki, 
natychmiast wyłączyć drukarkę za pomocą włącznika zasilania, a następnie odłączyć przewód zasilający z 
gniazdka.  Następnie skontaktować się ze sprzedawcą drukarki. 

WŁĄCZ WYŁĄCZ 

Włącznik zasilania 

Przestroga: gorące 

Podrêcznik u¿ytkownika xiii
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SKRÓCONA INSTRUKCJA

Skrócona instrukcja zosta³a napisana z myœl¹
o doœwiadczonych u¿ytkownikach, którzy znaj¹
zasady pracy drukarki, lecz czasami chcieliby
przypomnieæ sobie pewne jej funkcje. Obejmuje jedynie zagadnienia zwi¹zane
ze zwyk³ym trybem pracy drukarki (nie ustawianym przez u¿ytkownika).
Wiêcej informacji na temat trybu setup, ustawianego przez u¿ytkownika –
znajduje siê w Rozdziale 5.

Zwyk³y tryb pracy drukarki obejmuje funkcje drukarki, które
wykorzystywane s¹ przez u¿ytkownika w codziennej pracy: wk³adanie
papieru, wybór czcionki. Drukarka po w³¹czeniu zg³asza siê w trybie
zwyk³ym. Aby przejœæ do trybu setup, naciœnij jednoczeœnie przyciski TEAR
OFF oraz ONLINE w czasie, gdy lampka kontrolna ONLINE jest wy³¹czona
(nie œwieci siê).

Panel kontrolny

Tabela na nastêpnej stronie zawiera listê funkcji i opcji dostêpnych dla
u¿ytkownika w trybie zwyk³ym w zale¿noœci od tego czy jest on w³¹czony
czy wy³¹czony. Lista funkcji zosta³a podana w porz¹dku alfabetycznym.

Q
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Funkcje drukarki (Tryb Normalny)

√ : Zadanie mo¿e byæ wykonane gdy drukarka jest w tym stanie.
— : Zadanie nie mo¿e byæ wykonane gdy drukarka jest w tym stanie.
N/A :  Nie dotyczy.

Funkcja Online Offline Oczekiwana reakcja 

Czyszczenie bufora - √ Naciœnij przyciski MENU i TEAR 
OFF. 

Wysuniêcie pojedynczych arkuszy √ √ Naciœnij przycisk LF/FF 
Wejœcie do trybu normalnego N/A N/A Wy³¹cz drukarkê (naciœnij 1 na 

przycisku zasilania). 
Wejœcie do trybu setup - √ Naciœnij przyciski ONLINE i TEAR 

OFF. 
Wyjœcie z trybu normalnego - √ Naciœnij przyciski ONLINE, 

nastêpnie TEAR OFF lun MENU 
Wysuw karetki do przodu (Form 
Feed) 

√ √ Naciœnij i przytrzymaj przycisk 
LF/FF. 

Wysuw wiersza do przodu (Line 
Feed) 

√ √ Naciskaj przycisk LF/FF przez trzy 
sekundy. 

Ładowanie papieru √ √ Naciœnij przycisk LOAD. 
Przesuniêcie dok³adne wstecz 
(Micro feed) 

- √ Naciœnij przyciski ONLINE i LOAD. 

Przesuniêcie dok³adne do przodu 
(Micro feed) 

- √ Naciœnij przyciski ONLINE i LF/FF. 

Prze³¹czenie drukarki w tryb 
offline 

√ - Naciœnij przycisk ONLINE. 

Prze³¹czenie drukarki w tryb online - √ Naciœnij przycisk ONLINE. 
Resetowanie ustawień domyœlnych 
aktywnych po w³¹czeniu drukarki 

√ √ Wy³¹cz i w³¹cz drukarkê. 

Wznownie drukowania po 
wyczerpaniu siê papieru 

- √ Naciœnij przycisk ONLINE. 

Zachowanie dostosowanej pozycji 
³adowania 

- √ Naciœnij przyciski ONLINE i MENU 

Wybór MENU 1 lub MENU2 - √ Naciœnij przyciski MENU. 
Zatrzymanie/wznowienie 
drukowania 

√ √ Start: przeœlij polecenie drukowania. 
Stop/wznowienie: naciœnij przyciski 
ONLINE. 

Wydruk autotestu √ √ Start: Wy³¹cz drukarkê. Naciskaj¹c 
LF/FF w³¹cz j¹. 
Pauza/wznowienie: Naciœnij przycisk 
TEAR OFF 
Wyjœcie: naciœnij ONLINE. 

Odrywanie kartek 
(tylko papier ci¹g³y) 

√ √ Naciœnij przycisk TEAR OFF. 
Oderwij kartkê, nastêpnie naciœnij 
dowolny przycisk. 

Wy³adowanie papieru do pozycji 
parkowania (tylko papier ci¹g³y) 

√ √ Naciœnij przycisk LOAD. 
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1WSTÊP
Gratulujemy zakupu niniejszej drukarki. Jest to
 kompaktowa drukarka wszechstronnego zastosowania,
która zapewnia maksymaln¹ kompatybilnoœæ
z oprogramowaniem i komputerami osobistymi
dostêpnymi aktualnie na rynku. Dziêki 24-ig³owej g³owicy drukuj¹cej,
drukarka ta sprawdza siê zarówno w œrodowisku biurowym jak i domowym,
gwarantuj¹c wyraŸny i precyzyjny druk. Zarówno instalacja, jak i praca z
drukark¹ s¹ zadaniami ³atwymi.

Drukarka mozaikowa

W poni¿szych dwóch czêœciach niniejszego rozdzia³u znajduje siê opis
g³ównych cech i mo¿liwoœci drukarki:

• Kompatybilnoœæ z oprogramowaniem. Drukarka pracuje g³ównie z
zestawem poleceñ Fujitsu DPL24C PLUS, lecz jest tak¿e kompatybilna z
IBM Proprinter XL24E oraz Epson ESC/P2.
• Ró¿norodne zestawy znaków.  Podstawowym zestawem znaków
dostênych dla Fujitsu DPL24C PLUS jest  IBM PC  1 i 2 oraz emulacja
standardu IBM Proprinter XL24E, zaœ zestawy znaków kursywy  i znaków
graficznych 1 i 2 –dostêpne s¹ w emulacji Epson ESC/P2. Dostêpne tak¿e s¹
specficzne czcionki regionalne, znaki diakrytyczne dla 57 z 61 jêzyków, (w
zale¿noœci od emulacji), w tym zestaw znaków standardu IBM PS/2.

W£AŒCIWOŒCI
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• Ró¿norodne czcionki.  Drukarka posiada dziewiêtnaœcie czcionek
rezydentnych. Dziesiêæ czcionek bitmapowych:
— Courier 10, Pica 10, Prestige Elite 12, Boldface PS, OCR-B 10, OCR-A
10, Correspondence, Compressed, Draft, oraz High-speed Draft i dziewiêæ
czcionek konturowych — Timeless, Nimbus Sans, and Courier, ka¿da w
formacie „upright” (wyprostowana), italic „kursywa”, i bold „pogrubiona”.

• Wysoka szybkoœæ druku.  Przy 10 cpi, szybkoœæ druku waha siê w
zakresie od 113 cps w przypadku druku jakoœci tekstowej do 400 cps
(drukarka 80-cio kolumnowa) lub 448cps (136-cio kolumnowa) w
przypadku druku roboczego.

• Du¿y bufor pamiêci drukarki.  Na przechowywanie danych i
za³adowanie czcionek przewidziano w sumie 128KB. Du¿y bufor pamiêci
dla danych umo¿lia przes³anie plików do drukarki i szybki powrót do
pracy w programie, zaœ du¿y bufor dla pobrania czcionek pozwala na
wkorzystywanie w³asnych.

• 80-cio kolumnowy lub 136-cio kolumnowy wiersz.  Drukarki 80-cio
kolumnowe najlepiej sprawdzaj¹ siê przy drukowaniu w orientacji
poziomej na papierze w formacie „letter” lub A4. Drukarki 136-cio
kolumnowe najlepiej sprawdzaj¹ siê przy drukowaniu w orientacji
poziomej na standardowym papierze komputerowym lub w formacie
„legal”.

• Prosta zmiana typu papieru.  Dziêki mo¿liwoœci „zaparkowania”
papieru ci¹g³ego, ³atwo jest zmieniaæ typ papieru, na którym drukujesz
z ci¹g³ego na pojedyncze arkusze.

• Automatyczna funkcja oddzierania papieru „tearoff”.  Papier ci¹g³y
przesuwany jest automatycznie do pozycji oddzierania „tear off” po
ka¿dym zakoñczeniu drukowania.

• Niek³opotliwa konserwacja.  Drukarka wymaga jedynie okresowego
czyszczenia i wymiany kasety z taœm¹ barwi¹c¹.

Karta sieciowa dostêpna jest jako dodatkowa opcja zamawiana przez
u¿ytkownika. Mo¿e zostaæ zainstalowana przez u¿ytkownika jedynie w
modelach z interfejsem równoleg³ym Centronics parallel + USB.
Wiêcej szczegó³owych informacji znajduje siê w Rozdziale 8.

OPCJE
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2KONFIGURACJA

Twoj¹ now¹ drukarkê jest ³atwo zainstalowaæ
 i skonfigurowaæ.W niniejszym rozdziale dowiesz siê jak
skonfigurowaæ drukarkê i zacz¹æ od razu z niej korzystaæ.
Jeœli jest to twoja pierwsza drukarka, powinieneœ przeczytaæ
ca³y rozdzia³ zanim spróbujesz j¹ uruchomiæ.

Ten rozdzia³ opowie ci jak:
• Rozpakowaæ i z³o¿yæ drukarkê, wybraæ w³aœciwe dla niej miejsce.
• Rozpoznaæ podstawowe czêœci drukarki.
• Pod³¹czyæ przewód zasilania i kabel interfejsu.
• Przetestowaæ drukarkê przed pod³¹czeniem jej do komputera.
• Wybraæ emulacjê i wydrukowaæ próbn¹ stronê, wykorzystuj¹c twoje

oprogramowanie.
• Zainstalowaæ sterownik drukarki
W przypadku gdybyœ mia³ jakikolwiek problem ze skonfigurowaniem
drukarki, przejrzyj czêœæ Rozwi¹zywanie problemów w Rozdziale 7. Jeœli
problem nie zostanie rozwi¹zany, zg³oœ siê do sprzedawcy drukarki.

Drukarka sprawdza siê w wiêkszoœci œrodowisk biurowych i domowych. Aby
wykorzystaæ maksymalnie jej mo¿liwoœci, wybierz miejsce, które spe³nia
nastêpuj¹ce kryteria:

√ Umieœæ drukarkê na p³askiej, równej powierzchni.

√ Umieœæ drukarkê w pobli¿u gniazda sieci pr¹du przemiennego z
uziemieniem.

√ Zapewnij ³atwy dostêp do przedniej i tylnej strony drukarki zostawiaj¹c
kilkanaœcie centymetrów wolnej przestrzeni wokó³ drukarki. Nie blokuj
wylotów powietrza z przodu, z prawej b¹dŸ lewej strony drukarki.

√ Nie umieszczaj drukarki w miejscu silnie nas³onecznionym lub w pobli¿u
grzejników.

√ Upewnij siê, i¿ pomieszczenie jest dobrze wentylowane i, ¿e w
pomieszczeniu nie ma nadmiernego zapylenia.

WYBÓR W£AŒCIWEGO
MIEJSCA
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√ Nie ustawiaj drukarki w pobli¿u Ÿróde³ wysokiej temperatury i chroñ j¹
przed nadmiern¹ wilgoci¹.

√ Korzystaj wy³¹cznie z dostarczonego z drukark¹ przewodu zasilania lub
innego poleconego przez sprzedawcê. Nie korzystaj z przed³u¿acza.

√ Nie pod³¹czaj drukarki do ¿adnego gniazda zasilani, do którego pod³¹czony
by³by inny sprzêt przemys³owy taki jak silniki, urz¹dzenia przemys³owe,
kserokopiarki czy ekspresy do kawy. Taki sprzêt czêsto generuje szumy
elektryczne lub powoduje spadek mocy.

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:002
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ROZPAKOWANIE

DRUKARKI

Rozpakuj drukarkê w nastêpuj¹cy sposób:

1. Otwórz karton i wyjmij drukarkê oraz pozosta³e elementy. Upewnij siê, ¿e

jesteœ w posiadaniu wszystkich czêœci, jakie pokazano poni¿ej.

Dostarczony przewód zasilania zale¿y od modelu drukarki  (zasilacz 100-

120 lub 220-240 VAC ).

Kaseta z taśmą

(Czarna)

Podajnik pojedynczych arkuszy

Drukarka

Przewód zasilający instalacyjna płyta CD

SprawdŸ wszystkie otrzymane czêœci

V).
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2. Dok³adnie sprawdŸ czy ¿adna z czêœci nie jest uszkodzona. Zg³oœ
sprzedawcy lub dostawcy problemy, jeœli siê pojawi³y.

3. Umieœæ drukarkê w wybranym miejscu.

4. Usuñ taœmy zabezpieczaj¹ce przednia pokrywê, tacê wysuwu papieru, i
tyln¹ pokrywê. Otwórz przedni¹ pokrywê i usuñ tekturowe
zabezpieczenie na czas transportu, które zabezpiecza³o g³owicê drukuj¹c¹
przed przesuwaniem siê. (Pokazane poni¿ej).

Pokrywa przedniaTekturowe

zabezpieczenie

Usuniêcie tekturowego zabezpieczenia

5. Zachowaj oryginalny karton i opakowanie na przysz³oœæ. Mo¿e ci siê
przydaæ, jeœli bêdziesz chcia³ przenieœæ lub przetransportowaæ drukarkê w
inne miejsce.

WSKAZÓWKA
Do drukarki nie do³¹czono kabla interfejsu. Nale¿y nabyæ go oddzielnie.
Sposób pod³¹czenia kabla opisano w nastêpnej czêœci niniejszego
rozdzia³u.

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:004
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Sprawdzenie wyposa¿enia opcjonalnego i dostarczonych
materia³ów

Jeœli zosta³y zamówione, nastêpuj¹ce akcesoria i materia³y s¹ dostarczane
oddzielnie:

• karta sieci LAN (instalowana na ¿yczenie u¿ytkownika)
• dodatkowa kaseta z monochromatyczn¹ taœm¹ barwi¹c¹

Interfejs szeregowy RS-232C jest opcj¹ fabryczn¹. Mo¿e go zainstalowaæ
jedynie kompetentny specjalista. Jeœli zamówi³eœ drukarkê z takim interfejsem
karta zosta³a ju¿ zainstalowana w drukarce.

Upewnij siê, i¿ otrzyma³eœ wszystkie zamówione czêœci.

Jeœli jesteœ pewien, ¿e wszystko siê zgadza, mo¿esz przyst¹piæ do z³o¿enia
drukarki.

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:005
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MONTA¯ DRUKARKI Niniejsza czêœæ podrêcznika wyjaœnia, w jaki sposób zamontowaæ górny
podajnik  pojedynczych arkuszy i kasetê z taœma barwi¹c¹.

Monta¿ górnego podajnika pojedynczych arkuszy

Podajnik  pojedynczych arkuszy umo¿liwia równe ³adowanie zarówno
papieru ci¹g³ego jak i pojedynczych arkuszy. Zamontuj podajnik w sposób
opisany poni¿ej:

1. ZnajdŸ na górnej czêœci drukarki (pokazanej na rysunku), za górn¹
pokryw¹ dwa wy¿³obione wyciêcia. Zauwa¿, i¿ ka¿de wyciêcie ma
przedni¹ i tyln¹ szczelinê.

2. ZnajdŸ dwa ko³ki mocuj¹ce na ka¿dej stronie podajnika pojedynczych
arkuszy.

Instalowanie podajnika pojedynczych arkuszy

Podajnik pojedynczych

arkuszy

Kołki mocujące

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:006
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3.  Trzymaj¹c podajnik pod kontem do drukarki, wsuñ ko³ki mocuj¹ce do
przednich szczelin. Jest to „górna” pozycja podajnika umo¿liwiaj¹ca
wydruk na pojedynczych kartach papieru.

Aby obróciæ podajnik do pozycji dolnej, unieœ podajnik, trzymaj¹c go
za jego boczne strony, do góry i wysuñ ko³ki ze szczelin. Obróæ go do
ty³u aby umieœciæ górne ko³ki w tylnych szczelinach.

Instalowanie kasety z taœm¹ barwi¹c¹

W drukarce wykorzystuje siê czarn¹ taœmê barwi¹c¹. Aby zainstalowaæ
kasetê:

1. Wy³¹cz drukarkê. Otwórz przedni¹ pokrywê drukarki. Aby u³atwiæ
sobie instalacjê, przesuñ karetk z g³owici¹ drukuj¹ci¹ tak, by nie by³a
zwrócona ku rolce wa³ka dociskowego.

2. Dzwignia regulacji papieru, umieszczona z prawej strony drukarki ma
dziewiêæ pozycji. Przed zainstalowaniem kasety przestaw j¹ na
pozycjê D.

Przygotowanie do instalacji kasety z taœm¹ barwi¹c¹

Dźwignia grubości papieru

Przesuń na D.

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:007
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UWAGA
Nie przekrêcaj ga³ki kasety z taœm¹ w kierunku przeciwnym do ruchu
wskazówek zegara.

4. SprawdŸ czy drukarka zosta³a wy³¹czona.
(Upewnij siê, ¿e wy³¹cznik jest w odpowiedniej pozycji – wciœniêta

strona z kó³kiem).

Instalowanie kasety z taœm¹ barwi¹c¹

5. Przestaw dŸwigniê papieru na pozycjê D.

6. Otwórz przedni¹ pokrywê.

 

obróæ ga³k¹
kasety zgodnie ze
wskazówkami
zegara.

3.  Postêpuj¹c wed³ug poni¿szych wskazówek, zwolnij wa³ek z pozycji
zablokowanej (LOCK) i obróæ ga³k¹ kasety zgodnie ze wskazówkami
zegara by naci¹gn¹æ taœmê jeœli jest poluzowana. Naciœnij szare
dŸwignie zwalniaj¹ce znajduj¹ce siê po bokach kasety z taœm¹ a
nastêpnie przestaw wa³ek z pozycji zablokowany (LOCK) na
odblokowany (FREE).

Ga³ka kasety

Przygotowanie kasety z taœm¹

Wa³ek

dŸwignie
zwalniaj¹ce

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:008
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6. Dostosuj pozycjê g³owicy drukuj¹cej do zielonej kropki na obudowie.

Zielona kropka

OSTRZE¯ENIE
Nie dotykaj g³owicy drukuj¹cej podczas drukowania lub tu¿ po
zakoñczeniu drukowania, poniewa¿ mo¿esz siê oparzyæ. Nale¿y
poczekaæ a¿ temperatura g³owicy drukuj¹cej obni¿y siê.

8. Przewlecz taœmê miêdzy g³owic¹ a prowadnicami papieru, a nastêpnie
naciœnij delikatnie kasetê z taœm¹ a¿ us³yszysz klikniêcie œwiadcz¹ce o
tym, ¿e kaseta zosta³a umieszczona we w³aœciwym miejscu. (Upewnij
siê, ¿e pokrêt³o taœmy jest obrócone ku górze).

Osłona papieru przy karetce

drukującej głowicy

Głowica drukująca

Taśma

Osłona papieru przy karetce

drukującej głowicy

Wierzchołek głowicy

drukującej

 Kaseta z taśmą

9. Obróæ ga³k¹ kasety zgodnie ze wskazówkami zegara by naci¹gn¹æ
taœmê jeœli jest poluzowana.

10. Po zakoñczeniu instalacji kasety z taœm¹, dostosuj dŸwigniê papieru
do gruboœci i iloœci arkuszy aktualnie wykorzystywanego papieru.
Wiêcej informacji na temat dŸwigni papieru i jego gruboœci znajduje siê
w Rozdziale 3 pt.: Dostosowanie gruboœci papieru.
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ZAPOZNANIE SIÊ Z
DRUKARK¥

G³ówne czêœci drukarki zosta³y zamontowane. Nadszed³ moment aby
poznaæ podstawowe czêœci drukarki:

Patrz¹c na przednia czêœæ drukarki widzimy czêœci drukarki przedstawione
na rysunku poni¿ej:

Komponenty drukarki (widok z porzodu i z prawej strony)

Panel kontrolny drukarki wyposa¿ony jest w przyciski i lampki kontrolne
wykorzystywane przy ³adowaniu papieru (patrz Rozdzia³ 3) i wyborze
w³aœciwoœci drukowania (patrz Rozdzia³ 4). Panel kontrolny umo¿liwia tak¿e
zmianê ustawieñ opcji dodatkowych  (patrz Rozdzia³ 5).

Print head

Os³onka
papieru na
karetce

Przednia
pokrywa

Podajnik
pojedynczych
arkuszy

D¿wignia
gruboœci
papieru

Pokrêt³o
wa³ka

Wa³ek
nawijaj¹cy

Wy³¹cznik
zasilania

Panel
kontrolny

Os³ona
akustyczna
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Patrz¹c na tyln¹ czêœæ drukarki bez zainstalowanego podajnika papieru i
pokrywy tylnej widzimy nastêpuj¹ce czêœci drukarki:

 

 

 Pokrywa wysuwu papieru

Gniazdo interfejsu

Dźwignia wyboru

papieru

Gniazdo

zasilania

Traktory

Pokrywa tylna

Prowadnice papieru

Elementy drukarki (widok z ty³u)

Przed w³¹czeniem drukarki:

√ Upewnij siê, ze zasilanie zosta³o od³¹czone. SprawdŸ czy wy³¹cznik
zasilania. Strona z oznaczeniem “1” powinna byæ uniesiona.

√ Upewnij siê, ¿e gniazdko jest w³aœciwie uziemione.

√ Upewnij siê, ¿e korzystasz z przewodu zasilania dostarczonego z
drukark¹. Przewód ten zosta³ zaprojektowany w ten sposób by
zminimalizowaæ zak³ócenia czêstotliwoœci radiowych.

POD£¥CZANIE PRZEWODU
ZASILAJ¥CEGO
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Pod³¹czanie przewodu zasilaj¹cego
3. Upewnij siê, ¿e przewód zasilaj¹cy zosta³ w³aœciwie pod³¹czony.

4. W³¹cz drukarkê naciskaj¹c tê stronê wy³¹cznika zasilania, która oznaczona
jest cyfr¹“1”. W ci¹gu kilku sekund, lampka kontrolna POWER na panelu
kontrolnym zaœwieci siê, a g³owica drukuj¹ca przesunie siê do pozycji
wyjœciowej, zaœ lampka kontrolna ONLINE  zaœwieci siê (na zielono).

UWAGA
Jeœli ¿aden papier nie zosta³ za³adowany, drukarka mo¿e wyemitowaæ
dŸwiêk ostrzegawczy (bip) a lampka kontrolna braku papieru PAPER
OUT zaœwieci siê na czerwono. Lampka kontrolna ONLINE nie œwieci
siê, jeœli dŸwignia papieru ustawiona bêdzie w pozycji wyboru papieru
ci¹g³ego, ku ty³owi. Przesuñ dŸwigniê papieru do przodu, do pozycji
wyboru pojedynczych arkuszy (w sposób opisany w nastêpnej czêœci
rozdzia³u). Lampka  PAPER OUT zgaœnie. Taka praca drukarki wynika z
domyœlnych ustawieñ fabrycznych i jest prawid³owa.

Aby pod³¹czyæ przewód zasilania:

1. Pod³¹cz koñcówkê przewodu zasilania do gniazda zasilania z ty³u
drukarki.

2. Druki koniec przewodu w³¹cz do gniazdka.
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TESTOWANIE DRUKARKI
(OFFLINE)

Teraz mo¿emy za³adowaæ papier i przeprowadziæ autotest drukarki.
Autotest sprawdza wydajnoœæ drukarki i jakoœæ druku  przed pod³¹czeniem
jej do komputera. Wybierz papier ci¹g³y lub pojedyncze kartki (patrz
Rozdzia³ 5). Niniejsza czêœæ podrêcznika opisuje procedury autotestu z
wykorzystaniem pojedynczych arkuszy papieru.

£adowanie papieru w celu przeprowadzenia autotestu

Aby przeprowadziæ test drukarki, u¿yj papieru nie wê¿szego ni¿ 215.9 mm
(8.5 cali) i przestaw na praw¹ stronê lew¹ prowadnicê papieru by unikn¹æ
obcinania drukowanego tekstu. W tym celu mo¿na u¿yæ papieru w
standardowym formacie lub A4 za³o¿onego w pozycji wzd³u¿ czyli pionowo
(tryb portretowy).

Przed za³adowaniem papieru, upewnij siê, ze drukarka zosta³a w³¹czona. A
nastêpnie:

1. Upewnij siê, ¿e dŸwignia regulacji gruboœci papieru (umieszczona z
prawej górnej strony drukarki) jest ustawiona w pozycji 1. Upewnij
siê, ¿e dŸwignia wyboru papieru (umieszczona z lewej górnej strony
drukarki) ustawiona jest w pozycji przedniej, w sposób ukazany na
rysunku poni¿ej.

£adowanie pojedynczego arkusza papieru

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:0013



KONFIGURACJA

2-14 Podrêcznik
u¿ytkownika

2. Ponieœ podajnik pojedynczych arkuszy. Przesuñ lew¹ prowadnicê
papieru maksymalnie na praw¹ stronê. W³ó¿ arkusz papieru do
szczeliny podajnika. Wykorzystanie papieru w formacie letter lub A4,
w³o¿onego wzd³u¿ - pionowo nie spowoduje obcinania tekstu testu.

Dostosuj praw¹ prowadnicê papieru, tak by papier p³asko przylega³
do podajnika.

3. Wsuwaj papier wzd³u¿ prowadnic podajnika a¿ do chwili gdy dolna
krawêdŸ papieru nie dotknie wa³ka. Naciœnij przycisk LOAD. Papier
zostanie przesuniêty do pozycji pocz¹tkowej.

Wydruk autotestu

Drukarka posiada wbudowany program samotestowania. Autotest drukuje
wersjê firmware, nazwy czcionek rezydentnych emulacji i wszystkie znaki
dostêpne w emulacji. Autotest drukuje 80 znaków w wierszu.

Aby wydrukowaæ stronê autotestu, upewnij siê, ¿e zosta³a za³adowana kartka
papieru. A nastêpnie:

1. Wy³¹cz drukarkê.

2. Wciskaj¹c przycisk LF/FF w³¹cz drukarkê, Trzymaj wciœniêty
przycisk LF/FF dopóki nie us³yszysz sygna³u dŸwiêkowego
wyemitowanego przez drukarkê. Rozpocznie siê autotest.
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Rozpoczêcie autotestu

3. Pozwól drukarce wydrukowaæ kilkanaœcie linijek. Aby przerwaæ
drukowanie naciœnij przycisk TEAR OFF. Rêcznie przekrêæ ga³kê
wa³ka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara i wyjmij
stronê z próbnym wydrukiem.

UWAGA
Nie próbuj korzystaæ z przycisku LF/FF (line feed/form feed) by
wysun¹æ papier. W trybie autotestu nie mo¿na u¿ywaæ przycisków LF/
FF do przesuwania papieru.

4. SprawdŸ wydruk strony testowej. Powinien wygl¹daæ tak jak wzór na
nastêpnej stronie.

SprawdŸ czy wydruk jest jednolity, czy nie ma jaœniejszych,
ciemniejszych lub zamazanych miejsc. Jeœli jakoœæ druku jest
w³aœciwa, przejdŸ do punktu 5. W innym przypadku, spróbuj
rozwi¹zaæ problem w nastêpuj¹cy sposób:

• Upewnij siê, ¿e kaseta z taœm¹ zosta³a w³aœciwie zainstalowana.
• Upewnij siê, ¿e dŸwignia regulacji gruboœci papieru ustawiona jest

na pozycji 1.
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W³ó¿ do podajnika nowy arkusz papieru. Przekrêæ ga³kê wa³ka
rêcznie by przesuwaæ papier a¿ do chwili gdy jego dolna krawêdŸ
minie rolki wa³ka dociskowego.

• Naciœnij przycisk TEAR OFF by ponownie rozpocz¹æ
drukowanie. Jeœli jakoœæ druku nadal bêdzie niezadowalaj¹ca,
wy³¹cz drukarkê i skontaktuj siê ze sprzedawc¹ w celu uzyskania
pomocy.

Wydruk próbnej strony atotestu

5. Aby wyjœæ z trybu autotestu naciœnij przycisk ONLINE. Drukarka
pozostanie w³¹czona.
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UWAGA
Drukarka mo¿e tak¿e wydrukowaæ specjalny „wzorzec demo”, który
ilustruje niektóre z jej mo¿liwoœci. Aby wdrukowaæ wzorzec demo:

1. Za³aduj arkusz papieru A4 lub w formacie letter.

2. Wy³¹cz drukarkê.

3. Wciskaj¹c przycisk TEAR OFF w³¹cz drukarkê. Rozpocznie siê
drukowanie wzorca demo.

4. Wydruk wzorzec demo zajmuje jedn¹ stronê. Aby zatrzymaæ
wydruk lub ponownie do uruchomiæ podczas drukowania strony,
wciœnij przycisk ONLINE.

5. Aby wyjœæ z trybu demo, wy³¹cz drukarkê.
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Wzorzec demo
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POD£¥CZANIE DRUKARKI
DO KOMPUTERA

Niniejsza drukarka wyposa¿ona mo¿e byæ w jedn¹ z nastêpuj¹cych opcji
interfejsu:

• wy³¹cznie interfejs równoleg³y Centronics
• interfejs równoleg³y Centronics +RS-232C interfejs szeregowy
• interfejs równoleg³y Centronics +USB (+LAN)

Interfejs szeregowy RS-232 jest opcj¹ instalowan¹ w zak³adzie produkcyjnym
jedynie w modelach z interfejsem równoleg³ym Centronics. Instalacja opcji
³¹cza szeregowego umo¿liwia podwójny interfejs lecz blokuje mo¿liwoœæ
jednoczesnej pracy obu interfejsów.
Z³¹cze równoleg³e wyposa¿one jest w klipy mocuj¹ce. Z³¹cze równoleg³e
posiada nagwintowane otwory. Kable interfejsów dostêpne s¹ w punktach
sprzeda¿y, u dilerów oraz producentów kabli i innych dostawców.
Karta sieciowa LAN jest opcja instalowan¹ na ¿yczenie u¿ytkownika.
Szczegó³owe informacje znajduj¹ siê w Rozdziale 8 lub w podrêczniku
elektronicznym „online” dostarczanym wraz z kart¹.

Wybór kabla interfejsu równoleg³ego
Kabel interfejsu równoleg³ego spe³niaæ musi nastêpuj¹ce wymogi techniczne:

√ Do drukarki pod³¹cz koniec kabla ze z³¹czem „mêskim” Centronics
taki jak Amphenol DDK 57FE-30360 lub jego ekwiwalent. Aby
zabezpieczyæ siê przed zak³óceniami czêstotliwoœci radiowych,
obudowa z³¹cza musi byæ po³¹czona z ekranem przewodu.

√ Do wiêkszoœci komputerów (w tym PCty IBM) pod³¹czyæ nale¿y
mêskie z³¹cze DB-25P. Jenak¿e niektóre komputery wymagaj¹
zastosowania kabla interfejsu Centronics. Aby okreœliæ jakiego rodzaju
z³¹cza potrzebujesz, sprawdŸ informacje zawarte w dokumentacji
komputera, lub w podrêczniku dla u¿ytkownika komputera.

√ Upewnij siê ¿e d³ugoœæ kabla nie przekracza  3 metrów (10 stóp).

Wybór kabla interfejsu szeregowego
Kabel interfejsu szeregowego spe³niaæ musi nastêpuj¹ce wymogi techniczne:

√   Do drukarki pod³¹cz koniec kabla z 25-pinowym z³¹czem „mêskim”,
takim jak Cannon DB-25P jego ekwiwalent.

√ By okreœliæ jakiego rodzaju z³¹cza potrzebujesz, sprawdŸ informacje
zawarte w dokumentacji komputera, lub w podrêczniku dla
u¿ytkownika komputera lub zapytaj sprzedawcê.

√ D³ugoœæ kabla nie mo¿e przekraczaæ 15 metrów (50 stóp). Taka
d³ugoœæ jest standardem w wiêkszoœci konfiguracji sieci z ze
wspó³u¿ytkowanymi w sieci drukarkami.

Wybór kabla USB  Wybór kabla USB
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Osłona

Otwieranie os³ony

WSKAZÓWKA
Demontowanie i montowanie os³ony
Jeœli nie chcesz korzystaæ z os³ony mo¿esz j¹ zdj¹æ stosuj¹c siê
do nastêpuj¹cych wskazówek:

√ Jeœli korzystaæ bêdziemy ze z³¹cza USB pod³¹czonego do komputera,
jednoczesne pod³¹czenie interfejsu  równoleg³ego i szeregowego (opcja
fabryczna) nie jest mo¿liwe.

√ Interfejs USB nie gwarantuje po³¹czenia ze wszystkimi pracuj¹cymi
urz¹dzeniami USB.

Wybór kabla sieciowego
√ Jeœli pod³¹czony jest kabel sieciowy, kable równoleg³e i USB nie mog¹

byæ wykorzystywane.
√ Jeœli korzystamy z kabla sieciowego w œrodowisku 100BASE-TX,

musi on spe³niaæ wymogi kategorii 5 lub wy¿szej.

Pod³¹czenie kabla interfejsu
Aby pod³¹czyæ kabel interfejsu:

1. Wy³¹cz drukarkê i komputer.

2. Podnieœ maksymalnie do góry os³onê/klapkê znajduj¹c¹ siê po lewej
stronie drukarki.
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Zdejmowanie os³ony

 

 

 

 

 

1. Open the shutter.

2. Gently push the back end of the shutter 
toward the front of the printer.

3. While holding the shutter in the position 
described in step 2, rotate it in the manner 
shown in the figure on the left to 
disengage it.

4. Remove the shutter.

1

2

2

3

4

Osłona

Montowanie os³ony

 

 

 

 

(a) 

5

Otwory 

mocowania
Ząbki

Osłona

5. Tilt the shutter and pass the shutter tabs 
through the mounting slots, starting with 
the slot on side (a) shown in the figure on 
the left.  The order in which the shutter tabs 
are passed through the slots is the reverse 
of that for removing the shutter.

UWAGA
Uwa¿aj by nie u¿ywaæ zbyt du¿ej si³y naciskaj¹c os³onê ku przodowi
drukarki. Jeœli nie bêdziesz delikatny z¹bki os³ony mog¹ ulec uszkodzeniu.

Zdejmowanie os³ony
1. Otwórz os³onê.
2. Delikatnie naciœnij tylne krawêdzi

os³ony w kierunku przodu
drukarki.

3. Aby odczepiæ os³onê, obróæ j¹ w
sposób pokazany na rysunku,
trzymaj¹c j¹ w pozycji opisanej
w punkcie 2.

4. Od³¹cz os³onê.

Montowanie os³ony
5. Obróæ os³onê i wsuñ z¹bki w

otwory mocowania,
zaczynaj¹c od otworu po
stronie (a), w sposób
pokazany na rysunku.
Porz¹dek w jakim z¹bki
os³ony wsuwane s¹ do
otworów jest odwrotny w
stosunku do tego w jakim
os³ona by³a demontowana
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WSKAZÓWKA
Z³¹cze karty sieciowej jest opcj¹ dodatkow¹.
Instaluj¹c kartê sieciow¹, usuñ dwa wkrêty zabezpieczaj¹ce pokrywê i
zdejmij j¹. W³ó¿ kartê sieciow¹ a nastêpnie przykrêæ wkrêtami
pokrywê z powrotem. Wiêcej szczegó³owych informacji znajduje siê w
instrukcji do³¹czonej do karty.

4. Aby zabezpieczyæ interfejs kabla, wciœnij zatrzaski klipsów
mocuj¹cych. Zabezpieczyæ interfejs szeregowy u¿ywaj¹c wkrêtów w
z³¹czu kabla.

5. Pod³¹cz jeden z koñców kabla interfejsu do komputera. Delikatnie
poci¹gnij za kabel by upewniæ siê, ¿e jest on dobrze przymocowany.

6. Zamknij os³onê

Centronics

(równoległy)

Centronics (rówoległy) + USB 

(+LAN)

Centronics (równoległy) +

RS-232C

Pod³¹czanie kabla interfejsu

3. Po³¹czenie kabla interfejsu do z³¹cza. Nie pod³¹czaj jednoczeœnie
wiêcej ni¿ jeden typ kabla do drukarki.

Aby ponownie przy³¹czyæ os³onê do drukarki, obróæ os³onê i wprowadŸ
jedna z jej wypuk³ych czêœci do otworów instalacyjnych w drukarce, a
nastêpnie wsuñ druga czêœæ. Po umieszczeniu w otworach obu
wypuk³ych czêœci, opuœæ do do³u os³onê i wciœnij j¹ na w³aœciwe
miejsce.

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:0022



KONFIGURACJA

Podrêcznik u¿ytkownika 2-23

Q
uick

R
eference

Introduction
KONFIGURACJA

Paper
H

andling
Printing

Setup M
ode

Przed przyst¹pieniem do drukowania z wybranego przez ciebie
oprogramowania, sprawdŸ czy drukarka ma wybran¹ w³aœciw¹ emulacjê,
Niniejsza czêœæ podrêcznika opisuje dostêpne emulacje i metody ich
wyboru.

Dla doœwiadczonych u¿ytkowników:

Domyœlnym, fabrycznym ustawieniem emulacji dla drukarki Fujitsu
DPL24C PLUS. Jeœli jest to emulacja akceptowana przez ciebie, mo¿esz
pomin¹æ tê czêœæ podrêcznika.

Emulacja jest zestawem poleceñ wykorzystywanym przez oprogramowanie
do komunikacji z drukark¹. Istnieje wiele ró¿nych emulacji drukarek. Ka¿da
z nich ma wyj¹tkowe cechy i mo¿liwoœci. Niniejsza drukarka oferuje trzy
rezydentne emulacje:

• Fujitsu DPL24C PLUS (dla serii drukarek Fujitsu DL)
• IBM Proprinter XL24E
• Epson ESC/P2

Emulacje rezydentne zapisane s¹ w pamiêci trwa³ej drukarki.

Poni¿ej kilka wskazówek, które u³atwi¹ ci wybór emulacji:

Ustal jak¹ emulacjê wspiera twoje oprogramowanie. (Poszukaj informacji w
dokumentacji oprogramowania)  Skoro wiêkszoœæ dostêpnego
oprogramowania wspó³pracuje z t¹ drukark¹, spróbuj najpierw uruchomiæ
program korzystaj¹c z fabrycznie ustawionej emulacji (domyœln¹ emulacj¹
fabryczn¹ jest DPL24C PLUS ). Wypróbuj t¹ emulacjê, nawet jeœli nie jesteœ
pewien któr¹ wybraæ. Wiêcej szczegó³owych informacji na temat tego, w jaki
sposób drukarka komunikuje siê z twoim oprogramowaniem znajdziesz w
Rozdziale 5.
√ Jeœli u¿ywasz wielu pakietów programowych, ustal z którego
oprogramowania korzystasz najczêœciej i wybierz dla niego emulacjê.

√ Jeœli twoje oprogramowanie wspó³pracuje z wiêksz¹ iloœci emulacji,
wybierz DPL24C PLUS, jeœli to mo¿liwe. Ta emulacja posiada najwiêksze
mo¿liwoœci.

√ Jeœli chcia³byœ zastosowaæ emulacjê, której nie wspiera twoje
oprogramowani, skontaktuj siê z producentem oprogramowania lub
sprzedawc¹ drukarki i dowiedz siê czy taka wspó³praca jest mo¿liwa.
Mo¿esz tak¿e zastosowaæ sterownik, który nie zosta³ dostarczony z
oryginalnym pakietem oprogramowania.

WYBÓR EMULACJI
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Aby wybraæ emulacjê, postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi wskazówkami:

1. W³¹cz drukarkê i za³aduj arkusz papieru.

Aby zmieniæ jedno ustawienie drukarki, takie jak emulacja, mo¿na
wykorzystaæ pojedynczy arkusz papieru. Aby zmieniæ kila ustawieñ
opisanych w Rozdziale 5, musisz za³adowaæ papier ci¹g³y. Wiêcej
szczegó³owych informacji na temat ³adowania papieru znajdziesz w
Rozdziale 5.

2. WprowadŸ tryb ustawieñ - tryb setup.

Naciœnij przycisk ONLINE by prze³¹czyæ drukarkê na tryb offline
(niegotowa). Nastêpnie naciœnij przyciski TEAR OFF i ONLINE.

W trybie offline drukarka wydrukuje nastêpuj¹ce informacje:

Pocz¹tkowy wydruk w trybie setup

SprawdŸ czy menu <<FUNCTION>> zosta³o wydrukowane na dole
strony.

� � � � < < � � � � � � � � > >
�������

czerwony kursor na os³onie papieru przy
karetce
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3. Wybierz funkcjê MENU1.

ZnajdŸ czerwony kursor na plastikowej os³onie papieru przy karetce.
Pocz¹tkowo kursor powinien znajdowaæ siê pod SAVE & END na
pocz¹tku menu <<FUNCTION>> . Naciœnij kilkakrotnie przycisk
LOAD, aby umiejscowiæ czerwony kursor pod MENU1, jak na
rysunku.

Naciœnij przycisk MENU i wydrukuj nastêpuj¹ce opcje <EMULATE>:

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2    H      ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST  SELF-TST  HEX-DUMP

  V-ALMNT

<EMULATE>     DPL24C+   XL24E    ESC/P2

Nazwa aktualnie wybranej emulacji jest podkreœlona. Rysunek
powy¿ej pokazuje wybran¹ emulacjê Fujitsu DPL24C PLUS.

4. Wybór emulacji.

Naciœnij kilkakrotnie przycisk LOAD przemieszczaj¹c czerwony
kursor tak by znajdowa³ siê pod ¿¹dan¹ emulacjê. By wybraæ emulacjê
naciœnij przycisk  MENU i wydrukuj nastêpn¹ pozycjê MENU1.

Naciœnij przycisk LOAD by
przemieszczaæ czerwony kursor
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5. WyjdŸ z MENU1.

Naciœnij przycisk ONLINE aby wyjœæ z funkcji MENU1 i ponownie
wydrukowaæ ponownie menu <<FUNCTION>>.

6. WyjdŸ z trybu setup aby zachowaæ emulacjê.

Aby wyjœæ z trybu setup i zachowaæ now¹ emulacjê, upewnij siê, ¿e
czerwony kursor znajduje siê pod SAVE & END.  Naciœnij przycisk
MENU. Drukarka wybierze SAVE & END i uaktywni siê.

Aby zmieniæ ustawienia drukarki za pomoc¹ trybu setup, zastosuj polecenia z
Rozdzia³u 5.

Jeœli autotest potwierdzi, ¿e drukarka pracuje poprawnie, spróbuj wykonaæ
próbny wydruk z oprogramowania, z którego korzystasz. Dziêki tej próbie
upewnisz siê, ze drukarka zosta³a w³aœciwie pod³¹czona do komputera.

Jeœli u¿ywasz interfejsu równoleg³ego, drukarka zwykle drukuje poprawnie
znaki automatycznie. Jednak¿e, mo¿e okazaæ siê, ¿e bêdziesz musia³
dostosowaæ uk³ad strony lub inne w³aœciwoœci wydruku korzystaj¹c z
oprogramowania lub trybu setup drukarki. Jeœli u¿ywasz interfejsu
szeregowego drukarka mo¿e nie dzia³aæ w ogóle lub drukowaæ wiele znaków
„?”. W takim przypadku ustawienia interfejsu szeregowego nie zgadzaj¹ siê z
ustawieniami w oprogramowaniu twojego komputera. Przed zmian¹ ustawieñ,
skorzystaj z wskazówek opisanych poni¿ej by wypróbowaæ mo¿liwoœci
drukowania z ustawieniami fabrycznymi.

SprawdŸ komunikacjê miêdzy drukark¹ a komputerem w nastêpuj¹cy sposób:
1. Za³aduj arkusz papieru.

2. SprawdŸ czy drukarka jest uaktywniona, w trybie online. Jeœli nie
œwieci siê lampka sygnalizacyjna ONLINE na zielono, naciœnij
przycisk ONLINE.

3. Wykonaj próbny wydruk korzystaj¹c z edytora tekstu, jêzyka
programowania lub innego oprogramowania.

WYDRUK STRONY
TESTOWEJ (ONLINE)
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4. Skorzystaj z menu ustawieñ w oprogramowaniu lub z trybu setup w
drukarce (opisanym w Rozdziale 5), aby wprowadziæ wymagane
zmiany uk³adu strony lub innych w³aœciwoœci wydruku.

Jeœli drukarka nie drukuje lub drukuje b³êdne znaki, postêpuj w
nastêpuj¹cy sposób:

• Upewnij siê, ¿e kabel interfejsu zosta³ w³aœciwie pod³¹czony.

• Upewnij siê, ¿e ustawiona w oprogramowaniu emulacja drukarki
jest taka sama jak wybrana na drukarce.

• Jeœli korzystasz z interfejsu szeregowego, upewnij siê ¿e
ustawienia interfejsu szeregowego s¹ takie same jak ustawiania w
komputerze. Fabryczne ustawienia s¹ nastêpuj¹ce: bity danych-
8, brak parzystoœci, bity stopu- 1, szybkoœæ transmisji danych -
9600 baud, protokó³ XON/XOFF.

Zmiany ustawieñ interfejsu szeregowego mo¿na dokonaæ albo na
drukarce albo w komputerze. Informacje jak zmieniæ ustawienia
drukarki znajdziesz w Rozdziale 5. Aby zmieniæ ustawienia w
komputerze wykorzystaj menu wyboru w programie lub
polecenia w systemie operacyjnym. W poni¿szym przyk³adzie
zastosowano system operacyjny  MS-DOS:
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Zastosowanie systemu MS-DOS do okreœlenia ustawieñ
interfejsu szeregowego

By ustaliæ ustawienia interfejsu szeregowego tak, by odpowiada³y
ustawieniom fabrycznym dla dowolnego komputera klasy IBM PC
lub innego kompatybilnego urz¹dzenia, zastosuj nastêpuj¹ce
polecenia w trybie MS-DOS MODE:

MODE COM1:9600,N,8,1,P
MODE LPT1:=COM1

Aby uaktywniæ niniejsze ustawienia po ka¿dorazowym w³¹czeniu
komputera, wpisz polecenie MODE do pliku AUTOEXEC.BAT .
Upewnij siê, ¿e plik MODE.COM znajduje siê w katalogu
systemowym.

Jeœli drukarka nadal nie dzia³a, skonsultuj siê ze sprzedawc¹ lub
inn¹ osob¹ maj¹ca doœwiadczenia z wykorzystaniem interfejsu
szeregowego.

• Jeœli wyst¹pi b³¹d w czasie drukowania spod systemu Windows,
ponowny wydruk tej samej strony mo¿e spowodowaæ
zniekszta³cenie drukowanych znaków. Aby unikn¹æ tego
problemu, wykonaj operacjê resetu z panelu drukarki lub wy³¹cz
drukarkê, a nastêpnie wydrukuj stronê ponownie.

Zakoñczy³eœ w³aœnie wprowadzanie ustawieñ i testowanie drukarki. Aby
zapoznaæ siê z codziennymi czynnoœciami zwi¹zanymi z korzystaniem z
drukarki, takimi jak: ³adowanie papieru, wybór w³aœciwoœci wydruku czy
drukowanie, przeczytaj Rozdzia³y 3 i 4.

.
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INSTALOWANIE
STEROWNIKA DRUKARKI

Aby korzystaæ z drukarki w œrodowisku Windows niezbêdny jest 
sterownik drukarki.
Specjalne sterowniki drukarki są wyposażone w drukarki DL3750+/
DL3850+.

Wiêcej informacji o tym jak zainstalowaæ sterownik znajduje siê w pliku
Readme.txt instalowanego sterownika drukarki.
· Sterowniki drukarki wspó³pracuj¹ z emulacj¹ DLP24C. Upewnij siê, i¿
dla trybu pracy drukarki wybrano emulacjê DLP24C+.
· Sterownik drukarki DL3750+/DL3850+ dotyczy druku
monochromatycznego.

Wydruk w kolorze mo¿e ró¿niæ siê od obrazu na podgl¹dzie wydruku.
Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ otrzymania wydruku monochromatycznego.

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:0129



KONFIGURACJA

2-30 Podrêcznik
u¿ytkownika

#02 Chapter 2 Polish.P65 2004-10-12, 11:0130



Podrêcznik u¿ytkownika

OBS£UGA PAPIERU

3-1

Q
u
i
c
k

R
e
f
e
r
e
n
c
e

I
n
t
r
o
d
u
c
-

t
i
o
n

S
e
t
t
i
n
g
 
U
p

O
B
S
£
U
G
A

P
A
P
I
E
R
U

P
r
i
n
t
i
n
g

S
e
t
u
p
 
M
o
d
e

OBS£UGA PAPIERU

Niniejszy rozdzia³a wyjaœnia jak korzystaæ z papieru

w drukarce. Rozdzia³ obejmuje nastêpuj¹ce zagadnienia:

• Wybór papieru

• Przegl¹d funkcji drukarki dotycz¹cych obs³ugi papieru

• Dostosowywanie ustawieñ do gruboœci papieru

• Stosowanie pojedynczych arkuszy

• Stosowanie papieru ci¹g³ego

• £adowanie i umieszczanie papieru w drukarce

• Zamiana typu papieru

Wskazówki dotycz¹ce specyfikacji papieru znajduj¹ siê na koñcu niniejszego

rozdzia³u. Przeczytaj t¹ czêœæ, jeœli bêdziesz drukowaæ na papierze

wielowarstwowym, kopertach lub etykietach.

Drukarka mo¿e drukowaæ na papierze ci¹g³ym lub na pojedynczych kartkach.

Pod okreœleniem pojedynczych kartek lub pojedynczych arkuszy rozumie siê

tak¿e koperty oraz nieci¹g³e arkusze wielowarstwowego papieru. Papier ci¹g³y

zaœ to etykiety i wielowarstwowy papier ³adowane do drukarki za pomoc¹

podajników traktorowych.

Najlepsze efekty uzyskasz stosuj¹c papier, który spe³nia poni¿sze kryteria:

(patrz Za³¹cznik B, zawieraj¹cy szczegó³ow¹ specyfikacjê techniczn¹). Jeœli

nie jesteœ pewien czy na papierze, którego chcesz u¿yæ mo¿na drukowaæ,

wypróbuj go lub skonsultuj siê ze sprzedawc¹.

D³ugoœæ 80 Pojedyncze arkusze: 76 do 364 mm (3 do 14.3 cali)

kolumn Papier ci¹g³y: 102 mm (4 cale) lub wiêcej

136 Pojedyncze arkusze: 76 do 420 mm (3 to 16.5 cala)

kolumn Papier ci¹g³y: 102 mm (4 cale) lub wiêcej

Szerokoœæ 8 0 Pojedyncze arkusze: 102 to 267 mm (4 do 10.5 cala)

kolumn Papier ci¹g³y: 102 do 267 mm (4 to 10.5 cala)

136 Pojedyncze arkusze: 102 do 420 mm (4 to 16.5 cala)

kolumn Papier ci¹g³y: 102 do 420 mm (4 to 16.5 cala)

Gruboœæ 0.35 mm (0.014 cala) ca³kowita maksymalna gruboœæ.

Liczba Od 1 do 5 kopii, w tym orygina³.

kopii Kalkê w papierze z podklejon¹ kalk¹ traktuje siê jak

kopiê.

3

WYBÓR PAPIERU



OBS£UGA PAPIERU

Podrêcznik
u¿ytkownika

3-2

PRZEGL¥D FUNKCJI Nastêpuj¹ce dŸwignie i przyciski wykorzystywane s¹ przy obs³udze papieru:
• Dzwignia wyboru papieru znajduj¹ca siê w lewym górnym rogu drukarki
• Dzwignia regulacji gruboœci papieru znajduj¹ca siê w prawym górnym rogu

drukarki
• Przyciski LF/FF, TEAR OFF, LOAD, oraz MENU na panelu kontrolnym

(Umo¿liwiaj¹ ró¿ne funkcje w zale¿noœci od tego czy u¿ywane s¹ z wciœniêtym
przyciskiem ONLINE czy nie.)
Poni¿szy rysunek ukazuje po³o¿enie poszczególnych przycisków i dŸwigni.

Przyciski i dŸwignie drukarki

Tabela 3.1 zawiera krótki opis zastosowania dŸwigni i przycisków u¿ywanych przy
dzia³aniach zwi¹zanych z wykorzystywaniem papieru. Wiêcej szczegó³owych
informacji znajduje siê w dalszej czêœci niniejszego podrêcznika.
WKAZÓWKA
By za³adowaæ papier lub w³o¿yæ papier, drukarka musi byæ:
• W trybie Online (aktywna), lecz nie mo¿e drukowaæ ani pobieraæ danych
• W trybie Offline (nieaktywna), lecz nie w trybie setup
Aby za³adowaæ papier precyzyjnie, czego dokonuje siê za pomoc¹ przycisku

ONLINE, drukarka musi byæ:
• W trybie Offline (nieaktywna), lecz nie w trybie setup

DŸwignia
gruboœci
papieru

Panel kontrolny

DŸwignia
wyboru
papieru

Lampki kontrolne
menu

Przyciski
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* Poni¿sze znaki zosta³y wyt³oczone na pokrywie:
     :  Papier ci¹g³y

 :  Pojedyncze arkusze

Tabela 3.1  DŸwignie i przyciski u¿ywane przy obs³udze papieru

Dźwignia/Pr
zycisk

Funkcja Dzia³anie

Wysuw strony Naciœnij i przytrzymaj LF/FF by wsun¹æ kartkê. 
Jedna strona papieru ci¹g³ego zostanie pobrana. 
Pojedyncze arkusze zostan¹ wypchniête.
Naciœnij i przytrzymaj LF/FF przez 3 sekundy, aby 
przesun¹æ do przodu papier o jeden wiersz.
Naciœnij LF/FF i ONLINE, aby za³adowaæ papier i 
przesuwaæ go o 1/180 cala do przodu.

Wysuw wiersza.

Przesuniêcie 
dok³adne 

TEAR OFF Przesuñ arkusz do 
pozycji oddzierania

Naciœnij TEAR OFF,  aby przesun¹æ arkusz do 
pozycji oddzierania. Oderwij stronê wzd³u¿ 
krawêdzi, a nastêpnie przyciœnij dowolny przycisk 
by cofn¹æ pozosta³¹ czêœæ papieru.

£aduje/wysuwa 
papier ci¹g³y

Naciœnij LOAD, aby za³adowaæ lub cofn¹æ papier 
ci¹g³y do pozycji „parkowania”.

Dok³adne cofanie Naciœnij przyciski  LOAD i ONLINE, aby cofn¹æ 
papier o 1/180 cala.

MENU Zapamiêtanie 
ustawionego punktu 
³adowania 

Naciœnij przyciski MEMU i ONLINE by trwale 
zapamiêtaæ punkt ³adowania ustawiony za pomoc¹ 
funkcji dok³adnego przesuniêcia.
Przesuñ dŸwigniê wyboru papieru do przodu do 
pozycji dla pojedynczych arkuszy (podajnik górny 
pojedynczych arkuszy).
Przesuñ dŸwigniê wyboru papieru ty³u do pozycji 
dla papieru ci¹g³ego

DŸwignia 
regulacji 
gruboœci 
papieru

Dostosuj ustawienie 
do gruboœci papieru 
lub liczby kopii

Dostosuj ustawienie do gruboœci papieru lub liczby 
kopii. Wybierz cyfrê odpowiadaj¹c¹ liczbie kopii (w 
tym orygina³). Wypróbuj ustawienia ( w tym A I D), 
aby zoptymalizowaæ jakoœæ wydruku. Wybierz D w 
przypadku wymiany kasety z taœm¹ lub, gdy chcesz 
usun¹æ zablokowany papier.

LF/FF

LOAD

DŸwignia 
wyboru 
papieru* 

Wybór œcie¿ki 
podawania papieru
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DOSTOSOWANIE
USTAWIEÑ DO GRUBOŒÆI
PAPIERU

Drukarka obs³uguje papier o ró¿nej gruboœci, w tym wielowarstwowy papier
do 5 warstw (1 orygina³ i 4 kopie). Szczegó³owe dane techniczne dotycz¹ce
gruboœci papieru znajduj¹ siê w Za³¹czniku B.
DŸwignia gruboœci papieru, znajduj¹ca siê w prawym górnym rogu drukarki
umo¿liwa dostosowanie ustawieñ do ró¿nej gruboœci papieru. Upewniaj siê
czy ustawienie dŸwigni jest w³aœciwe za ka¿dym razem, gdy zmieniasz iloœæ
drukowanych kopii.

Dzwigniê gruboœci papieru mo¿na ustawiæ w dziewiêciu pozycjach: od 1 do 5
oraz od A do D.  Skorzystaj z Tabeli 3.2, aby okreœliæ w³aœciwe ustawienie dla
papieru, na którym chcesz drukowaæ, a nastêpnie ustaw dŸwigniê papieru we
w³aœciwej pozycji.

Ustawianie dŸwigni gruboœci papieru

Dźwignia grubości papieru

Przesuń na D.
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KORZYSTANIE Z
POJEDYNCZYCH
ARKUSZY

Niniejsza czêœæ opisuje sposób wk³adania siê papieru za pomoc¹ podajnika
pojedynczych arkuszy. Podajnik umo¿liwia rêczne ³adowanie papieru, po
jednym arkuszu na raz.

£adowanie pojedynczego arkusza papieru

Aby za³adowaæ pojedynczy arkusz papieru do górnego podajnika
pojedynczych arkuszy:

1. Upewnij siê, ¿e drukarka jest w³¹czona. Upewnij siê, ¿e papier ci¹g³y w
podajniku tylnym jest cofniêty do pozycji parkowania. (Szczegó³owe
informacje znajdziesz w dalszej czêœci tego rozdzia³u: Wyjmowanie
papieru ci¹g³ego)

Tabela 3.2  Ustawienia dŸwigni gruboœci papieru

Liczba kopii
(w tym kopia orginalna) *1

1 kopia 1

2 kopie 2

3 kopie 3

4 kopie 4

5 kopie 5

Wymiana taœmy D

*1 W przypadku papieru z kalk¹ maszynow¹, kalkê uwa¿a siê za jedn¹ z
kopii.

*2 Aby zoptymalizowaæ wydruk, zmieniaj ustawienia przesuwaj¹c
dŸwigniê w dó³ i w górê (w tym do pozycji A i D). Wybierz pozycjê
D, jeœli chcesz wymieniæ taœmê lub usun¹æ zablokowany papier.  W
przypadku etykiet lub kopert wypróbuj metod¹ prób i b³êdów ró¿ne
ustawienia, aby ustaliæ satysfakcjonuj¹ce.

WKAZÓWKA
Jeœli wydruk jest nie niechlujny, taœma nie jest pobierana lub
papier siê zakleszcza, przesuñ dŸwigniê o jedn¹ pozycjê wy¿ej.

Ustawienie*2
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Przygotowanie do za³adowania arkusza papieru

5. W³ó¿ arkusz papieru do górnego podajnika pojedynczych arkuszy.
Upewnij siê, i¿ dolna krawêdŸ arkusza jest œciœle dopasowana do
wa³ka. Dostosuj praw¹ prowadnicê arkusza.

Lewy margines

(minimum)

2. Jeœli jest to konieczne zmieñ ustawienie dŸwigni gruboœci papieru.   (Patrz
punkt Dostosowanie ustawieñ do gruboœci papieru w poprzedniej
czêœci rozdzia³u.)

  3. Przesuñ dŸwigniê wyboru papieru do przodu.  (DŸwignia ta znajduje siê
na górnej lewej czêœci drukarki).

4. Podnieœ do góry podajnik pojedynczych arkuszy. Ustaw lew¹ prowadnicê
arkuszy. Pamiêtaj, ¿e mo¿na j¹ przesuwaæ w ograniczonym zakresie.

 Ustawianie lewego marginesu

Poni¿ej lewej prowadnicy papieru, podajnik ma skalê z podzia³k¹ co 0.1 cala.
Kiedy lewa prowadnica arkusza jest umieszczona maksymalnie po prawej
stronie, lewy margines wyniesie oko³o 5 mm (0,2 cala). Aby ustawiæ papier
skorzystaj z 2 linijek ze skal¹ w calach, znajduj¹cych siê na tacy wysuwu
drukarki. Podzia³ka na linijce wynosi 10 kolumn na cal.
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£adowanie arkusza papieru

7. Prze³¹cz drukarkê w tryb online. Wydrukuj próbn¹ stronê sprawdŸ
marginesy. Dokonaj nastêpuj¹cych zmian, jeœli oka¿¹ siê niezbêdne:

• Wyrównanie w poziomie. Ustaw ponownie prowadnice papieru jeœli
zachodzi taka potrzeba.

• Ustaw pocz¹tek strony (Top-of-form) (Patrz Rozdzia³ 5).
• Ustawienie marginesów.  Skorzystaj z ustawieñ w oprogramowaniu

lub w trybie setup drukarki. (Patrz Rozdzia³ 5).

6. Naciœnij przycisk LOAD. Papier zostanie przesuniêty do pozycji
pocz¹tku strony. Pocz¹tek strony to po³o¿enie pierwszego wiersza,
w jakim mo¿e rozpocz¹æ siê drukowanie. Aby dostosowaæ pozycjê
papieru lekko naciœnij jednoczeœnie przycisk ONLINE i LF/FF lub
przycisk LOAD. Papier bêdzie przesuwaæ siê do przodu lub ty³u w
odstêpach co 1/180 cala.



OBS£UGA PAPIERU

Podrêcznik
u¿ytkownika

3-8

KORZYSTANIE  Z PAPIERU
CI¥G£EGO

Wysuwanie pojedynczych arkuszy
Jeœli drukujesz korzystaj¹c z oprogramowania, ka¿dy arkusz jest wysuwany
automatycznie gdy osi¹gniêty zostanie koniec drukowanej strony. Aby
rêcznie wysun¹æ arkusze papieru skorzystaj z nastêpuj¹cych metod:

• Naciœnij i przytrzymaj wciœniêty przycisk LF/FF, aby wsun¹æ
kartkê.

• Przekrêæ ga³kê wa³ka w kierunku zgodnym z ruch ruchem
wskazówek zegara.

Papier ci¹g³y, typu sk³adanka z perforacj¹ poziom¹ doskonale nadaje siê do
drukowania wersji roboczych i d³ugich plików. Tylny podajnik traktorowy
wci¹ga papier pod wa³ek drukarki od ty³u. Proces ten nazywa siê ³adowaniem
papieru za pomoc¹ podajnika pchaj¹cego.
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Ustawianie stosu papieru

Ustaw stos papieru ci¹g³ego bezpoœrednio poni¿ej tylnej strony drukarki. Po
zainstalowaniu papieru w drukarce, œcie¿ka papieru powinna wygl¹daæ jak na
poni¿szym rysunku:

Ustawienie we w³aœciwym miejscu

Umiejscowienie  papieru ci¹g³ego

£adownianie za pomoc¹
tylnego podajnika

Ustawienie we z³ym miejscu
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£adowanie papieru ci¹g³ego

Niniejsza czêœæ podrêcznika wyjaœnia w jaki sposób stosowaæ papier ci¹g³y.
Tylny podajnik traktorowy wpycha papier ci¹g³y.

Aby za³adowaæ papier ci¹g³y:
1. Upewnij siê, ¿e drukarka zosta³a w³¹czona. Wyjmij z drukarki

wszystkie pojedyncze arkusze papieru.
2. Jeœli zachodzi potrzeba, dostosuj dŸwigniê gruboœci papieru do

ustawienia dla papieru ci¹g³ego. Patrz: poprzednia czêœæ tego rozdzia³u
Dostosowywanie ustawieñ do gruboœci papieru.)

Strona papieru ciągłego

Przygotowanie do za³adowania papieru ci¹g³ego.

Dźwignia grubości 

papieru

 No. of Copies Setting

 1 1 to 2

 2 to 3 2 to 3

 4 3 to 4

 5 4 to 5

Ustawienie dŸwigni gruboœci papieru

3. Przesuñ dŸwigniê wyboru papieru do ty³u.
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4. Podnieœ dŸwignie blokuj¹ce traktor, aby je odblokowaæ. Otwórz
uchwyty podajnika papieru. Zwróæ uwagê na rysunek poni¿ej.

5. Ustaw prawy traktor (patrz¹c od ty³u drukarki). Wciœnij praw¹
dŸwigniê blokuj¹c¹, aby zabezpieczyæ podajnik.  Wyœrodkuj.

Podajnik 

pojedynczych arkuszy

(podpórka)

Dźwignie 

zwalniające
Dźwignia wyboru 

papieru

Strona 

    papieru

       ciągłego

Traktory
(podajnik)

Ustawianie traktorów

Ustawianie lewego marginesu
Poni¿ej prawego traktora, patrz¹c od ty³u, znajduj¹ siê prowadnice traktora i
linijka z podzia³k¹ calow¹, 10 kolumn na cal. Aby ustawiæ traktor, skorzystaj
z linijki. Gdy krawêdŸ papieru jest ustawiona do lewej ostatniej linii, margines
wyniesie oko³o 12 mm (0,5 cala) w wliczaj¹c obszar perforacji.

Traktor

Uchwyty podajnika traktorowego

Uchwyty podajnika traktorowego

Ustawianie lewego marginesu
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6. Dostosuj dziurki papieru do ko³ków po prawej i lewej stronie
podajnika. Dostosuj lewy traktor (patrz¹c od ty³u drukarki) do
w³aœciwej szerokoœci papieru. Zamknij uchwyty papieru.

7. Poci¹gnij za lewy traktor (patrz¹c od ty³u drukarki), aby rozci¹gn¹æ i
naprê¿yæ papier. Naciœnij lew¹ dŸwigniê blokuj¹c¹ aby za blokowaæ
traktor.

8. Silnie odci¹gnij tyln¹ pokrywê od podajnika pojedynczych arkuszy (w
kierunku wskazanym przez strza³ki) i skieruj j¹ do do³u.

Podajnik pojedynczych 

arkuszy (podpórka)

Pokrywa tylna

Ustawienie pokrywy tylnej

9. Zamontuj podajnik pojedynczych arkuszy. Instalacja zosta³a opisana
w Rozdziale 2 pt. Monta¿ podajnika pojedynczych arkuszy.

10.Naciœnij przycisk LOAD. Papier zostanie przesuniêty do pozycji
pocz¹tku strony. Pocz¹tek strony to po³o¿enie pierwszego wiersza, w
jakim mo¿e rozpocz¹æ siê drukowanie.

11.Naciœnij przycisk LOAD, aby w³¹czyæ tryb online drukarki. Wykonaj
wydruk strony próbnej i sprawdŸ marginesy strony. Dokonaj
nastêpuj¹cych zmian, jeœli oka¿¹ siê niezbêdne:

• Wyrównanie w poziomie. Ustaw ponownie prowadnice papieru, jeœli
zachodzi taka potrzeba.

• Ustaw pocz¹tek strony (Top-of-form) (Patrz Rozdzia³ 5).
• Ustawienie marginesów.  Skorzystaj z ustawieñ w oprogramowaniu

lub w trybie setup drukarki.(Patrz Rozdzia³ 5).
• Wyrównanie w poziomie. Ustaw ponownie prowadnice traktora, jeœli

zachodzi taka potrzeba.
• Ustaw pocz¹tek strony (Top-of-form) (Patrz Rozdzia³ 5).
• Ustawienie marginesów.  Skorzystaj z ustawieñ w oprogramowaniu

lub w trybie setup drukarki. (Patrz Rozdzia³ 5).
Jeœli pozycja, w jakiej chcemy oderwaæ kartkê nie pokrywa siê z perforacj¹
poziom¹, wyrównaj j¹ w nastêpuj¹cy sposób:
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WSKAZÓWKA
Gdy stosujesz papier ci¹g³y, upewnij siê ¿e krawêdzie zarówno prawej
jak i lewej prowadnicy papieru nie dotykaj¹ papieru. Rozsuñ obydwie
prowadnice równomiernie na boki.

Ustawienie pozycji oddzierania papieru (TEAR OFF)

Jeœli korzystasz z przycisku TEAR OFF, aby przesun¹æ papier do pozycji
odrywania, pozycja ta mo¿e nie pokrywaæ siê z lini¹ perforacji. Aby
dopasowaæ pozycje, skorzystaj z nastêpuj¹cej procedury:

Procedura dopasowani pozycji odzierania:
1. Za pomoc¹ przycisku TEAR OFF przesuñ papier do pozycji

oddzierania. (Trzymaj wciœniêty przycisk TEAR OFF.)
2. Trzymaj¹c wciœniêty przycisk TEAR OFF, dopasuj pozycjê

oddzierania za pomoc¹ przycisków LF/FF lub LOAD.
- przycisk LF/FF:  Jednokrotne naciœniêcie przycisku powoduje

pobranie i przesuniêcie papieru o 1/180 cala.
- przycisk LOAD:  Jednokrotne naciœniêcie przycisku powoduje

cofniêcie papieru o 1/180 cala.
- Zakres regulacji wynosi plus minus 63/180 cala (w przybli¿eniu 9

mm).  Kiedy zostaje przekroczony, w³¹czy siê sygna³ alarmowy.

2. Po wyregulowaniu pozycji oddzierania, zwolnij przycisk TEAR OFF.
Drukarka zapamiêta iloœæ papieru pobranego na koniec regulacji, jako
t¹, któr¹ bêdzie pobieraæ  jeœli przycisk TEAR OFF zostanie
naciœniety.

Dobrze Źle

Prawa 

prowadnica 

papieru

Lewa prowadnica 

papieru

Papier 

ciągły

Podajnik 
pojedynczych 
arkuszy
(podpórka)
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Wyjmowanie papieru ci¹g³ego

Aby wyj¹æ papier ci¹g³y:
1. Upewnij siê, ¿e dŸwignia wyboru papieru jest przesuniêta do ty³u.
2. Naciœnij przycisk LOAD. Papier ci¹g³y zostanie  wycofany do

pozycji parkowania. Jeœli papier nie zostanie cofniêty ca³kowicie po
jednym naciœniêciu przycisku, naciskaj przycisk LOAD dopóki nie
zostanie zaparkowany.
WSKAZÓWKA
Drukarka mo¿e cofaæ papier ci¹g³y maksymalnie o 55.8 cm (22
cale) w czasie jednej operacji.

3. Aby wyj¹æ papier, podnieœ uchwyty papieru, podnieœ i wyci¹gnij
papier.

Monta¿ traktora (podajnika papieru ci¹g³ego)

Jeœli traktor zostanie zdjêty z uchwytów, zamontuj go w nastêpuj¹cy
sposób:

1. Wy³¹cz drukarkê.
2. Zdejmij podajnik pojedynczych arkuszy i otwórz os³onê akustyczn¹.
3. Zahacz z¹bki podajnika z jednej strony o ko³ki 1 a nastêpnie obróæ

podajnik do do³u tak by umieœciæ drugie z¹bki na ko³kach 2.

Kołek 1

Kołek 2

Kołek 1
Kołek 2

Osłona akustyczna
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Odrywanie strony papieru ci¹g³ego

3. Naciœnij dowolny przycisk, aby cofn¹æ papier do pozycji pocz¹tku
strony.

Oddzieranie papieru ci¹g³ego
Drukarka, któr¹ kupi³eœ ma specjalny pasek-krawêdŸ oddzierania, która
umo¿liwia oddzieranie papieru bez niepotrzebnych strat. Pasek znajduje siê na
krawêdzi pokrywy tacy wysuwu.
Aby oderwaæ papier za pomoc¹ paska:

1. naciœnij przycisk TEAR OFF. Pozioma perforacja ostatniej strony
zostanie przesuniêta do pozycji oddzierania. Jeœli ustawisz  TEAR
OFF na: AUTO za pomoc¹ funkcji  CONFIG w trybie setup, papier
automatycznie bêdzie przesuwany do krawêdzi odzierania po
zakoñczeniu ka¿dego zadania drukowania (lub gdy drukarka
wydrukuje wszystkie otrzymane dane).

WSKAZÓWKA
Jeœli pozioma perforacja papieru nie pokrywa siê pozycj¹
oddzierania, d³ugoœæ papieru mo¿e nie byæ poprawnie okreœlona
w ustawieniach oprogramowania lub w trybie setup drukarki.
SprawdŸ, czy d³ugoœæ jest w³aœciwie ustawiona. Wiêcej informacji
na temat ustawieñ d³ugoœci strony znajdziesz w Rozdziale 5.

2. Oderwij papier wzd³u¿ linii perforacji.
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Line Feed/Form Feed Wysuw wiersza/wysuw strony

Skorzystaj z funkcji line feed/form feed (wysuw wiersza/wysuw strony), aby
przesuwaæ papier. Funkcja ta dzia³a jeœli drukarka jest aktywna (w trybie
online). Naciœnij i przytrzymaj przycisk  LF/FU, aby za³adowaæ jeden arkusz
papieru. Naciœnij przycisk LF/FU dwukrotnie, by przesun¹æ papier o jeden
wiersz (nie trzymaj przycisku wciœniêtego d³u¿ej ni¿ trzy sekundy).

Drukarka nie pozwoli na wykonanie operacji cofniêcia arkusza lub wiersza z
poziomu panelu kontrolnego. Aby cofn¹æ pobrany papier, przekrêæ ga³kê
wa³ka rêcznie. Pamiêtaj, ¿e pocz¹tek strony zostanie przesuniêty ze swojego
pierwotnego po³o¿enia

Micro Feed - £adowanie dok³adne

Skorzystaj z funkcji dok³adnego ³adowania by wyregulowaæ precyzyjnie
po³o¿enie papieru. Funkcja dzia³a jeœli drukarka jest nieaktywna (w trybie
offline). Naciœnij jednoczeœnie przycisk ONLINE oraz LF/FF, aby przesun¹æ
dok³adnie papier do przodu. Naciœnij jednoczeœnie przyciski ONLINE oraz
ONLINE, aby cofn¹æ papier dok³adnie.

 Pamiêtaj, ¿e pocz¹tek strony zostanie przesuniêty ze swojego pierwotnego
po³o¿enia.

Ustawianie pozycji ³adowania

Skorzystaj tak¿e z funkcji dok³adnego ³adowania by ustawiæ pozycjê
³adowania papieru. Funkcja ta dzia³a jeœli drukarka jest w trybie offline. Gdy
funkcja ta zostanie u¿yta bezpoœrednio po naciœniêciu przycisku LOAD,
ustawiona pozycja jest zachowywana tymczasowo jako nowa pozycja
³adowania, dopóki drukarka nie zostanie w³¹czona.
Jednoczesne naciœniêcie przycisków ONLINE oraz MENU zapamiêtuje now¹
pozycjê ³adowania na sta³e. Pozycje ³adowania zachowywane s¹ osobno dla
pojedynczych arkuszy i papieru ci¹g³ego.

£ADOWANIE I
POZYCJNOWANIE PAPIERU
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ZMIANA TYPU PAPIERU Jeœli masz wiêcej ni¿ jeden program, z którego drukujesz, czêsto niezbêdna
jest zmiana typów papieru z ci¹g³ego na pojedyncze arkusze i na odwrót. W
tej czêœci rozdzia³u wyjaœnimy jak zamieniaæ typ papieru. Nie ma
koniecznoœci wyjmowania papieru ci¹g³ego z drukarki.

Zmiana na pojedyncze arkusze
Aby zmieniæ papier ci¹g³y na pojedyncze arkusze:
1. Oderwij wydrukowane strony.
2. Naciskaj¹c przycisk LOAD, wycofaj papier ci¹g³y do pozycji parkowania

(spoczynkowej). Zaœwieci siê na czerwono lampka PAPER OUT (brak
papieru).

UWAGA
Jeœli nie wycofasz papieru ci¹g³ego, papier mo¿e siê zablokowaæ w
drukarce.

3. Przesuñ do przodu dŸwigniê wyboru papieru, do pozycji w³aœciwej dla
pojedynczych arkuszy.

4. Zamontuj podajnik pojedynczych arkuszy. (Wiêcej na ten temat we
wczeœniejszej czêœci niniejszego rozdzia³u pt.: Korzystanie z
pojedynczych arkuszy ). Jeœli korzystasz z podajnika pojedynczych
arkuszy, naciœnij przycisk LOAD, aby za³adowaæ stronê do pozycji
pocz¹tkowej.

Drukarka jest gotowa do drukowania na pojedynczych arkuszach.
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Zmiana na papier ci¹g³y

Aby zmieniæ pojedyncze arkusze na papier ci¹g³y:
1. Jeœli arkusz papieru zosta³ za³adowany do drukarki, wyjmij do

przekrêcaj¹c ga³kê wa³ka lub naciskaj¹c i trzymaj¹c wciœniêty przycisk
LF/FF.

UWAGA
Jeœli nie wyjmiesz papieru, papier mo¿e siê zablokowaæ w drukarce.

2. Przesuñ do ty³u dŸwigniê wyboru papieru, do pozycji w³aœciwej dla
papieru ci¹g³ego.

3. Naciœnij przycisk LOAD. Papier ci¹g³y zostanie wci¹gniêty i
za³adowany do pozycji pocz¹tkowej.

Drukarka jest gotowa do drukowania na papier ci¹g³y.

Wskazówki ogólne

• Stosuj papier o wysokiej jakoœci. Nie stosuj papieru pofa³dowanego
czy pomarszczonego na krawêdziach.

• Nie nale¿y stosowaæ papieru z zszywkami lub metalowymi czêœciami.
• Nie nale¿y stosowaæ papieru z nieprzewidywalnymi zmianami

gruboœci, takimi jak papier czêœciowo wielowarstwowy, papier z
t³oczeniami, lub naklejkami z ods³oniêt¹ spodni¹ powierzchni¹.

• Przechowuj papier w czystym, suchym miejscu.

Papier wieloczêœciowy
• Unikaj stosowania papieru w pojedynczych arkuszach z podklejon¹

kalk¹ maszynow¹ jeœli to mo¿liwe. Wydruk na dole strony
pojedynczej kartki bywa nierówny.

·• Aby u³atwiæ równe ³adowanie spiêtego lub wielowarstwowego
papieru, wykorzystaj podniesiony do góry podajnik pojedynczych
arkuszy jako podstawkê.

WSKAZÓWKI
DOTYCZ¥CE OBS£UGI
PAPIERU



Podrêcznik u¿ytkownika

OBS£UGA PAPIERU

3-19

Q
u
i
c
k

R
e
f
e
r
e
n
c
e

I
n
t
r
o
d
u
c
-

t
i
o
n

S
e
t
t
i
n
g
 
U
p

O
B
S
£
U
G
A

P
A
P
I
E
R
U

P
r
i
n
t
i
n
g

S
e
t
u
p
 
M
o
d
e

Koperty

Drukuj¹c na kopertach stosuj podajnik pojedynczych arkuszy lub szczelinê
do rêcznego ³adowania papieru. WeŸ pod uwagê nastêpuj¹ce wskazówki:

• Ustaw dŸwigniê regulacji gruboœci papieru w pozycji maksymalnie
odpowiadaj¹cej gruboœci kopert.

• Wk³adaj¹c koperty, upewniaj siê, ze drukowaæ bêdziesz na przedniej
stronie. W innym przypadku koperta mo¿e zakleszczyæ siê w
drukarce.

Etykiety
• Zachowaj wyj¹tkow¹ ostro¿noœæ i postêpuj zgodnie ze wskazówkami

podczas drukowania na etykietach. Etykiety mog¹ maj¹ ograniczon¹
odpornoœæ na wilgoæ i wysokj¹ temperaturê.

• Stosuj wy³¹cznie etykiety na papierze ci¹g³ym. Nie drukuj na
etykietach wykonanych na pojedynczych arkuszach. Etykiety siê
œlizgaj¹ i wydruk na tego typu etykietach bywa nierówny.

• Ustaw dŸwigniê regulacji gruboœci papieru w pozycji maksymalnie
odpowiadaj¹cej gruboœci etykiet.

• Nie ³aduj do drukarki etykiet za pomoc¹ przycisku LOAD na panelu
kontrolnym. Mo¿e dojœæ do zablokowania papieru.

• Drukuj¹c na etykietach. Nie stosuj funkcji oddzierania papieru. Jeœli
etykiety s¹ cofane, mo¿e dojœæ do ich odlepienia i zablokowania
drukarki.

• Nie zostawiaj etykiet w drukarce. Mog¹ owin¹æ siê wokó³ wa³ka,
powoduj¹c zablokowanie drukarki po wznowieniu drukowania.

• Przetestuj drukowanie etykiet przed wydrukiem. Jeœli drukarka siê
zablokuje, ustaw dzwigniê gruboœci papieru w pozycji dla wiêkszej
gruboœci. Jeœli mimo to papier  nadal siê blokuje, wypróbuj inny typ
etykiet.
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CHAPTER

4DRUKOWANIE

Niniejszy rozdzia³ opisuje codzienne czynnoœci zwi¹zane
 z drukowaniem:

• Wybór w³aœciwoœci drukowania
• Rozpoczêcie drukowania, zatrzymanie lub wznowienie
• Wyjmowanie wydrukowanych stron
• Opró¿nianie buforu pamiêci

Instrukcje dotycz¹ce sposobu ³adowania papieru znajduj¹ siê w Rozdziale 3.

W³aœciwoœci drukowania, które nale¿y ustawiæ decyduj¹ o wygl¹dzie
wydrukowanych stron. W³aœciwoœci wydruku obejmuj¹ nastêpuj¹ce atrybuty:

• Jakoœæ wydruku
• Czcionki
• Gêstoœæ druku (iloœæ znaków na cal wiersza)
• D³ugoœæ i szerokoœæ strony
• Odstêp miêdzy wierszami tj. interlinia (iloœæ linii na cal w pionie)

Aby wybraæ w³aœciwoœci drukowania, nale¿y skorzystaæ z oprogramowania
komercyjnego lub z panelu kontrolnego drukarki.  O wyborze metody
decyduj¹ mo¿liwoœci oprogramowania, którym dysponujesz. Jeœli
oprogramowanie posiada wiêkszoœæ z opcji, których wymagasz, mo¿esz
rzadko, jeœli w ogóle musieæ korzystaæ z panelu kontrolnego. W rzeczywistoœci,
mo¿liwoœci oprogramowania czêsto przewy¿szaj¹ mo¿liwoœci ustawieñ
 drukarki.

Jeœli twoje oprogramowanie ma ograniczone opcje, mo¿esz skorzystaæ z
panelu kontrolnego by wybraæ w³aœciwoœci drukowania. Czasami, panel
kontrolny umo¿liwia wybór w³aœciwoœci niedostêpnych z poziomu
oprogramowania. Na przyk³ad, mo¿esz wybraæ pobrane czcionki
niewspierane przez oprogramowanie.

WYBÓR W£AŒCIWOŒCI
DRUKU
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Oprogramowanie komercyjne

Wiele pakietów oprogramowania oferuje szeroki zakres parametrów
drukowania, w³¹czaj¹c w to takie, które nie bêd¹ wpierane precz t¹ drukarkê.
Np. oprogramowanie czêsto umo¿liwia szerszy zakres rozmiarów czcionek,
ni¿ ten do którego drukarka jest przystosowana. Wiêcej informacji na temat
w³aœciwoœci druku wspieranych przez oprogramowanie znajdziesz w
dokumentacji oprogramowania.

Panel kontrolny

U¿yj przycisku MENU aby bezpoœrednio wybraæ jedno z dwóch menu: .

Panel kontrolny drukarki

Na panelu kontrolnym s¹ dwa przyciski MENU: MENU1 oraz MENU2.
Ka¿dy z nich umo¿liwia ustawienie ró¿nych zestawów opcji przed
drukowaniem, wœród nich: emulacjê, jakoœæ i gêstoœæ druku, odstêp miêdzy
wierszami.
Po w³¹czeniu drukarki po raz pierwszy lampka kontrolna przy MENU 1
zaœwieci siê, co oznacza, i¿ wszystkie w³aœciwoœci drukowania przypisane do
MENU1 s¹ dostêpne. Przed drukowaniem mo¿esz jednak ³atwo prze³¹czyæ
siê na MENU2. Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ wybrania czcionki rezydentnej innej
ni¿ czcionki przypisane do MENU1 lub MENU2.

WSKAZÓWKA
£atwiej bêdzie ci sprawdzaæ ustawienia, jeœli w pobli¿u drukarki
umieœcisz listê z aktualnymi ustawieniami MENU 1 oraz MENU 2.
Wiêcej informacji o drukowaniu listy bie¿¹cych ustawieñ, znajdziesz w
Rozdziale 5 pt. Drukowanie listy wybranych opcji. Swoje ustawienia
mo¿esz tak¿e wpisaæ do pól Tabeli 4.1.
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Wybór MENU1 lub MENU2

Po w³¹czeniu drukarki po raz pierwszywybrane zostaje MENU 1. Aby
zmieniæ to ustawienie na MENU2 lub powróciæ do MENU1, zastosuj
nastêpuj¹c¹ procedurê:

1. Naciœnij przycisk ONLINE aby prze³¹czyæ drukarkê w tryb offline
(nieaktywna).

2. Kilkakrotnie  naciœnij przycisk MENU. Œwiec¹ca siê lampka  (1 lub 2)
wskazuje na wybrane menu. Gdy zmieniasz  menu, uaktywnia siê jako
standardowa czcionka (o okreœlonym, kroju, gêstoœci lub jakoœci
druku) przypisana do wybranego menu.
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Tabela 4.1 Ustawienia  MENU1 i MENU2
Ustawienia standardowe

Wpisz lub zaznacz w³asne ustawienia
domyœlne

Ustawienie

W³aœciwoœci MENU1               MENU2

Emulacja
Fujitsu DPL24C PLUS
IBM Proprinter XL24E
Epson ESC/P2
Czcionka
Courier 10
Prestige Elite 12
Compressed 17
Boldface PS
Pica 10
Correspondence
OCR-B 10
OCR-A 10
Courier Normal 10 (kontur)
Courier Bold 10 (kontur)
Courier Italic 10 (kontur)
Nimbus Sans Normal PS (kontur)
Nimbus Sans Bold PS (kontur)
Nimbus Sans Italic PS (kontur)
Timeless Normal PS (kontur)
Timeless Bold PS (kontur)
Timeless Italic PS (kontur)
Pobrana 0
Pobrana 1
Jakoœæ druku
Letter
Report - u¿ytkowa
Draft - robocza
High-speed draft- szybka robocza
Gêstoœæ druku
2.5, 3, 5, 6, 10, 12
15, 17, 18 or 20 cpi
Odstêp proporcjonalny
Inne:
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3. Aby prze³¹czyæ drukarkê w tryb online, naciœnij przycisk ONLINE.
Twoja drukarka jest przygotowana do drukowania wed³ug ustawieñ
wybranego menu.

Rozpoczêcie drukowania
Zanim zaczniesz drukowaæ, upewnij siê, ¿e za³adowano papier. SprawdŸ
tak¿e, czy dŸwignia gruboœci papieru jest ustawiona we w³aœciwej pozycji (od
1 do D).
Aby rozpocz¹æ drukowanie, naciœnij przycisk ONLINE, aby prze³¹czyæ
drukarkê w tryb online, a nastêpnie uruchom oprogramowanie.

Zatrzymanie drukowania
Aby zatrzymaæ drukowanie w trybie natychmiastowym, naciœnij przycisk
ONLINE, prze³¹cz¹c drukarkê w tryb offline. Aby przerwaæ drukowanie,
mo¿esz tak¿e wykorzystaæ oprogramowanie, lecz zatrzymanie nast¹pi z
lekkim opóŸnieniem. Wszelkie dane przes³ane do bufora pamiêci drukarki i
niewydrukowane s¹ przechowywane dopóki proces drukowania nie zostanie
wznowiony. Dane w buforze zostan¹ utracone, jeœli wy³¹czysz drukarkê.
Aby wznowiæ drukowanie, naciœnij ponownie przycisk ONLINE.  Aby
anulowaæ drukowanie, skorzystaj z polecenia anulowania dostêpnego w
oprogramowaniu. Aby opró¿niæ bufor pamiêci drukarki, prze³¹cz drukarkê w
tryb offline i naciœnij przyciski MENU oraz TEAR OFF.  Wszelkie dane
przes³ane do bufora przed anulowaniem drukowania zostan¹ utracone.

Brak papieru – wznownie drukowania
Drukarka mo¿e „wyczuæ” brak papieru, gdy go zabraknie. W zale¿noœci od
ustawieñ funkcji PPR-OUT (paper-out: brak papieru) w trybie setup drukarka
mo¿e albo:

• Zatrzymaæ drukowanie i zaœwieciæ czerwon¹ lampkê sygnalizacyjn¹
PAPER OUT lub

• Drukowaæ do momemtu gdy w drukarce nie bêdzie ju¿ ¿adnych
danych.

Wiêcej szczegó³owych informacji na temat ustawieñ funkcji znajduje siê w
Rozdziale 5. Wed³ug ustawieñ fabrycznych  drukarka przestaj drukowaæ, jeœli
zabraknie papieru ci¹g³ego; a kontunnuuje drukowanie, jeœli zabraknie
pojedynczego arkusza.
Aby wznowiæ drukowanie po sygnale „brak papieru”, skorzystaj ze
sposobów opisanych poni¿ej:

ZATRZYMANIE LUB
ROZPOCZÊCIE
DRUKOWANIA
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Drukowanie pozosta³ych wierszy na stronie

Jest to wygodna metoda kontynuuowania drukowania, jeœli koñczy siê papier.
1. Naciœnij przycisk ONLINE. Drukarka powróci do trybu online,

za³aduje jeden wiersz i zaœwieci ponownie lampkê kontroln¹
PAPER OUT.

2. Powtarzaj procedurê dopóki nie zadrukujesz ca³ej strony. Odstêpy
miêdzy wierszami mog¹ jednak byæ nieregularne.

UWAGA
Jeœ³i korzystasz z podajnika pojedynczych arkuszy lub drukujesz pozosta³e
wiersze, uwa¿aj by nie drukowaæ na wa³ku. Drukowanie na wa³ku mo¿e
spowodowaæ uszkodzenie zarówno wa³ka jak i g³owicy drukuj¹cej.

Kontynuuowanie drukowania po uzupe³nieniu papieru:

1. Umieœæ papier w tylnym podajniku traktorowym lub w podajniku
pojedynczych arkuszy.

2. Aby za³adowaæ pierwsz¹ stronê, naciœnij przycisk LOAD. Lampka
sygnalizacyjna PAPER OUT zgaœnie.

3. Naciœnij przycisk ONLINE, aby prze³¹czyæ drukarkê do trybu online.
Drukarka wzowi drukowanie.

WSKAZÓWKA
W przypadku papieru ci¹g³ego, strona w trakcie której
drukowanie zosta³o przerwane i strona na której podjête, mog¹
byæ niepoprawnie wydrukowane. W takim przypadku nale¿y
poczekaæ a¿ ca³e zadanie drukowanie zostanie zakoñczone i
powtórzyæ wydruk niepoprawnie wydrukowanych stron.
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Wznowienie drukowania po ostrze¿eniu Area Over
(Wydruk poza stron¹)

Drukarka wyczuwa praw¹ i lew¹ krawêdŸ papieru i zapamietuje ich pozycjê
w czasie ³adowania papieru. Jeœli z dane z programowania maj¹ byæ
wydrukowane poza któr¹kolwiek z krawêdzi, drukarka zignoruje dane, lecz
nie przerwie drukowania. W takim przypadku zaœwieci siê lampka AREA
OVER, sygnalizuj¹ca drukowanie poza papierem, i alarmuj¹ca o stracie
danych. Wiêcej informacji na temat ustawiania AREACNT znajdziesz w
Rozdziale 5. Pracuj¹c z domyœlymi ustawieniami fabrycznymi drukarka nie
wyczuwa krawêdzi srtony. Jeœli kolor papieru jest ciemny lub by³ wczeœniej
zadrukowany, mo¿e nie byæ w stanie tego zrobiæ. W takim przypadku nale¿y
wy³¹czyæ czujnik.

Aby wznowiæ drukowanie, gdy œwieci siê lampka AREA OVER:

1. Zatrzymaj aplikacjê i naciœnij przycisk ONLINE i prze³¹cz drukarkê
w stan spoczynku (tryb offline).

2. Dostosuj poziom¹ pozycjê papieru i zmieñ margines w menu steup
drukarki lub w ustawieniach aplikacji.

3. Naciœnij przycisk ONLINE, aby prze³aczyæ drukarkê w tryb online.
Uruchom ponownie program i zacznij drukowaæ od strony z
utraconymi danymi.
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CZYSZCZENIE BUFORA
DRUKU

Niniejsza czêœæ podrêcznika opisuje najlepsze metody wyjmowania
pojedynczych  arkuszy i papieru ci¹g³ego po zakoñczeniu drukowania:

Wyjmowanie pojedynczych arkuszy

Jeœli drukujesz korzystaj¹c z ustawieñ w programie, drukarka automatycznie
wypycha ka¿dy arkusz po osi¹gniêciu koñca drukowanej strony. Aby
wyci¹gn¹æ arkusz rêcznie, skorzystaj z jednej z nastêpuj¹cych metod:

• Naciœnij i przytrzymaj przycisk LF/FF, aby wysun¹æ stronê,
 lub
• Pokrêæ ga³k¹ wa³ka w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

zegara.

Wyjmowanie papieru ci¹g³ego

Aby unikn¹æ strat papieru, skorzystaj z funkcji oddzierania stron papieru
ci¹g³ego. Naciœnij przycisk TEAR OFF, aby przesun¹æ stronê z perforacj¹ do
krawêdzi oddzierania. Oderwij kartkê i naciœnij dowolny przycisk, by cofn¹æ
papier do pozycji pocz¹tkowej. Szczegó³owe instrukcje znjaduj¹ siê w
Rozdziale 3.

Prze³¹cz drukarkê w stan offline. Naciœnij jednoczeœnie przyciski MENU
i TEAR OFF, aby usun¹æ wszelkie pozosta³e dane z bufora drukarki. Jest to
przydatna metoda, jeœli anulowana zostaje zadanie drukowania i nie ¿yczysz
sobie wydrukowania danych ju¿ przes³anych do drukarki.

Sposób ten nie zmienia ani nie kasuje ustawieñ MENU1 oraz MENU2,
ustawieñ pozycji ³adowania strony, ani pobranych czcionek.

WYJMOWANIE
ZADRUKOWANYCH STRON
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Tryb Setup

5U¯YWANIE TRYBU SETUP

Drukarka mo¿e pracowaæ w dwóch trybach: normalnym
 i setup. Tryb normalny u¿ywany jest do zwyk³ej
 codziennej pracy z drukark¹ i objaœnienia dotycz¹ce go
znajduj¹ siê w Rozdziale 3 i 4.

Tryb setup s³u¿y do dwóch celów: Umo¿liwia:

• Wybór opcjonalnych ustawieñ drukarki
• £atwiejsz¹ diagnozê problemów z drukowaniem.

Funkcje trybu setup mog¹ byæ ustawiane albo w trybie offline, za pomoc¹
panelu kontrolnego (offline setup) lub zdalnie, za pomoc¹ ustawieñ
programowych w systemie lub aplikacji (online setup). Rozdzia³ ten przede
wszystkim wyjaœnia, w jaki sposób stosowaæ tryb offline setup. Tryb online
setup opisany krótko na koñcu rozdzia³u, wa¿ny jest we wszystkich
emulacjach. Szczegó³y znajdziesz w podrêcznikach programisty.

Ustawienia opcjonalne drukarki obejmuj¹ emulacje, czcionki, gêstoœæ druku,
d³ugoœæ i szerokoœæ strony, opcje interfejsu szeregowego i ustawienia
pocz¹tku strony (top-of-form). Gdy zapiszesz wybrane przez siebie
ustawienia w pamiêci trwa³ej drukarki, zostan¹ one uznane za nowe ustawienia
standardowe i domyœlne. Ustawienia te s¹ wywo³ywane za ka¿dym razem,
gdy drukarka jest w³¹czana. Na przyk³ad, jeœli zachowasz DPL24C PLUS jako
emulacjê domyœl¹, DPL24C PLUS zostanie wywo³ywana po bezpoœrednim
w³¹czeniu drukarki.
Funkcje diagnostyczne drukarki obejmuj¹: SELF-TST, HEX-DUMP, oraz V-
ALMNT. W znacznym stopniu u³atwiaj¹ one rozwi¹zywanie problemów,
opisane w Rozdziale 7.

Czêœci rozdzia³u u³o¿one zosta³y w logicznym ci¹gu. Jeœli jesteœ
pierwszorazowym u¿ytkownikiem, upewnij siê, ¿e przeczytasz poni¿sz¹ czêœæ
jako pierwsz¹:

• Wchodzenie do trybu Setup
• Przegl¹d trybu Setup

JAK KORZYSTAÆ Z
ROZDZIA£U?
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W tej czêœci podrêcznika dowiesz siê jak dzia³a tryb setup. Gdy zapoznasz
siê ju¿ z podstawami, skorzystaj z nastêpnych czêœci by wybraæ opcje
drukarki, które bêd¹ kompatybilne z ustawieniami sprzêtu i oprogramowania
twojego komputera.

• Wydruk listy wybranych opcji
• Decyzja, któr¹ opcjê zmieniæ
• Zmiana opcji MENU1 i  MENU2
• Zmiana opcji sprzêtu
• Zmiana opcji wyrównania pozycji drukowania
• Zmiana opcji konfiguracji
• Wychodzenie z trybu i zapamiêtywanie ustawieñ

Aby przywróciæ ustawienia domyœlne (fabryczne lub ustawienia standardowe
po w³¹czeniu drukarki), zajrzyj do dalszej czêœci niniejszego rozdzia³u pt.
Przywracanie ustawieñ domyœlnych.

Informacje dotycz¹ce zastosowania funkcji  SELF-TST, HEX-DUMP, oraz
V-ALMNT znajduj¹ siê w dalszej czêœci niniejszego rozdzia³u pt. U¿ywanie
funkcji diagnostycznych.

Dla zaawansowanych u¿ytkowników:
Jeœli zapozna³eœ siê ju¿ z trybem setup, mo¿esz wykorzystaæ w
charakterze krótkej instrukcji, schemat znajduj¹cy siê na koñcu tego
rozdzia³u. Schemat zawiera listê wszystkich funkcji, pozycji i opcji
trybu setup.

Przed wejœciem do trybu setup, za³aduj papier ci¹g³y do drukarki w sposób
opisany w Rozdziale 3. Aby wprowadziæ wszystkie swoje zmiany ustawieñ
trybu setup, mo¿esz potrzebowaæ kilku arkuszy papieru.

Aby wejœæ do trybu setup, postêpuj wed³ug nastêpuj¹cych wskazówek:

1. Upewnij siê, ¿e papier ci¹g³y zosta³ za³adowany do drukarki, a
dŸwignia wyboru papieru przestawiona zosta³a w pozycji tylnej.

2.  Aby prze³¹czyæ drukarkê w tryb offline, naciœnij przycisk ONLINE.

WEJŒCIE DO TRYBU SETUP
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Tryb Setup

3. Naciskaj jednoczeœnie przyciski MENU i TEAR OFF, a¿ us³yszysz
pikniêcie drukarki.

Pocz¹tkowy wydruk w trybie setup

Wchodzenie do trybu setup

Dopóki nie us³yszysz sygna³u BEEP (pikniêcie) lub us³yszysz sygna³
alarmowy (czterokrotne pikniêcie), nie bêdziesz w trybie setup.
Prze³¹cz drukarkê w tryb offline i ponów próbê.

4. Gdy drukarka przejdzie do trybu offline, wydrukuje nastêpuj¹ce
informacje

.

<<FUNCTION>> menu

Funkcja

Czerwony kursor na os³onie papieru
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      Wybierz funkcjê SAVE & END Wyjœcie z trybu setup z zachowaniem zmian
dokonanych w trybie.

MENU1 i Przypisanie w³aœciwoœci druku do MENU1 i
MENU2 MENU2 na panelu kontrolnym dukarki.

HARDWRE Zmiana opcji sprzêtu.

ADJUST Zmiana opcji dostosowania pozycji drukowania.

    CONFIG Zmiana opcji konfiguracji.

Pocz¹tkowy wydruk w trybie setup zawiera nag³ówek, menu pomocy i menu
<<FUNCTION>>. Nag³ówek mówi o tym, ¿e drukarka jest w stanie
spoczynku (offline) i w trybie setup. Menu help (pomocy) stanowi krótkie
streszczenie informacji na temat tego jak u¿ywaæ trybu setup. Menu
<<FUNCTION>> zawiera listê wszystkich funkcji dostêpnych w trybie
setup. Zauwa¿, i¿ czerwony kursor na plastikowej os³onie papieru przy
karetce znajduje siê w po³o¿eniu pod funkcj¹ SAVE & END.

Do trybu setup mo¿na tak¿e wejœæ wy³¹czaj¹c drukarkê, i nastêpnie j¹
w³¹czaj¹c przy naciskaniu jednoczeœnie przycisków  TEAR OFF oraz
ONLINE, a¿ do momentu pikniêcia drukarki.

Jeœli wejdziesz do trybu setup, poni¿sze menu <<FUNCTION>> zostaje
wydrukowane:

PRZEGL¥D TRYBU SETUP

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST  SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

Tabela 5.1 Streszczenie dzia³ania poszczególnych funkcji

Tabela 5.1  Funkcje trybu Setup

Typ Funcja Przeznaczenie
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Tryb Setup

Wybierz DEFAULT Reset domyœlnych ustawieñ fabrycznych MENU1 i MENU2.

Wybierz podfunkcjê LIST Wydruk listy wszystkich wybranych opcji

SELF-TST Uruchomienie autotestu.

HEX-DUMP Zrzut w trybie szesnastkowym.

V-ALMNT Weryfikacja i korekta wyrównania druku w pionie

Tabela 5.1  Funkcje trybu Setup (cd.)

Aby wybraæ funkcjê z menu <<FUNCTION>>:

1. Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ kursor
znajduj¹cy siê na prowadnicy pod ¿¹dan¹ funkcj¹. Przycisk LOAD
przesuwa kursor do nastêpnego pola a przycisk LF/FF cofa do
poprzedniej opcji

2. Naciœnij przyciski TEAR OFF lub MENU, aby wybraæ funkcjê. Jeœli
funkcja posiada pozycje i opcje, drukarka wydrukuje pierwsz¹
pozycjê i jej opcje. Funkcje MENU1, MENU2, HARDWRE,
ADJUST, oraz CONFIG zawieraj¹ pozycje z opcjami do wyboru.
Inne funkcje nie maj¹ ani pozycji ani opcji.

Poni¿ej pokazano pierwsze trzy pozycje MENU1 i ich opcje.
Pozycje znajduj¹ siê w pojedynczych nawiasach < >.

Typ Funcja Przeznaczenie
Type

<EMULATE>          DPL24C+  XL24E    ESC/P2

<FONT>

 COUR 10  PRSTG12  COMPRSD  BOLDFCE  PICA 10  CORRESP  OCR-B    OCR-A    COUR-N

COUR-B

 COUR-I   N.SAN-N  N.SAN-B  N.SAN-I  TIMLS-N  TIMLS-B  TIMLS-I  DOWNLD0

DOWNLD1

<QUALITY>          LETTER   REPORT   DRAFT    HI-DRAFT

Autodiagnnoza
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Aby wybraæ opcjê z <pozycji> menu:

1. Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ kursor
znajduj¹cy siê na prowadnicy pod ¿¹dan¹ funkcj¹.

2. Naciœnij przycisk MENU aby wybraæ opcjê. Drukarka wydrukuje
nastêpn¹ pozycjê i jej opcje. Mo¿esz nacisn¹æ przycisk  MENU, aby
wybraæ opcjê.  Nastêpnie, drukarka wydrukuje poprzedni¹ pozycjê i
jej opcje.

3. Po wybraniu ¿¹danych opcji, naciœnij przycisk ONLINE, aby
wydrukowaæ ponownie menu <<FUNCTION>>.

Dla ka¿dej pozycji, podkreœlenie jednej z jej opcji oznacza, ¿e jest ona
aktualnie opcj¹ domyœln¹ (opcja aktualnie zapisana w pamiêci trwa³ej
drukarki). W poprzednim przyk³adzie opcj¹ domyœln¹ jest emulacja
Fujitsu DPL24C PLUS, czcionka- Courier 10 font,  i listowa jakoœæ
wydruku.

Tabela na nastêpnej stronie zawiera krótk¹ instrukcjê jak wybieraæ opcje
takie jak: emulacja, czcionka, jakoœæ druku i jak u¿ywaæ funkcji, które nie
maja opcji.

Przyk³ad trybu Setup

Aby zapoznaæ siê z trybem setup, spróbuj wykonaæ nastêpuj¹cy przyk³ad.
Przyk³ad ukazuje sposób zmiany czcionki i gêstoœci druku w MENU2 na
Prestige Elite 12 i 12 cpi.

1. Za³aduj papier ci¹g³y.
2. WejdŸ do trybu setup.

Naciœnij jednoczeœnie przyciski ONLINE i TEAR OFF, a¿ us³yszysz
sygna³ BEEP.

3. Wybierz funkcjê MENU2.
Poczekaj a¿ drukarka skoñczy drukowaæ i naciœnij przycisk LOAD lub

naciœnij dwukrotnie przycisk LF/FF, aby ustawiæ czerwony kursor
pod menu MENU2.  Naciœnij przycisk TEAR OFF lub przycisk
MENU, aby wybraæ funkcjê MENU2 i wydrukowaæ pozycje
<EMULATE> i jej opcje.
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Tryb Setup

Skrót trybu setup
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4. Wybierz aktualn¹ emulacjê.

Skoro nie chcesz zmieniaæ emulacji, naciœnij przycisk MENU, aby
wybraæ aktualn¹ emulacjê i wydrukuj nastêpn¹ pozycjê <FONT> i jej
opcje.

5. Zmieñ czcionkê na Prestige Elite 12.

Aby umieœciæ kursor poni¿ej PRSTG12, naciœnij raz przycisk LOAD
lub LF/FF.  Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ PRSTG12 i
wydrukuj nastêpn¹ pozycjê <QUALITY> i jej opcje.

6. Wybierz aktualn¹ jakoœæ druku.

Skoro nie chcesz zmieniaæ jakoœci druku, naciœnij przycisk MENU,
aby wybraæ aktualnie wybran¹ jakoœæ druku i wydrukuj nastêpn¹
pozycjê: <PITCH> i jej opcje.

7. Zmieñ gêstoœæ druku na 12 cpi i wyjdŸ z funkcji MENU2.

Aby umieœciæ kursor pod 12 CPI, naciœnij raz przycisk LOAD lub
LF/FF.  Skoro nie chcesz dokonywaæ ¿adnych innych zmian w
MENU2, naciœnij przycisk ONLINE aby wybraæ 12 CPI elit wyjœæ z
MENU2.  Menu  <<FUNCTION>> zostanie ponownie
wydrukowane.

8. WyjdŸ z trybu setup, zachowuj¹c nowa czcionkê i gêstoœæ druku.

Skoro kursor znajduje siê pod SAVE & END, naciœnij przycisk
MENU lub TEAR OFF, aby wybraæ SAVE & END.  Drukarka
zachowa ustawienie Prestige Elite 12 i 12 jako nowe ustawienie
domyœlne obowi¹zuj¹ce w MENU2 po w³¹czeniu drukarki. Drukarka
wyjdzie z trybu setup i prze³¹czy siê w stan online. Ustawienia te
bêd¹ obowi¹zywa³y dopóki ich nie zmienisz.
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Tryb Setup

Warto zapamiêtaæ

• Za³aduj papier ci¹g³y przed wejœciem do trybu setup. Nie nale¿y
u¿ywaæ przycisków LF/FF w trybie setup. Aby wyrównaæ pozycjê
drukowania w trybie setup, korzystaj z ga³ki wa³ka.

• Za ka¿dym razem gdy wchodzisz do trybu setup, na górze strony
zostaje wydrukowane krótkie menu pomoc. Jest ono tak¿e drukowane
jeœli wybierane s¹ funkcje SELF-TST, HEX-DUMP, lub V-ALMNT.
W trybie setup u¿ywaj go jako skróconej instrukcji.

• Podczas drukowania pozycji i opcji ka¿dej z funkcji, mo¿esz jedynie
wydrukowaæ jedn¹ pozycjê na raz. Jednak¿e mo¿na w prosty sposób
przejœæ albo do przodu albo wstecz listy pozycji. Aby przejœæ do
przodu (wydrukowaæ kolejn¹ pozycjê), naciœnij przycisk MENU.
Aby cofn¹æ siê (wydrukowaæ poprzedni¹ pozycjê), naciœnij przycisk
TEAR OFF.

• W menu <<FUNCTION>> lub w czasie wybierania funkcji
zawieraj¹cej pozycje i wybierane opcje, aby ponownie wydrukowaæ
menu <<FUNCTION>>, naciœnij przycisk ONLINE.

• Podkreœlenie pierwszych dwóch liter opcji oznacza, i¿ jest to opcja
ustawiona aktualnie jako domyœlna. Na przyk³ad 12 CPI wskazuje, ¿e
12 znaków na cal jest domyœl¹ gêstoœci¹ druku. Aby zmieniæ
domyœlne ustawienie, wybierz i zapisz w pamiêci nowe ustawienie dla
gêstoœci druku.

• Bêd¹c w trybie setup, mo¿esz skorzystaæ z funkcji LIST, aby
wydrukowaæ listê aktualnie wybranych opcji. (Szczegó³y w nastêpnej
czêœci rozdzia³u).

• Aby wyjœæ z trybu setup i zapisaæ na trwa³e wprowadzone zmiany,
wybierz funkcjê SAVE & END. Szczegó³y w nastêpnej czêœci
rozdzia³u: Wychodzenie z trybu i zapamiêtywanie ustawieñ.  Aby
wyjœæ bez zapamiêtywania zmian, wy³¹cz drukarkê. Poprzednie
ustawienia standardowe, wywo³ywane po w³¹czeniu drukarki
uaktywni¹ siê po ponownym w³¹czeniu drukarki.
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DRUKOWANIE LISTY
WYBRANYCH OPCJI

Funkcja LIST drukuje listê wszystkich aktualnie wybranych opcji drukarki.
Funkcja ta przydaje siê do sprawdzenia ustawieñ drukarki po wejœciu do
trybu setup po raz pierwszy lub przed wyjœciem z niego. Aby wydrukowaæ
listê opcji, za³aduj papier ci¹g³y i postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi
wskazówkami:

1. WejdŸ do trybu setup.
Prze³¹cz drukarkê w stan spoczynku (offline). Naciskaj jednoczeœnie
przyciski. TEAR OFF i ONLINE, a¿ us³yszysz sygna³ dŸwiêkowy.
Poczekaj a¿ drukarka skoñczy drukowaæ i sprawdŸ czy zosta³o
wydrukowane nastêpuj¹ce menu <<FUNCTION>>:

2. Wybierz funkcjê LIST.
Aby umieœciæ czerwony kursor pod LIST, kilkakrotnie naciœnij
przyciski LOAD oraz LF/FF.  Nastêpnie naciœnij przyciski TEAR
OFF oraz MENU, aby wybraæ funkcjê LIST. Drukarka zacznie
drukowaæ listê aktualnie wybranych opcji. Ustawienia fabryczne,
zwane tak¿e fabrycznymi ustawieniami domyœlnymi zosta³y
przedstawione na nastêpnej stroni.
Gdy drukarka skoñczy drukowaæ listê opcji, wydrukuje ponownie
menu <<FUNCTION>>.
WSKAZÓWKA
Aby wyj¹æ wydruk, krêæ ga³k¹ wa³ka dopóki nie bêdziesz móg³
oderwaæ strony wzd³u¿ perforacji. W trybie setup nie nale¿y
u¿ywaæ funkcji oddzierania kartki (przycisku TEAR OFF).

3. Nastêpnie albo:
• Wybierz inn¹ funkcjê albo
• WyjdŸ setup trybu setup, zachowuj¹c wszelkie zmiany, które

wprowadzi³eœ.

Szczegó³y dotycz¹ce innych funkcji znajduj¹ siê w dalszej czêœci
niniejszego rozdzia³u. Aby wyjœæ z trybu setup i zachowaæ zmiany, po
upewnieniu siê, ¿e czerwony kursor znajduje siê poni¿ej SAVE & END,
naciœnij przycisk MENU lub TEAR OFF.

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST  SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT
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Tryb Setup

*1 LOADTIM jest wydrukowana po tym wierszugdy opcja AUTO jest wybrna dlar
CUTLOAD.

Wydruk domyœlnych ustawieñ fabrycznych za pomoc¹ funkcji LIST

(*1)
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MENU1 EMULATE Emulacja wybrana na drukarce musi byæ
taka sama jak emulacja ustawiona w
programie. Jeœli wybierzesz emulacjê
podczas konfiguracji drukarki (Rozdzia³ 2),
nie musisz zmieniaæ opcji  EMULATE, o ile
nie chcesz zmieniæ j¹ na inn¹. Emulacja
przypisana do MENU1 jest emulacj¹
domyœl¹ obowi¹zuj¹c¹ po w³¹czeniu
drukarki.
Zobacz dalsz¹ czêœæ rozdzia³u: Zmiana
opcji MENU1 i MENU2.

MENU2 Brak Jeœli u¿ywasz MENU2, emulacja wybrana dla
MENU2 musi byæ taka sama jak emulacja
ustawiona w programie.

Zobacz dalsz¹ czêœæ rozdzia³u: Zmiana
opcji MENU1 i MENU2.

DECYZJA KTÓRE OPCJE
ZMIENIÆ

Na poprzedniej stronie znajduje siê wydruk domyœlnych ustawieñ
fabrycznych drukarki. Na wydruku opcje pogrupowane s¹ wed³ug
pe³nionych przez nie funkcji:

• Ustawienia Menu 1 (funkcja MENU1)
• Ustawienia Menu 2 (funkcja MENU2)
• Ustawienia sprzêtowe (funkcja HARDWRE)
• Ustawienia regulacji pozycji drukowania (funkcja ADJUST)
• Ustawienia konfiguracji (funkcja CONFIG)

Wiêkszoœæ wybieralnych opcji modyfikuje jedynie takie atrybuty
wydruku jak: styl czcionki czy format strony. Jednak¿e niektóre opcje
musz¹ byæ ustawione w³aœciwie by drukarka mog³a poprawnie pracowaæ
ze sprzêtem i oprogramowaniem, które posiadasz. W Tabeli 5.2
znajduje siê lista wszystkich pozycji opcji, które musz¹ byæ w³aœciwie
ustawione by zagwarantowaæ kompatybilnoœæ drukarki i jej akcesoriów
z systemem.

Tabela 5.2  |Wymagane opcje

Funkcja Pozycja Opcja
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Tryb Setup

Tabela 5.2  Wymagane opcje (cd.)

HARDWRE FORMAT Jeœli posiadasz interfejs szeregowy,
BAUD-RT  opcje interfejsu szeregowego
PROTOCL wybierane na drukarce musz¹ byæ
DSR  takie same, jak ustawienia wprowadzone do
DUPLEX systemu operacyjnego lub aplikacji, z której
 CTS korzystasz.  Jeœli ustawienia nie bêd¹ siê
 CD pokrywa³y, drukarka nie bêdzie drukowa³a

lub bêdzie drukowa³a zniekszta³cony tekst.
Zobacz dalsz¹ czêœæ rozdzia³u: Zmiana
opcji sprzêtu.

ADJUST Brak Jeœli nie korzystasz z oprogramowania do
okreœlenia górnego marginesu strony,
skorzystaj z domyœlnego ustawienia
pocz¹tku strony (top-of-form),
wynosz¹cego 1 cal (25.4 mm) od górnej
krawêdzi papieru. Jeœli u¿ywasz programu
do okreœlenia górnego marginesu, zmieñ
domyœlne ustawienie na 1/6 cala (4.2 mm).

Zobacz dalsz¹ czêœæ rozdzia³u: Zmiana
opcji wyrównania pozycji drukowania.

CONFIG Brak Jeœli korzystasz z papieru o ciemnej barwie
lub z drukiem w ciemnym kolorze, mo¿esz
potrzebowaæ wy³¹czyæ funkcjê czujnika
brzegu strony AREA OVER.
Zobacz dalsz¹ czêœæ rozdzia³u: Zmiana
opcji konfiguracji.

Function Item Option
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ZMIANA OPCJI MENU 1
ORAZ  MENU2

Funkcje MENU1 i MENU2  umo¿liwiaj¹ zmianê opcji drukowania
przypisanych do MENU1 i MENU2 na panelu kontrolnym drukarki. W
trybie normalnym („nie setup”) mo¿esz prze³¹czaæ siê miêdzy ró¿nymi menu
w sposób opisany w Rozdziale 4.

MENU1 zostaje wywo³ane po w³¹czeniu drukarki po raz pierwszy.

Wybierz tê emulacjê na drukarce, która zosta³a wybrana w oprogramowaniu.
Jeœli nie bêd¹ to te same emulacje, drukarka mo¿e nie drukowaæ poprawnie.
Jeœli planujesz regularnie korzystaæ z dwóch ró¿nych emulacji, przypisz
najczêœciej stosowan¹ emulacjê do  MENU1. Przypisz drug¹ emulacjê do
MENU2.  Wszystkie inne ustawienia dostêpne dla  MENU1 i MENU2 s¹
opcjonalne. Niektóre z ich pozycji i opcji bêd¹ zmienia³y siê wraz ze zmian¹
emulacji. Aby ustaliæ które parametry s¹ wspierane przez oprogramowanie,
zajrzyj do dokumentacji oprogramowania.

Tabela 5.3 opisuje pozycje MENU1 i MENU2 i ich opcje. Obie funkcje
oferuj¹ te same pozycje i opcje. Pozycje w  Tabeli 5.3 zosta³y podane w takim
porz¹dku, w jakim s¹ drukowane. Nie wszystkie pozycje zosta³y
zdefiniowane dla wszystkich emulacji i niektóre zmieniaj¹ siê wraz ze zmian¹
emulacji.

Procedura zmiany opcji MENU1 i MENU2 zosta³a opisana po Tabeli 5.3.
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Tryb Setup

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.
Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

PozycjeMENU1
i MENU2

<EMULATE> Wybierz t¹ sam¹ emulacjê, któr¹ wybra³eœ w
oprogramowaniu. Wiêcej informacji na temat
wyboru emulacji znajdziesz w  Rozdziale 2
 w czêœci pt.: Wybór emulacji.

    DPL24C+ seria drukarek Fujitsu DL (kody steruj¹ce
DPL24C PLUS)

XL24E drukarki IBM Proprinter XL24E
ESC/P2 Drukarki Epson korzystaj¹ z kodów

steruj¹cych ESC/P2
WKAZÓWKA: Gdy zmieniasz emulacjê,
wszystkim opcjom MENU1 i MENU2 s¹
przywracane standardowe ustawienia
domyœlne dla danej emulacji.

<FONT> Po ka¿dej z czcionek podana jest zalecana
dla niej gêstoœæ druku. Gdy zmienisz
czcionkê, upewnij siê, ¿e zmieniasz tak¿e
gêstoœæ druku (szerokoœæ), jeœli jest to
wymagane.

COUR 10
PRSTG12
COMPRSD
BOLDFCE
PICA 10
CORRESP
OCR-B
OCR-A
COUR-N
COUR-B
COUR-I
N.SAN-N
N.SAN-B
N.SAN-I

Opcje Opis
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Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.
Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

<FONT> TIMLS-N
(cd.) TIMLS-B

TIMLS-I
DOWNLD# Czcionka 0 lub czcionka 1 w pamiêci

RAM drukarki

<QUALITY> Wybierz  tê jakoœæ druku, której
najczêœciej bêdziesz potrzebowa³.

LETTER Jakoœæ listowa. Ta opcja zapewnia
najwy¿sz¹ rozdzielczoœæ, lecz oferuje
najni¿sz¹ szybkoœæ druku. Nie mo¿e byæ
stosowana z czcionkami zagêszczonymi
(compressed).

REPORT Jakoœæ u¿ytkowa. Opcja zapewnia
mniejsz¹ rozdzielczoœæ ni¿ jakoœæ listowa,
ale dwa razy wiêksz¹ szybkoœæ
drukowania. Jeœli chcesz jedynie
zwiêkszyæ szybkoœæ wydruku, niezale¿nie
od czcionki, skorzystaj z czcionki
corresponcence. Jakoœæ czcionki
corresponcence jest lepsza ni¿ jakoœæ
u¿ytkowa.

DRAFT Standardowa jakoœæ robocza. Opcja oferuje
ni¿sz¹ rozdzielczoœæ ni¿ tryb LETTER,
lecz 3,2-krotnie wiêksz¹ prêdkoœæ
drukowania.

HI-DRFT Jakoœæ robocza o du¿ej prêdkoœci. Opcja
oferuje najni¿sz¹ rozdzielczoœæ ni¿ opcja
drukowania w trybie jakoœci roboczej, lecz
3,5-krotnie wiêksz¹ prêdkoœæ drukowania.

.

Pozycje MENU1
oraz MENU2

Opcje Opis
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Tryb Setup

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.
Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Pozycje MENU1
oraz MENU2

<PITCH> ## CPI 2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17, 18, lub 20 cpi
(liczba znaków na cal wiersza)

PROP SP Odstêpy proporcjonalne (1/12 cala na
jeden znak)

<LINE SP> ## LPI 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lub 8 lpi
(linii na cal)

6 lpi 3 lpi (podwójna interlinia)
ABCD ABCD
ABCD
ABCD ABCD
ABCD
ABCD ABCD
ABCD

<CHAR-W> Zmienia tak¿e gêstoœci druku jeœli  zosta³a
wybrana opcja 2 TIMES lub 4 TIMES

NORMAL Standardowa szerokoœæ znaku

2 TIMES Podwójna szerokoœæ znaku

4 TIMES Poczwórna szerokoœæ znaku
(*1)

Opcje Opis
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Pozycje MENU1
MENU2

<CHAR-H> Zmienia tak¿e interliniê jeœli  zosta³a
wybrana opcja 2 TIMES lub 4 TIMES

NORMAL Standardowa wysokoœæ znaku

2 TIMES Podwójna wysokoœæ znaku

4 TIMES Poczwórna wysokoœæ znaku

(*1)

<ATTRIB> Wybieraatrybut by wyró¿niæ czêœæ
tekstu w dokumencie. Tylko jeden
atrybut mo¿na dodaæ na raz.

NONE

ITALICS

CONDNSD
(*1)
SHADOW

BOLD

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis
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Tryb Setup

PozycjeMENU1
oraz MENU2

<PAGE LG> Okreœla szerokoœæ strony w calach.
## IN Dla emulacji DPL24C PLUS oraz IBM

XL24E:
3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 8.5,
11.0 (format letter), 11.6 (format A4),
12.0, 14.0, lub 18.0 cale

Dla emulacji ESC/P2:
4.0, 4.5, 5.0, ..., 11.0, 11.5, ...,
22.0 cali

    <LFT-END>Okreœla kolumnê, w której  rozpocznie siê
drukowanie, zmieniaj¹c   lewy margines.
Drukowanie rozpocznie   siê w pozycji
okreœlonej przez dan¹   kolumnê plus
margines ustawiony w aplikacji.

## COLM Kolumna 1, 2, 3, ..., 41

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis

LET-END
Margines
ustawiony w
oprogramowaniu
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Pozycje MENU1
oraz MENU2

<TOP-MRG> Okreœla liczbê wierszy górnego
marginesu. Otrzymany w ten sposób
pusty obszar minus 1 wiersz stanowi
ustawienie  <TOP-MRG>. Maksymalna
wielkoœæ górnego marginesu jest
wartoœci¹ wynikaj¹c¹ z powy¿szego
plus z nastêpuj¹cych dwóch ustawieñ:
top-of-form: pocz¹tku strony (standard
= 1 cal) oraz ustawienia marginesu w
aplikacji. Jeœli stosujesz oprogramowanie
do ustawiania górnego marginesu,
zastosuj ustawienie domyœlne (1 wiersz)
dla <TOP-MRG>.

 ## LINE 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 9, lub 10 linii

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis

Top-of-form
Ustawienie
górnego
marginesu
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Tryb Setup

Pozycje MENU1
oraz MENU2

<LANGUGE> Wybiera jêzyk.

Dwa przebiegi oznaczaj¹, i¿ znaki
diakrytyczne s¹ drukowane oddzielnie od
znaków liter, do których nale¿¹ i, ¿e
litery s¹ drukowane bez ¿adnych redukcji

Pierwsza lista jest wspólna dla
wszystkich emulacji. Opcje specyficzne
dla ka¿dej z emulacji zosta³y pominiête.
Zobacz kolejne listy oznaczone (2) i (*3).

USA American English
(Strona kodowa 437)

UK British English
GERMAN German
SWEDISH Swedish
PAGE437 Strona kodowa 437
PAGE850 Strona kodowa 850
PAGE860 Strona kodowa 860
PAGE863 Strona kodowa 863
PAGE865 Strona kodowa 865
ECMA94 ECMA 94
ISO8859 ISO 8859-1
PG852 Strona kodowa 852
PG852-T Strona kodowa 852 two-pass (dwa

przebiegi)
PG855 Strona kodowa 855
PG866 Strona kodowa 866
HUNGARY Hungarian
HUNG-T Hungarian two-pass (dwa przebiegi)

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis
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PozycjeMENU1
oraz MENU2

LANGUGE> SLOV Slovenian
(cd.) SLOV-T Slovenian two-pass (dwa przebiegi)

POLISH Polish
POLSH-T Polish two-pass (dwa przebiegi)
MAZOWIA Mazowian
MAZOW-T Mazowian two-pass (dwa przebiegi)
LATIN2 Latin 2
LATIN2-T Latin 2 two-pass (dwa przebiegi)
KAMENIC Kamenicky
KAMEN-T Kamenicky two-pass (dwa przebiegi)
TURKY Turkish
TURKY-T Turkish two-pass (dwa przebiegi)
CYRILIC Cyrillic
IBM437 IBM 437
IBM851 IBM 851
ELOT928 ELOT 928
PG-DHN Strona kodowa DHN
LATIN-P Latin Polish
ISO-LTN ISO Latin
LITHUA1 Lithuanian1
LITHUA2 Lithuanian2
MIK
MACEDON Macedonian
PG-MAC
ELOT927
ABG
ABY
DEC GR
HBR-OLD
PG862
HBR-DEC
GREEK 11
ISO-TUK ISO Turkish
RUSCII

LATIN-9

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis
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PozycjeMENU1
oraz MENU2

<LANGUGE> (*2)
(cd.) FRENCH French

ITALIAN Italian
SPANISH Spanish
DANISH1 Danish I
DANISH2 Danish II
FINNISH Finnish
NORWEGN Norwegian

(*3)
DANISH1 Danish I
ITALIAN Italian
SPANSH1 Spanish I
SPANSH2 Spanish II
JAPAN Japanese
NORWEGN Norwegian
LATIN A Latin American
FRENCH French
DANISH2 Danish II
KOREA Korea
LEGAL Legal

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis
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Pozycje MENU1
oraz MENU2

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

<CHR-SET>     SET 1   Zestaw znaków IBM 10
SET 2 Zestaw znaków IBM 2

Jeœli korzystasz z pobranej czcionki
(programowej), zestaw znaków dla danej
czcionki jest nadrzêdny w stosunku do
ustawieñ <CHR-SET>.

(*3)
ITALIC Dostêpne s¹ znaki kursyw¹.
GRAPHIC Dostêpne s¹ Znaki graficzne (linie

generowane metod¹ przesuwu).
<PRF-SKP> W przypadku papieru ci¹g³ego, opcja ta

okreœla czy drukarka przeskoczy do
nastêpnego arkusza na 1 cal przed
perforacj¹. Jeœli nie korzystasz z usawienia
w oprogramowaniu, aby ustaliæ dolny
margines, wybierz SKIP drukuj¹c na
grubszym papierze typu sk³adanka.

SKIP Skok na 1 cala przed perforacj¹
 NO-SKIP Perforacja nie przeskakiwana.

   Drukowanie bêdzie wykonywane do
dolnego marginesu strony.

<WIDTH>   13.6 IN strona o szerokoœci 13.6 cala
(*5)   11.4 IN strona o szerokoœci 11.4 cala

  11.0 IN strona o szerokoœci 11 cali
    8.0 IN strona o szerokoœci 8 cala

<ZEROFNT>   Okreœla czy cyfra zero drukowana bêdzie
   z ukoœnikiem. Dziêki tej opcji ³atwiej jest
   odró¿niæ wielk¹ literê „O” od cyfry 0. Nie
  dzia³a z niektórymi czcionkami
   programowymi.

NO-SLSH 0
SLASH  Ø

Opcje Opis
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PozycjeMENU1
oraz MENU2

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1 oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis

<DC3-CDE> ENABLE W³¹cza kody DC1 i DC3. Wszelkie dane
otrzymane miêdzy DC3 i kolejnym  DC1

(*4)  s¹ ignorowane.
DISABLE Wy³¹cza kody DC1oraz DC3. Tym

samym kody s¹ ignorowane.

<CR-CODE>     CR ONLY Do znaku powrotu karetki nie jest
dodawane polecenie wysuwu wiersza.

CR & LF Do ka¿dego powrotu karetki jest
dodawane polecenie wysuwu wiersza.

<LF-CODE>        LF ONLY Do polecenia wysuwu wiersza nie
 (*3) jest dodawany znak powrotu karetki.

LF & CR Do polecenia wysuwu wiersza jest
dodawany znak powrotu karetki.
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PozycjeMENU1
oraz MENU2

Tabela 5.3 Pozycje i opcje MENU1oraz MENU2 (cd.)
WKAZÓWKI:
• Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
• Gwiazdki wskazuj¹ na pozycje i opcje, które s¹ ró¿ne dla emulacji IBM

XL24E i Epson ESC/P2. Objaœnienia przypisów znajduj¹ siê na koñcu tabeli.

Opcje Opis

<RGHTEND>     WRAP Zawijanie koñca wiersza. Powoduje powrót
karetki plus wysuw wiersza

OVR-PRT Znaki s¹ nadrukowane na koñcu wiersza.

<==END==> Wskazuje na koniec pozycji MENU1.
Naciœnij przycisk MENU aby wydrukowaæ
pierwsz¹ pozycjê - <EMULATE>.
Naciœnij przycisk TEAR OFF, aby
wydrukowaæ poprzedni¹ pozycjê -
<RGHTEND>.  Naciœnij przycisk ONLINE

, aby ponownie wydrukowaæ menu
<<FUNCTION>>.

*1  Niedostêpna w emulacji IBM XL24E
*2  Niedostêpna w emulacjach Epson ESC/P2
*3 Dostêpna jedynie w emulacjach Epson ESC/P2
*4  Dostêpna jedynie w emulacji DPL24C+
*5  Dostêpna jedynie dla drukarek 136-kolumnowych
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Tryb Setup

3. Wybierz emulacjê.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ kursor
znajduj¹cy siê na prowadnicy pod ¿¹dan¹ funkcj¹. Nastêpnie wykonaj
jedn¹ z nastêpuj¹cych instrukcji:
• Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ emulacjê i wydrukowaæ

nastêpne pozycje MENU1 lub MENU2.  (W Tabeli 5.3 pokazana
zosta³a pozycja <FONT>).

• Naciœnij przycisk TEAR OFF, aby wybraæ emulacjê i wydrukowaæ
<==END==>.  Naciœnij ponownie przycisk TEAR OFF, aby
wydrukowaæ ostatnie pozycje MENU1 lub MENU2. (W Tabeli
5.3 pokazana zosta³a pozycja <RGHTEND>). Wygodnie jest
u¿ywaæ przycisku TEAR OFF, w przypadku gdy opcje, które
chcesz zmieniæ znajduj¹ siê blisko koñca tabeli.

Procedura

Aby zmieniæ opcje przypisane do MENU1 oraz MENU2, upewnij siê, ¿e
za³adowany zosta³ papier ci¹g³y, a nastêpnie postêpuj zgodnie z
nastêpuj¹cymi instrukcjami:

1. WejdŸ do trybu setup.
Prze³¹cz drukarkê w tryb offline. Naciskaj jednoczeœnie przyciski
TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie us³yszysz sygna³u
dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj, a¿ drukarka przestanie drukowaæ.
Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST  SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

 2. Wybierz funkcjê MENU1 lub MENU2.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ kursor
znajduj¹cy siê na prowadnicy pod funkcj¹ MENU1 lub MENU2 .
Naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU, aby wybraæ funkcjê i
wydrukowaæ nastêpuj¹ce opcje <EMULATE>:

<EMULATE>      DPL24C+   XL24E    ESC/P2
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NOTE
Za ka¿dym razem gdy wybierasz now¹ emulacjê, wszystkie opcje
MENU1 lub MENU2 s¹ przywracane do fabrycznych ustawieñ
domyœlnych dla wybranej emulacji.

4. Jeœli zachodzi potrzeba, zmieñ inne opcje MENU1 lub MENU2.

Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby przesun¹æ
kursor do opcji, któr¹ chcesz zmieniæ. Naciœnij przycisk MENU, aby
wybraæ opcjê i wydrukowaæ nastêpn¹ pozycjê z listy w Tabeli 5.3.
Naciœnij przycisk TEAR OFF, aby wybraæ opcjê i wydrukowaæ
poprzedni¹ pozycjê.

5. WyjdŸ z MENU1 lub MENU2.

Aby wyjœæ z wybranych opcji i wydrukowaæ ponownie menu
<<FUNCTION>>, naciœnij przycisk ONLINE.

6. Nastêpnie albo:

• Wybierz inn¹ funkcjê, lub
• WyjdŸ z trybu setup, zachowuj¹c wprowadzone zmiany.

Szczegó³y dotycz¹ce innych opcji znajdziesz w dalszych czêœciach
tego rozdzia³u. Aby wyjœæ z trybu setup i zachowaæ wprowadzone
zmiany, upewnij siê, ¿e czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE
& END, a nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

Resetowanie MENU1 i MENU2

Aby przywróciæ fabryczne ustawienia domyœlne dla zarówno MENU1 jak i
MENU2, wybierz funkcjê DEFAULT. Wiêcej informacji na temat
przywracania ustawieñ fabrycznych znajduje siê w dalszej czêœci rozdzia³u
pt. Resetowanie ustawieñ domyœlnych.  Za pomoc¹ funkcji DEFAULT nie
mo¿na zresetowaæ tych opcji, które s¹ obs³ugiwane za pomoc¹ funkcji
HARDWRE, ADJUST i CONFIG.
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Tryb Setup

ZMIANA OPCJI SPRZÊTU Funkcja HARDWRE definiuje œrodowisko sprzêtowe, w którym pracowaæ ma
drukarka. Jeœli korzystasz z opcjonalnego interfejsu szeregowego RS-232C,
opcje interfejsu musz¹ byæ w³aœciwie ustawione, aby drukarka pracowa³a
poprawnie z posiadanym przez ciebie systemem.

Tabela 5.4 opisuje pozycje i opcje HARDWRE.  Pozycje zosta³y podane na
liœcie w takim porz¹dku, w jakim s¹ drukowane. Procedura zmiany opcji
sprzêtu zosta³a opisana w dalszej czêœci rozdzia³u.

Tabela 5.4 Opcje i pozycje HARDWRE
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne

<PPR-OUT> Okreœla reakcjê drukarki, gdy koñczy siê
papier.

CNTONLY Drukarka wykrywa jedynie brak papieru
ci¹g³ego. Przestaje drukowaæ i zapala
czerwon¹ lampka kontrolna. PAPER
OUT.

DETECT Drukarka wykrywa zarówno brak
papieru ci¹g³ego jak i brak pojedynczych
arkuszy. Przestaje drukowaæ i zapala
czerwon¹ lampkê kontroln¹ PAPER
OUT.

IGNORE Drukarka ignoruje zarówno brak papieru
ci¹g³ego i pojedynczych arkuszy.
Drukowanie trwa dopóki wszystkie dane
nie zostan¹ wydrukowane. Nie
wyœwietla siê ¿adne ostrze¿enie o braku
papieru.

Pozycje
HARDWRE Opcje opis

#05 Chapter 5 Polish revised 5 oct.P65 2004-10-12, 11:0829



TRYB SETUP

Podrêcznik u¿ytkownika5-30

Tabela 5.4  Opcje i pozycje HARDWRE (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Pozycje
HARDWRE

<PRT-DIR>     BI-DIR  Dwukierunkowy druk. Drukarka
 drukuje tylko w obydwu kierunkach

 przechodz¹c kolejnego kierunku druku w
 krótszym czasie.

UNI-DIR Jednokierunkowy druk. Jednokierunkowy
druk stosowany jest do drukowania linii
pionowych w tabelach, nawet wtedy gdy
pionowe wyrównanie nie zosta³o
dostosowane. Jednokierunkowy druk jest
wolniejszy ni¿ dwukierunkowy.

<BUZZER>  W³¹cza i wy³¹cza brzêczyk stanu drukarki.
ON Brzêczyk w³¹czony  (zalecane).

Drukarka wyemituje sygna³ dŸwiêkowy
(BEEP), aby poinformowaæ o braku
papieru lub innych okolicznoœciach.

OFF Brzêczyk zawsze wy³¹czony.

<WORD-LG> Aby okreœliæ ¿¹dan¹ d³ugoœæ s³owa,
zajrzyj do dokumentacji komputera.
Aby drukowaæ obrazy graficzne, wybierz 8-
bitowe ustawienie.

8 BIT 8-bitowa d³ugoœæ s³owa danych (stosowana
w wiêkszoœci komputerów)

7 BIT 7-bitowa d³ugoœæ s³owa danych (MSB = 0)
<BUFFER> Przydziela pamiêæ bufora dla danych

wejœciowych i pobranych czcionek.
  Bufor druku Bufor odbiorczy

¯aden 0 bajtów 128K bajtów
256BYTE 256 bajtów 127.75K bajtów
2KBYTE 2K bajtów 126K bajtów
8KBYTE 8K bajtów 120K bajtów
24KBYTE 24K bajtów 104K bajtów
32KBYTE 32K bajtów 96K bajtów
96KBYTE 96K bajtów 32K bajtów
128KBYT 128K bajtów 0K bajtów

Opcje Opis
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Tryb Setup

Tabela 5.4  Opcje i pozycje HARDWRE (cd.)

WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Pozycje Opcje Opis
HARDWRE Uwaga:

<BUFFER>
•Opcja 0BYTE zalecana jest wy³¹cznie w przypadku aplikacji 
graficznych 

(ci¹g dalszy)
•Z wybran¹ opcj¹ 128KB. Drukarka nie  mo¿e przyj¹æ ¿adnych 
danych czcionek 

<INTRFCE> Wybiera typ interfejsu.

PARALEL Interfejs równoleg³y Centronics 
SERIAL Interfejs szeregowy RS-232C 
USB Interfejs USB 
AUTO-2S Tryb wyboru automatycznego interfejsu
AUTO-4S • Obydwa interfejsy s¹ gotowe do komunikacji.
AUTO-6S

AUTO10S • Okreœla taktowanie, uwa¿aj¹c wybrany interfejs jako nieaktywny.

AUTO20S

Aby prze³¹czyæ interfejs do opcjonalnego interfejsu karty LAN, 
zainstaluj kartê sieciow¹ w trybie setup ustawiaj¹c na “AUTO-XS” 
lub “AUTOXXS” pod “INTERFCE,” w³¹czanym pod 
“HARDWRE” . Interfejs automatycznie prze³¹czy siê na 
opcjonalny interfejs LAN.
Aby prze³¹czyæ interfejs na coœ innego ni¿ opcjonalny interfejs 
karty sieciowej, nale¿y albo:

-wyj¹æ kartê sieciow¹, aby powróciæ w trybie setup do ustawieñ 
“INTERFCE” pod “HARDWRE”.

- Aby prze³¹czyæ interfejs do sta³ego interfejsu, ustaw 
PARALEL,USB z zainstalowan¹ karta sieciow¹ i tryb setup na 
“INTERFCE” pod “HARDWRE.” 

Interfejs szeregowy lub pozycje interfejsu USB. Nastêpuj¹ce pozycje od <FORMAT> do 
<DUPLEX> nie s¹ drukowane gdy wybierzesz opcjê PARALEL dla pozycji <INTRFCE>. Upewnij 
siê, ze opcje wybrana na drukarce s¹ takie same, jak opcje wybrane za pomoc¹ systemu operacyjnego 
twojego komputera lub w aplikacji. Zajrzyj do dokumentacji komputera lub oprogramowania.
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<FORMAT> Iloœæ bitów  Bit parzystoœci Liczba bitów

danych stopu
8NONE 1 8 Brak 1
8NONE 2 8 Brak 2
8EVEN 1 8 Parzysty 1
8ODD 1 8 Nieparzysty 1
7EVEN 1 7 Parzysty 1
7ODD 1 7 Nieparzysty 1
7MARK 1 7 Znacznik 1
7SPACE 1 7 Space 1
7EVEN 2 7 Parzysty 2
7ODD 2 7 Nieparzysty 2

Format danych zawiera tak¿e bit stopu.
Znacznikiem jest logiczne 1, space to zero
logiczne.

Pozycje
HARDWRE

Opcje Opis

Tabela 5.4  Opcje i pozycje HARDWRE (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.
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Tryb Setup

Tabela 5.4  Opcje i pozycje HARDWRE (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Pozycje
HARDWRE Opcje Opis

<BAUD-RT> 150 Prêdkoœæ transmisji (baud rate) wyra¿ona
300  jest w bps (bity na sekundê).
600 Wybierz tak¹ sam¹ prêdkoœæ jak
1200 dla komputera lub modemu.
2400
4800
9600
19200

<PROTOCL> Wskazuje protokó³ transmisji danych.

XON/XOF Stosowane s¹ kody DC1 i DC3.
DTR Stosowany jest sygna³ Data Terminal Ready
REV-CHL Stosowany jest sygna³ Reverse Channel

(kana³ zwrotny).
<DSR> IGNORE Sygna³ DSR jest ignorowany przez

drukarkê.
DETECT Sygna³ DSR jest wykrywany przez

drukarkê.
<DUPLEX> FULL Jednoczesna transmisja danych wystêpuje

w przeciwnych kierunkach.
HALF Transmisja danych wystêpuje w

dowolnym kierunku, lecz nie jednoczeœnie.
<CTS> IGNORE Sygna³ CTS jest ignorowany przez

drukarkê.
DETECT Sygna³ CTS  jest wykrywany przez

drukarkê.
<CD> IGNORE Sygna³ CD  jest ignorowany przez

drukarkê.
DETECT Sygna³ CTS  jest wykrywany przez

drukarkê.
<==END==> Wskazuje na koniec listy pozycji

HARDWRE. Naciœnij przycisk
MENU, aby wydrukowaæ pierwsz¹
pozycjê tj. <PPR-OUT>.  Naciœnij
przycisk TEAR OFF, aby wydrukowaæ
poprzedni¹ pozycjê. Naciœnij przycisk
ONLINE, aby ponownie wydrukowaæ
menu <<FUNCTION>>.
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Procedura

Aby zmieniæ opcje sprzêtowe drukarki, upewnij siê, ¿e papier ci¹g³y zosta³
za³adowany do drukarki, a nastêpnie postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi
instrukcjami

1. WejdŸ do trybu setup.
Prze³¹cz drukarkê w tryb offline. Naciskaj jednoczeœnie przyciski
TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie us³yszysz sygna³u
dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj, a¿ drukarka przestanie drukowaæ.
Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu <<FUNCTION>>:

2. Wybierz funkcjê HARDWRE.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieœciæ kursor
znajduj¹cy siê na prowadnicy pod funkcj¹ HARDWRE. Naciœnij
przycisk MENU, aby wybraæ funkcjê HARDWRE i wydrukowaæ
pierwsz¹ opcjê i opcje pokazane poni¿ej:

3. Wybierz opcjê wybranej pozycji.
Naciœnij przycisk LOAD lub  LF/FF, aby umieœciæ kursor pod ¿¹dan¹
opcj¹. Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ opcjê i wydrukowaæ
nastêpn¹ pozycjê.

WSKAZÓWKA:
Aby wydrukowaæ poprzednia opcjê, naciœnij przycisk TEAR OFF.

4. Powtarzaj instrukcje z punktu 3, dopóki nie zmienisz wszystkich
¿¹danych opcji.

5. WyjdŸ z funkcji HARDWRE.
Naciœnij przycisk ONLINE, aby wyjœæ z funkcji HARDWRE i
ponownie wydrukowaæ menu  <<FUNCTION>> .

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST  SELF-TST

HEX-DUMP

<PPR-OUT>      CNTONLY   DETECT    IGNORE
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Tryb Setup

6. A nastêpnie albo:
• Wybierz inn¹ funkcjê, lub
• WyjdŸ z trybu setup, zachowuj¹c wprowadzone zmiany.

Szczegó³y dotycz¹ce innych opcji znajdziesz w dalszych czêœciach tego
rozdzia³u. Aby wyjœæ z trybu setup i zachowaæ wprowadzone zmiany,
upewnij siê, ¿e czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE & END, a
nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

Drukuj¹c na papierze w linie, czêsto zachodzi potrzeba dostosowania pozycji
drukowania i wyregulowania druku do linii. Jest to mo¿liwe dziêki opcji
ADJUST:

• Ustaw pozycjê pocz¹tkow¹ (top-of-form)
• Wyreguluj precyzyjnie pozycjê pocz¹tkow¹
• Wyreguluj precyzyjnie  lew¹ kolumnê, w której rozpocznie siê

drukowanie (lewy margines)
• Wyreguluj b³¹d w odstêpach wierszy skumulowany na stronie

Pierwsze trzy pozycje dotycz¹ oddzielnie dla pojedynczych arkuszy,
oddzielenie dla papieru ci¹g³ego. Ostatnia pozycja dostêpna jest jedynie dla
pojedynczych arkuszy.

Góra strony papieru jest fizyczn¹  krawêdzi¹ strony. Logiczna góra strony, “w
pojêciu” drukarki ³aduj¹cej papier, jest nazywana pozycj¹ pocz¹tku. W tej
pozycji rozpoczyna siê drukowanie. Zauwa¿, i¿ drukowanie w
rzeczywistoœci rozpoczyna siê w pozycji wynikaj¹cej z sumy nastêpuj¹cych:

• Pozycja pocz¹tku strony, domyœlnie = 1.8/6 cala (7.6mm)
• Górny margines ustawiony w ustawieniach oprogramowania
• TOP-MRG drukarki (ustawienie górnego marginesu), domyœlnie = 1

wiersz

Tabela 5.5 opisuje pozycjê ADJUT i jej opcje. Pozycje i opcje zosta³y podane
w takim porz¹dku, w jakim s¹ drukowane . Procedura zmiany pozycji
pocz¹tku strony opisana jest w dalszej czêœci rozdzia³u.

ZMIANA OPCJI
DOSTOSOWANIA POZYCJI
DRUKOWANIA
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Tabel 5.5  Pozycja i opcje ADJUST
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

<CNT-ORG> Ustawia pozycjê pocz¹tku strony
dla papieru ci¹g³ego w przyrostach
co  1/6 cala (4.2 mm) pocz¹wszy od
fizycznej górnej krawêdzi strony.

1/6 IN Zalecane jest ustawienie domyœlne,
1.8/6 IN  jeœli margines górny nie jest
6/6 IN  okreœlany w oprogramowaniu.
66/6 IN Jeœli ustalasz margines

w aplikacji, preferowane
jest ustawienie 1/6 cala.

<CNTFINE> Precyzyjna regulacja pozycji
pocz¹tku strony dla papieru ci¹g³ego

0/180, ..., 29/180 Przesuwa pozycjê pocz¹tku strony
powiêkszaj¹c margines o 1/180 cala
(0.14 mm).

<CNT-ORG> Ustawia pozycjê pocz¹tkow¹  dla
pojedynczych arkuszy w
przedzia³ach co 1/6 cala (4.2 mm),
pocz¹wszy od fizycznej górnej
krawêdzi strony.

1/6 IN, Zalecane jest ustawienie domyœlne,
1.8/6 IN jeœli margines górny nie jest
6/6 IN okreœlany w oprogramowaniu.
66/6 IN Jeœli ustalasz margines w aplikacji,

preferowane jest ustawienie 1/6 cala
<CUTFINE> Precyzyjna regulacja pozycji

pocz¹tku strony dla pojedynczych
arkuszy.

0/180, ..., 29/180 Przesuwa pozycjê pocz¹tku strony
powiêkszaj¹c margines o 1/180 cala
(0.14 mm).

Pozycje
ADJUST

Opcje Opis
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Tabela 5.5  Pozycja i opcje ADJUST
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Pozycje
ADJUST

<CNT-LFT> Precyzyjna regulacja lewej
pozycji drukowania dla
papieru ci¹g³ego.

–10/90, ..., 0/90, ...10/90 Przesuwa pozycjê w lewo albo
 prawo w przedzia³ach co 1/90
cala (0.28 mm).

<CUT-LFT> Precyzyjna regulacja lewej
pozycji rozpoczêcia
drukowania dla pojedynczych
arkuszy

–10/90, ..., 0/90, ...10/90 Przesuwa pozycjê w lewo albo
prawo w przedzia³ach co 1/90
cala (0.28 mm).

<CUT-ADJ> Rekompensuje gêstoœæ
interlinii na bazie b³êdu
skumulowanego przy
³adowaniu pojedynczych
arkuszy o 10 cali.

Powiêksza lub zmniejsza w
podstêpach co 1/360 cala dla
ca³oœci.

<CNT-ADJ> Rekompensuje b³¹d
skumulowany przy ³adowaniu
papieru ci¹g³ego.

<CNTADJL> Rekompensuje b³¹d
skumulowany przy ³adowaniu
papieru ci¹g³ego. (Ostatnia
strona)

*1: Jeœli drukujesz obrazy graficzne, wybór “GRAPHIC” mo¿e
spowodowaæ wyraŸniejszy wydruk grafiki.

Opcje Opis

–21/360, –14/360,
–7/360, 0/360,
7/360, 14/360, 21/360,
GRAPHIC (*1)

–28/360, –21/360,
–14/360, –7/360, 0/360,
7/360, 14/360, 21/360,
28/360, GRAPHIC (*1)

–21/360, –14/360,
–7/360, 0/360,
7/360, 14/360, 21/360,
GRAPHIC (*1)
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TTabela 5.5  Pozycja i opcje ADJUST (cd.)

Pozycje
ADJUST

<==END==> Wskazuje na koniec listy
pozycji ADJUST.  Naciœnij
przycisk MENU, aby
wydrukowaæ pierwsz¹
pozycjê tj.  <CNT-ORG>.
Naciœnij przycisk TEAR OFF
aby wydrukowaæ ostatni¹
pozycje tj.  <CUTADJL>.
Naciœnij przycisk ONLINE,
aby wydrukowaæ ponownie
menu <<FUNCTION>>.

.

Opcje Opis
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Tryb Setup

Procedura

Przed dostosowaniem pozycji drukowania, nale¿y dok³adnie zmierzyæ
wielkoœæ ¿¹danej regulacji dla wszystkich stron papieru, które wymagaj¹
precyzyjnego zapisu. Aby wyregulowaæ pozycjê drukowania, upewnij siê, ¿e
papier ci¹g³y zosta³ za³adowany. Nastêpuj¹cy przyk³ad ilustruje jak
dostosowaæ ustawienie pozycji pocz¹tku strony w przypadku papieru
ci¹g³ego.

1. WejdŸ do trybu setup.
Prze³¹cz drukarkê w tryb offline. Naciskaj jednoczeœnie przyciski
TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie us³yszysz sygna³u
dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj, a¿ drukarka przestanie drukowaæ.
Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST   SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

2. Wybierz funkcjê ADJUST.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieœciæ
czerwony kursor pod funkcj¹ ADJUST. Naciœnij przycisk MENU lub
TEAR OFF, aby wybraæ funkcjê ADJUST i wydrukowaæ nastêpuj¹ce
opcje <CNT-ORG>:

<CNT-ORG>

 1/6IN   1.8/6IN   2/6IN   3/6IN   4/6IN   5/6IN   6/6IN   7/6IN   8/6IN   9/

6IN

 10/6IN  11/6IN   ....

3. Wybierz opcje od 1/6IN do 66/6IN.
Naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ czerwony kursor
pod ¿¹dan¹ opcj¹.
Naciœnij przycisk MENU aby wybraæ opcjê i wydrukowaæ pozycjê
<CNTFINE>. Jeœli zachodzi taka potrzeba wyreguluj w tym
momencie precyzyjnie pozycjê pocz¹tku strony.   Jeœli nie ma takiej
potrzeby, przejdŸ do punktu 4.

4. WyjdŸ  funkcji ADJUST.
Naciœnij przycisk ONLINE , aby wyjœæ z funkcji ADJUST i
wydrukowaæ ponownie menu <FUNCTION>>.
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ZMIANA OPCJI
KONFIGURACJI

5. WyjdŸ z trybu setup, zachowuj¹c ustawienie pozycji pocz¹tkowej.
Upewnij siê, ze czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE &
END, a nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

6. Sprawdzanie ustawienia pozycji pocz¹tkowej.

Za³aduj papier i sprawdŸ ustawienie drukuj¹c stronê próbn¹ z
aplikacji. Jeœli jest to niezbêdne, wejdŸ ponownie do trybu setup i
wyreguluj precyzyjnie pozycj¹ pocz¹tkow¹ zmieniaj¹c opcjê
<CNTFINE>.

Funkcja CONFIG definiuje pierwotn¹ konfiguracjê drukarki. Mo¿esz ustawiæ
nastêpuj¹ce opcje by byæ pewnym, ¿e drukarka spe³nia twoje wymagania.

• Oddzieranie papieru ci¹g³ego
• Automatyczne ³adowanie pojedynczych arkuszy
• Bezpoœrednie dekodowanie pewnych poleceñ
• W³¹czanie czujnika AREA OVER

Tabela 5.6 opisuje pozycje i opcje CONFIG. Pozycje i opcje zosta³y podane
w takim porz¹dku, w jakim s¹ drukowane. Procedura zmiany opcji
konfiguracji zosta³a opisana w dalszej czêœci niniejszego rozdzia³u.

Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG Opcje Opis

<TEAROFF> Automatyczny albo rêczny wysuw do
pozycji odrywania kartek (tearoff).

MANUAL Automatyczny wysuw do pozycji
odrywania nie obowi¹zuje i przesuniêcie
do pozycji odrywania musi nast¹piæ za
pomoc¹ przycisku TEAR OFF.

AUTO Automatyczny wysuw do pozycji
odrywania obowi¹zuje, lecz wy³¹cznie dla
papieru ci¹g³ego. Automatyczny wysuw
do pozycji odrywania mo¿e byæ
wykonany tak¿e za pomoc¹  przycisku
TEAR OFF.
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Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG Opcje Opis
<TEARPOS>  Pozycja odrywania kartek (pozycja  tear 

VISIBLE

Wybierz tê opcjê, jeœli programowanie  
ustawia kartkê do nastêpnej pozycji 
pocz¹tku strony po wydrukowaniu 
wszystkich danych. Drukarka  przesuwa 
wykonuje wysuw do pozycji  odrywania bez 
wysuwu strony gdy transfer danych zostanie 
zatrzymany

ALWAYS

Wybierz opcjê jeœli oprogramowanie 
zatrzymuje siê po wydrukowaniu ostatnich 
danych. Drukarka wykonuje wysuw do 
pozycji oddzierania po dodaniu wysuwu 
strony gdy transfer danych zosta³ 
zatrzymany. 
WSKAZÓWKA:   W obu 
ustawieniach, przesuniecie do pozycji 
odrywania nie powiedzie siê, jeœli 
ustawienia d³ugoœci strony nie bêd¹ 

<TEAR-EN>
Czas w³¹czenia funkcji odrywania, (offset 
time). 

0 sek
1 sek
2 sek
3 sek
4 sek
5 sek

6 sek

Po wybraniu TEAROFF:AUTO dla pozycji  <TEAROFF> nastêpuj¹ca pozycja <TEAR-
EN> zostaje wydrukowana. 

Czas w³¹czenia funkcji odrywania, (offset 
time)  Przez czas w³¹czenia funkcji 
odrywania rozumie siê okres czasu, który 
up³ywa od momentu zatrzymania transmisji 
danych do momentu gdy drukarka wykona 
automatyczny wysuw papieru do pozycji 
odrywania. Jeœli w tym  czasie drukarka 
otrzyma ponownie dane, nie wykona 
automatycznego wysuwu do pozycji 
odrywania
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Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG Opcje Opis
TEAR-EN> (cd.) W niektóry ch ap likacjach transfer dany ch 

mo¿e zostaæ ty mczasowo zatrzy many  w 
zwi¹zku z  wewnêtrzny m p rzetwarzaniem. 
M o¿na unikn¹æ niep o¿¹danego wy suwu 
do p ozy cji odry wania ustawiaj¹c czas 
oczekiwania na dane na 6 sekund.  

<<CUTLOAD> Samoczy nne ³adowanie p ojedy nczy ch 
arkuszy .

AUTO Pojedy nczy  arkusz  p ap ieru jest ³adowany  
automaty cznie p o okreœlony m p rzez 
u¿y tkownika czasie.

BUTTON Pojedy nczy  arkusz  p ap ieru mo¿e zostaæ 
za³adowany  za p omoc¹ naciœniêcia 
p rzy cisku LOAD.

<LOADT IM > Czas rozp oczêcia samo³adowania.

0.5, 1.0, 1,5 Samo³adowanie rozp oczy na siê gdy  
up ³y nie okreœlony  czas od momentu 
w³o¿enia p rzez u¿y tkownika 
p ojedy nczego arkusza p ap ieru.

2.0, 2,5, 3.0 sek

<DECODE> Sy nchronizacja dekodowania p oleceñ.
DIRECT Drukarka dekoduje p ewne p olecenia 

bezp oœrednio p o otrzy maniu dany ch:
Przy k³ad:
  ESC SUB I, ESC CR P (DPL24C+)
  ESC Q # (IBM  XL24E)

QUEUED Drukarka dekoduje p olecenia p o 
zachowaniu wszy stkich dany ch (w ty m 
p oleceñ) w buforze wejœciowy m. 
Przy œp iesza to odbiór dany ch, p oniewa¿ 
drukarka nie p oœwiêca czasu na 
dekodowanie p odczas odbioru dany ch.

Po wybraniu CUTLOAD:AUTO dla pozycji  <CUTLOAD> 
nastêpuj¹ca pozycja <LOADTIM> zostaje wydrukowana. 
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Tryb Setup

Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

P o z . C O N F IG  O p c je O p is
< A R E A C N T > K o n tr o la  w yk r yw a n ia  o b sz a r u  

d r u k o w a n ia  (A r e a -o v e r ) .
E N A B L E W yk r yw a  p r a w ¹  i l ew ¹  k r a w êd Ÿ  p a p ie r u  

p o d cz a s  ³a d o w a n ia  p a p ie r u . 
D ru k a r k a  n ie  d r u k u je  p o z a  k r a w êd z ie ,  
a le  w ³¹ cz a  la m p k ê  k o n t ro l¹  A R E A  
O V E R . 

D IS A B L E D ru k a r k a  n ie  w yk r yw a  k r a w êd z i . 
W yb ie rz  tê  o p c jê , je œ l i k o r z ys ta sz  z  
k o lo r o w eg o  p a p ier u  lu b  p a p ie r u  z  
n a d r u k iem .

< O N -L O A D > S ta tu s d r u k a r k i p o  z a ³a d o w a n iu  p ap ie r u  
w  t ryb ie  o ffl in e .

O F F L IN E P o z o s ta je  w  s ta n ie  sp o cz yn k u  ( t r yb ie  
o ffl in e ) p o  z a ³a d o w a n iu  p a p ie r u .

O N L IN E P r z e ³¹cz a  s iê  w  t ryb  o n l in e  p o  
z a ³a d o w a n iu  p a p ie r u .

< L O C K > B lo k u je  fu n k c je  t r yb u  se tu p .
N O N E W ³¹ cz a  w sz ys tk ie  p r z yc isk i  n a  p a n e lu  

k o n t r o ln ym .
S E T U P W y ³¹ c z a  p rz yc isk i z w i¹ z a n e  z  

t ryb e m  se tu p ,  a b y u n ie m o ¿ liw iæ  
t ryb e m  se tu p ,  a b y u n ie m o ¿ liw iæ  
d ru k a rc e  w e jœc ie  w  tryb  se tu p  w  
s t a n ie  sp o c z yn k u  ( t ryb ie  o fflin e ) .

A L L W y ³¹ c z a  w sz ys tk ie  p rz yc isk i
G d y to  u s t a w ie n ie  z o s t a n ie  
w yb ra n e , d o  t ryb u  se tu p  n ie  
b ê d z ie  

< //S / /> S k u te c z n o œæ  p o le c e n ia  C u t  S h e e t  
S e le c t io n  (w yb o ru  p o d a jn ik a  
p o je d yn c z yc h  a rk u sz y)  ( / /S / / ) .

D IS A B L E P o le c e n ie  n ie  z a d z ia ³a .
E N A B L E P o lecen ie  d z ia ³a .

W S K A Z Ó W K A :
P o le c e n ie  C u t  S h e e t  S e le c tio n  (w yb o r u  
p o d a jn ik a  p o jed yn cz ych  a rk u sz y)  
z m ien ia  Ÿ ró d ³o  p a p ier u  n a  ta cê  p a p ie r u  i 
p o w o d u je  o cz ek iw a n ie  n a  r êcz n e  
w ³o ¿ en ie  p o jed yn cz eg o  a r k u sz a . 
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Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG Opcje Opis
<CONT-PE> Wykrywanie  koñca  papieru ci¹g³ego.

TRACTOR Koniec papieru jest wykrywany czujnikiem 
znajduj¹cym siê na podajniku traktorowym. 
Obszar na koñcu papieru, który nie bêdzie 
zadrukowany: 
Papier ci¹g³y:  oko³o 80 mm

EDGE Bez wzglêdu na koniec papieru, drukowanie 
bêdzie kontynuowane w pobli¿u koñca 
papieru. Obszar na koñcu papieru, który nie 
bêdzie zadrukowany:oko³o 4.7 mm dla obu 
papierów ci¹g³ych

GATHER Ustawianie zabezpieczenia taœmy dla 
wysuwu wiersza na papierze  ci¹g³ym

ENABLE Jest wykonywane zabezpieczenie..
DISABLE Nie jest wykonywane zabezpieczenie.

CUT-CTL Ustawienie sterowania cofniêciem poprzez 
anulowanie TEAR OFF dla papieru 
ci¹g³ego.

PRCISIN Wykonywane jest  cofniêcie z priorytetem 
precyzji.
Cofa pewn¹ iloœæ papieru (górna czêœæ 
papieru, która wychodzi poza TOFS -pozycje 
pocz¹tku strony) i nastêpnie przesuwa siê 
wstecz do pozycji przed pozycja odrywania 
kartek TEAR OFF.  Jeœli TOFS wykryje 
konic papieru gdy pewna iloœæ papieru 
zosta³a cofniêta, drukarka wykona operacjê 
zachowania papieru ci¹g³ego i nastêpnie 
wykona operacje ³adowania papieru

SPEED Wykonywane jest cofniêcie z priorytetem  
prêdkoœci.
Cofa papier o takie przesuniêcie, jakie 
zosta³o wykonane.
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Tryb Setup

WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG Opcje Opis
SKIP-PR Ustawienie zmiany prêdkoœci drukowania. 

(przeskok)
ENABLE Wykonany jest przeskok (pominiêcie). 

Jeœli pewien obszar pustych miejsc 
zostanie znaleziony w wierszu, zmieni siê 
szybkoœæ druku dla pustych miejsc.

DISABLE Proces pominiêcia nie jest wykonywany. 
Szybkoœæ druku dla pustych miejsc nie 
zmieni siê. 
Jeœli prêdkoœæ druku dla danych jest ró¿na  
przed i po pustym miejscu  (jak np. dla 
znaki LQ+ odstêp+ znaki CQ), prêdkoœæ 
siê zmieni bez wzglêdu na niniejsze 
ustawienie. 

STATUS Ustawienie asynchronicznej funkcji 
statusu  

ENABLE Informacje o statusie przechowywane s¹  
w buforze nadawczym w trybie 
pó³bajtowym.

DISABLE Informacje o statusie nie  s¹ 
przechowywanew buforze nadawczym w 
trybie pó³bajtowym.

BANDCTL Ustawienie maksymalnej redukcji cofniêcia 
przesuwu wiersza. Cofniêcie takie 
nastêpuje gdy drukowane s¹ powiêkszone 
w orientacji pionowej znaki lub 
wieloczêœciowe znaki, których wydruk 
poci¹ga za sob¹ kilka œcie¿ek druku.

ENABLE Wykonywana jest sterowanie redukcj¹. 
DISABLE Nie jest wykonywana sterowanie redukcj¹.

Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG (cd.)
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Tabela 5.6 Pozycje i opcje  CONFIG (cd.)
WSKAZÓWKA:  Podkreœlone zosta³y domyœlne ustawienia fabryczne.

Poz. CONFIG Opcje Opis

TOF-CTL Przy znanie p ierwszeñstwa sterowania 
ustawieniem p ocz¹tku st rony  dla 
sterownika lub try bu setup . Sterowanie 
p ozy cj¹ p ocz¹tku strony  okreœla wielkoœæ 
górnego marginesu gdy  p ap ier ³adowany  
jest do p ozy cji p ierwotnej.

DRIVER Priory tet ma sterownik.
SET UP Priory tet maj¹ ustawienia ty rbu setup .

SET UP Wskazuje na koniec listy  p ozy cji  
<==END==> CONFIG. Naciœnij p rzy cisk M ENU aby  

wy drukowaæ p ierwsz¹ p ozy cjê tj. 
<TEAROFF>.  
Naciœnij p rzy cisk TEAR OFF aby  
wy drukowaæ p op rzedni¹ p ozy cjê. 
Naciœnij p rzy cisk ONLINE aby  p onownie 
wy drukowaæ menu <<FUNCTION>>.   
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Tryb Setup

2. Wybierz funkcjê CONFIG.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ
czerwony kursor znajduj¹cy siê na plastikowej os³onie papieru na
karetce pod CONFIG.  Naciœnij przycisk MENU, aby wybraæ
funkcjê CONFIG i wydrukowaæ nastêpuj¹ce opcje <TEAROFF>:

<TEAROFF>       MANUAL   AUTO

3. Wybierz opcjê.
Naciœnij przycisk LOAD lub LF/FF, aby przesun¹æ czerwony kursor
pod MANUAL lub AUTO.  Naciœnij przycisk MENU aby wybraæ
opcjê i wydrukowaæ pozycje <TEARPOS>.  Jeœli nale¿y okreœliæ inne
pozycje, wykonaj to. Jeœli nie ma takiej potrzeby, przejdŸ do punktu
4.

4. WyjdŸ z funkcji CONFIG.
Naciœnij przycisk ONLINE, aby wyjœæ z funkcji  CONFIG i
ponownie wydrukowaæ menu <<FUNCTION>>.

5. Nastêpnie albo:
• Wybierz inn¹ funkcjê albo
• WyjdŸ setup trybu setup, zachowuj¹c wszelkie zmiany, które

wprowadzi³eœ.
Szczegó³y dotycz¹ce innych funkcji znajdziesz w dalszych czêœciach
tego rozdzia³u. Aby wyjœæ z trybu setup i zachowaæ wprowadzone
zmiany, upewnij siê, ¿e czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE
& END, a nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

.

Procedura
Aby zmieniæ opcje konfiguracji drukarki, upewnij siê, ¿e papier ci¹g³y zosta³
za³adowany do drukarki, a nastêpnie postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi
instrukcjami:

1. WejdŸ do trybu setup.
Prze³¹cz drukarkê w tryb offline. Naciskaj jednoczeœnie przyciski
TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie us³yszysz sygna³u
dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj, a¿ drukarka przestanie drukowaæ.
Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu <<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST   SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

#05 Chapter 5 Polish revised 5 oct.P65 2004-10-12, 11:0847



TRYB SETUP

Podrêcznik u¿ytkownika5-48

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST  SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

2. Wybierz funkcjê SAVE & END.

Upewnij siê, ¿e czerwony kursor znajduje siê pod SAVE & END.
Aby wybraæ SAVE & END, naciœnij przycisk MENU lub TEAR
OFF. Drukarka wyjdzie z trybu setup i prze³¹czy siê na tryb online.
(zielona lampka ONLINE zaœwieci siê). Wszelkie zmiany, których
dokona³aœ w trybie setup zostan¹ zachowane.

Ta czêœæ rozdzia³u opisuje jak wyjœæ z trybu setup i zachowaæ
wprowadzone zmiany:

Aby w trybie natychmiastowym wyjœæ z trybu setup, wybierz funkcjê SAVE
& END.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trybie setup s¹ zachowywane jako
domyœlne ustawienia aktywne po w³¹czeniu drukarki. Nowe ustawienia
domyœlne bêd¹ obowi¹zywa³y dopóki ich ponownie nie zmienisz.

WSKAZÓWKA
Jedyn¹ metod¹ wyjœcia z trybu setup bez zachowywania zmian jest
wy³¹czenie drukarki. Kiedy w³¹czysz ponownie drukarkê, stosowane
bêd¹ poprzednie ustawienia domyœlne.

Procedura

Aby wyjœæ z trybu setup i zachowaæ wprowadzone zmiany za pomoc¹
funkcji SAVE & END, postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi instrukcjami:

1. Wydrukuj menu <<FUNCTION>> menu.
Menu <<FUNCTION>> powinno stanowiæ ostatni wydrukowany na
stronie wiersz. Jeœli menu nie zosta³o wydrukowane, naciœnij przycisk
ONLINE aby wydrukowaæ menu.  Jeœli stosujesz funkcjê SELF-TST
lub HEX-DUMP, naciœnij przycisk LF/FF zamiast przycisku
ONLINE, aby wydrukowaæ menu.  Menu <<FUNCTION>>
pokazane zosta³o poni¿ej:

WYCHODZENIE I
ZACHOWYWANIE ZMIAN
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Tryb Setup

RESET USTAWIEÑ
DOMYŒLNYCH

Ta czêœæ rozdzia³u opisuje jak zresetowaæ ustawienia domyœlne aktywne
uruchomieniu drukarki, wszystkie ustawienia fabryczne i ustawienia
fabryczne jedynie dla MENU1 i MENU2.

Resetowanie ustawieñ domyœlnych aktywnych po
w³¹czeniu drukarki

Ustawienia domyœlne aktywne po w³¹czeniu drukarki zachowywane s¹ w
pamiêci trwa³ej drukarki. Ustawienia domyœlne s¹ aktywowane po w³¹czeniu
drukarki. Naj³atwiejszym sposobem ich zresetowania (przywrócenia wartoœci
pocz¹tkowej) jest wy³¹czenie drukarki i w³¹czenie jej ponowne. Jest to
przydatna metoda, jeœli dokona³eœ zmian w trybie setup, których nie chcesz
zachowywaæ.

 Resetowanie fabrycznych ustawieñ domyœlnych

Fabryczne ustawienia domyœlne zosta³y wybrane przez producenta drukarki.
Lista fabrycznych ustawieñ domyœlnych znajduje siê we wczeœniejszej czêœci
rozdzia³u pt. Drukowanie listy wybranych opcji.  Aby zmieniæ zresetowaæ
fabryczne ustawienia domyœlne drukarki, postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi
instrukcjami:

1. Wy³¹cz drukarkê.

2. Naciskaj¹c przyciski MENU, TEAR OFF i ONLINE w³¹cz drukarkê.
Naciskaj wszystkie trzy przyciski dopóki drukarka nie wyemituje
sygna³u dŸwiêkowego (beep).

Fabryczne ustawienia domyœlne zosta³y resetowane.

Resetowanie fabrycznych ustawieñ domyœlnych w MENU1 i
MENU2
Metoda ta umo¿liwia zresetowanie fabrycznych ustawieñ domyœlnych dla
opcji MENU1 i MENU2, których lista znajduje siê w Tabeli 5.3, ale nie
spowoduje zresetowania ustawieñ opcji sprzêtowych drukarki, opcji pozycji
drukowania czy opcji konfiguracji. Aby zmieniæ zresetowaæ fabryczne
ustawienia domyœlne drukarki w MENU1 i MENU 2, postêpuj zgodnie z
nastêpuj¹cymi instrukcjami:
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 <<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST   SELF-TST  HEX-DUMP

  V-ALMNT

 1. WejdŸ do trybu setup.
Prze³¹cz drukarkê w tryb offline. Naciskaj jednoczeœnie przyciski
TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie us³yszysz sygna³u
dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj, a¿ drukarka przestanie drukowaæ.
Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu <<FUNCTION>>:

2. Wybierz funkcjê DEFAULT.

Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ
czerwony kursor znajduj¹cy siê na plastikowej os³onie papieru na
karetce pod DEFAULT.  Naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU,
aby wybraæ funkcjê DEFAULT. Drukarka ponownie wydrukuje menu
i wydrukowaæ <<FUNCTION>>.
Wartoœci ustawieñ domyœlnych w MENU1 i MENU2 zosta³y
zresetowane.

3. Nastêpnie albo:
• Wybierz nowe opcje dla MENU1 lub MENU2 albo
• WyjdŸ setup trybu setup, zachowuj¹c fabryczne ustawienia

domyœlne.

Zobacz czêœæ rozdzia³u pt. Zmiana opcji MENU1 i MENU2.  Aby
wyjœæ z trybu setup i zachowaæ nowe ustawienia domyœlne, upewnij
siê, ¿e czerwony kursor jest umieszczony pod SAVE & END, a
nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub MENU.

Niniejsza czêœæ rozdzia³u opisuje w jaki sposób stosowaæ nastêpuj¹ce funkcje
diagnostyczne:

• SELF-TST
• HEX-DUMP
• V-ALMNT

Funkcje te stosuje siê by sprawdziæ jakoœæ druku i zdiagnozowaæ problemy z
drukowaniem. HEX-DUMP dostarcza tak¿e ciekawych informacji dla
programistów.

KORZYSTANIE Z FUNKCJI
DIAGNOSTYCZNYCH
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Tryb Setup

Wydruk autotestu

Funkcja autotestu drukuje strony testowe w celu sprawdzenie czy drukarka
pracuje prawid³owo niezale¿nie od komputera. Autotesty nie sprawdzaj¹
interfejsu miêdzy drukark¹ a komputerem.

Autotest drukuje wersjê firmware, nazwy czcionek rezydentnych emulacji i
wszystkie znaki dostêpne w aktualnie wybranym zestawie znaków. Jeœli
wybrano emulacjê DPL24C PLUS dla  MENU1, autotest drukuje stronê
wed³ug ustawieñ przypisanych w tym momencie do MENU1.

Procedura

Niniejsza procedura zak³ada, ¿e jesteœ w trybie setup. Aby wydrukowaæ
stronê próbn¹ autotestu, upewnij siê, ¿e za³adowano papier ci¹g³y do drukarki.
Nastêpnie postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi wskazówkami:

1. Wydrukuj menu <<FUNCTION>> menu.

Menu <<FUNCTION>> powinno stanowiæ ostatni wydrukowany na
stronie wiersz. Jeœli nie zosta³o wydrukowane, naciœnij przycisk
ONLINE, aby wydrukowaæ menu. Jeœli korzystasz z funkcji HEX-
DUMP, naciœnij przycisk LF/FF zamiast przycisku ONLINE aby
wydrukowaæ menu. Zostanie wydrukowane nastêpuj¹ce menu
<<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST   SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

#05 Chapter 5 Polish revised 5 oct.P65 2004-10-12, 11:0851



TRYB SETUP

Podrêcznik u¿ytkownika5-52

2. Wybierz funkcjê SELF-TST.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieœciæ czerwony

kursor pod DEFA SELF-TST ULT, a nastêpnie naciœnij przycisk
TEAR OFF lub MENU. Drukarka wybierze  SELF-TST i rozpocznie
drukowanie. Na górze strony zosta³o wydrukowane krótkie menu
pomocy, a za nim autotest. Zwróæ uwagê, ¿e drukarka nie jest w
trybie online w czasie drukowania autotestu.

3. Sprawdzenie strony samotestowania.
Przyk³ad strony autotestu ukazany jest w rozdziale 2. Aby zatrzymaæ
drukowanie podczas autotestu, naciœnij przycisk MENU lub TEAR
OFF. Aby wznowiæ drukowanie autotestu, naciœnij przycisk FONT
lub ponownie MENU.

4. Wyjœcie z funkcji ELF-TST.
WyjdŸ z funkcji SELF-TST za pomoc¹ jednej z nastêpuj¹cych metod:

• Aby wyjœæ z SELF-TST i pozostaæ w trybie setup, naciœnij przycisk
LF/FF. Menu <<FUNCTION>> zostaje wtedy ponownie
wydrukowane.

• Aby wyjœæ z SELF-TST i prze³¹czyæ drukarkê na tryb online, naciœnij
przycisk ONLINE. Drukarka zachowa na trwa³e wszelkie zmiany
wprowadzone w trybie setup i powróci do trybu online.

Autotest mo¿e zostaæ tak¿e rozpoczêty poprzez wy³¹czenie drukarki i
naciœniêcie przycisku LF/FF podczas jej ponownego w³¹czania. Metoda ta jest
przydatna, gdy po raz pierwszy konfigurujesz drukarkê, co zosta³o opisane w
Rozdziale 2.

Drukowanie w zrzucie trybu szesnastkowego

Funkcja HEX-DUMP drukuje dane i polecenie w postaci znaków
szesnastkowych i skróconych kodów steruj¹cych. Do wydruku stosowany
jest zestaw znaków IBM set 2. Funkcja HEX-DUMP jest przydatna, aby
sprawdziæ czy komputer przesy³a poprawne polecenia do drukarki i czy
drukarka wykonuje je poprawnie. Funkcja przydaje siê tak¿e do wykrywania
b³êdów w oprogramowaniu.
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Tryb Setup

Procedura

Aby wydrukowaæ zrzut szesnastkowy, upewnij siê, ¿e papier ci¹g³y zosta³
za³adowany do drukarki. A nastêpnie postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi
instrukcjami:

1. WejdŸ do trybu setup.

Naciskaj jednoczeœnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie
us³yszysz sygna³u dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj, a¿ drukarka
przestanie drukowaæ. Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu
<<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>>

  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST   SELF-TST

HEX-DUMP

  V-ALMNT

2. Wybierz funkcjê HEX-DUMP.
Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF aby umieœciæ
czerwony kursor znajduj¹cy siê na plastikowej os³onie papieru na
karetce pod HEX-DUMP, nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub
MENU, aby wybraæ funkcjê HEX-DUMP. Drukarka prze³¹czy siê w
tryb online, wydrukuje nag³ówek i krótkie menu pomocy.

3. Wydrukuj zrzut szesnastkowy.
Aby rozpocz¹æ drukowanie w zrzucie trybu szesnastkowego, wyœlij
swój plik lub program do drukarki. Drukarka prze³¹czy siê w tryb
online i wydrukuje zrzut szesnastkowy.

Aby zapauzowaæ drukowanie w zrzucie szesnastkowym, naciœnij
przycisk MENU lub TEAR OFF. Aby wznowiæ drukowanie w
zrzucie szesnastkowym, naciœnij przycisk ponownie.

WSKAZÓWKA
Gdy drukowanie w zrzucie szesnastkowym zatrzymuje siê,
drukarka pozostaje w trybie setup w stanie aktywnoœci (w trybie
online)  (lampka ONLINE œwieci siê na zielono).  Aby
wydrukowaæ inny zrzut szesnastkowy, wyœlij inny plik do
drukarki.
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Przyk³ad wydruku w zrzucie szesnastkowym
4. WyjdŸ z funkcji HEX-DUMP.

WyjdŸ z funkcji HEX-DUMP za pomoc¹ jednej z nastêpuj¹cych
metod:

• Aby pozostaæ w trybie setup, naciœnij przycisk LF/FF. Menu
<<FUNCTION>> zostaje wtedy ponownie wydrukowane. Szczegó³y
dotycz¹ce innych funkcji znajdziesz w innych czêœciach rozdzia³u.

• Aby powróciæ do normalnego trybu, naciœnij przycisk ONLINE. Jeœli
naciœniesz przycisk ONLINE w czasie, gdy drukarka drukowa³a zrzut
szesnastkowy, drukarka prze³¹czy siê natychmiast na tryb normalny.
Wszelkie dane wys³ane do drukarki, lecz nie wydrukowane zostan¹
odrzucone (wyczyszczone).

Mo¿esz tak¿e wejœæ do trybu hex dump, wy³¹czaj¹c drukarkê, a nastêpnie j¹
w³¹czaj¹c i trzymaj¹c wciœniête jednoczeœnie przyciski  ONLINE i LF/FF, a¿
do momentu wyemitowania przez drukarkê sygna³u dŸwiêkowego.
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Tryb Setup

Sprawdzenie wyrównania druku w pionie

Funkcja V-ALMNT koryguje przemieszczenie znaków w pionie, które
czasem wystêpuje w przypadku druku dwukierunkowego. Znaki drukowane
od lewej do prawej nie s¹ zrównane ze znakami drukowanymi z prawej do
lewej w sposób pokazany poni¿ej:

Ten przyk³ad pokazuje jak wygl¹da drukowanie

    Gdy znaki nie s¹ wyrównane w pionie

   Zauwa¿, ¿e lewy

Margines nie jest równy

Jeœli zauwa¿ysz, ¿e druk nie jest wyrównany, skorzystaj z nastêpuj¹cej
procedury, aby sprawdziæ i skorygowaæ wyrównanie druku w pionie.

Procedura
Upewnij siê, ¿e do drukarki za³adowano papier ci¹g³y. Jeœli to mo¿liwe, aby
unikn¹æ drukowania na wa³ku, skorzystaj z papieru o szerokoœci co najmniej
216 mm (8.5 cali) dla drukarek 80-cio kolumnowych i 356mm (14 cali) dla
drukarek 136-cio kolumnowych.
Jednak¿e, mo¿esz skorzystaæ tak¿e z papieru w formacie A4, jeœli ustawisz
opcjê WIDTH w MENU1 na 8 cali.
Szczegó³y znajdziesz w czêœci tego rozdzia³u pt. Zmiana opcji MENU1 i
MENU2. Nastêpnie aby sprawdziæ i skorygowaæ wyrównanie druku w pionie,
zastosuj siê do nastêpuj¹cych instrukcji

1. WejdŸ do trybu setup.

Naciskaj jednoczeœnie przyciski TEAR OFF oraz ONLINE dopóki nie
us³yszysz sygna³u dŸwiêkowego drukarki.  Poczekaj a¿ drukarka
przestanie drukowaæ. Wydrukowane zostaje nastêpuj¹ce menu
<<FUNCTION>>:

<<FUNCTION>>
  SAVE&END  MENU1  MENU2  HARDWRE  ADJUST  CONFIG  DEFAULT  LIST   SELF-TST  HEX-DUMP
  V-ALMNT
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2. Wybierz funkcjê V-ALMNT.

Kilkakrotnie naciœnij przyciski LOAD lub LF/FF, aby umieœciæ czerwony
kursor pod V-ALMNT, nastêpnie naciœnij przycisk TEAR OFF lub
MENU, aby wybraæ funkcjê V-ALMNT. Drukarka wydrukuje krótkie
menu pomocy, a nastêpnie zacznie drukowaæ rzêdy równoleg³ych
pasków z prêdkoœci¹ druku listowego.

3. Dostosuj wyrównanie w pionie  drukowania z prêdkoœci¹ druku
listowego.

Oceñ paski równoleg³e. Jeœli paski s¹ wyrównane (nieporozrywane),
przejdŸ do punktu 4. Jeœli paski s¹ przesuniête na lewo, naciskaj
przycisk LOAD dopóki paski nie zostan¹ wyrównane. (Na rysunku
poni¿ej przyjêto, ¿e pierwszy wiersz zosta³ wydrukowany od lewej
do prawej).

 Przesuniêcie pasków na lew¹ stronê         Przesuniêcie pasków na
praw¹ stronê

4. Dostosuj wyrównanie w pionie  z prêdkoœci¹ druku czcionki
correspondence.

Naciœnij przycisk TEAR OFF, aby prze³¹czyæ siê na prêdkoœæ druku
czcionki correspondence.
Oceñ paski równoleg³e i dostosuj wyrównanie w pionie w sposób
opisany w punkcie 3.

5. Dostosuj wyrównanie w pionie  z prêdkoœci¹ trybu roboczego.

Naciœnij przycisk TEAR OFF, aby prze³¹czyæ siêz prêdkoœci druku
czcionki correspondence na prêdkoœæ druku w trybie roboczym
Oceñ paski równoleg³e i dostosuj wyrównanie drukowania w pionie w
sposób opisany w punkcie 3.
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Tryb Setup

Poprawne wyrównanie drukowania w pionie

Nastêpuj¹cy schemat pokazuje organizacjê trybu setup dla emulacji Fujitsu
DPL24C PLUS.  Informacja na temat ró¿nic w emulacjach  IBM Proprinter
XL24E i Epson ESC/P2 znajduje siê na nastêpnych stronach.

SKRÓT TRYBU SETUP

6. WyjdŸ z funkcji V-ALMNT.

Naciœnij przycisk ONLINE, aby wyjœæ z funkcji V-ALMNT i
zachowaæ nowe ustawienia wyrównania w pionie. Drukarka wyjdzie z
trybu setup i prze³¹czy siê na tryb online.
 WSKAZÓWKA
Aby wyjœæ z funkcji V-ALMNT, musisz wyjœæ z trybu setup.
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ORGANIZACJA DPL24C PLUS

This menu is not displayed on the DL3750+ printer.
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Tryb Setup

#05 Chapter 5 Polish revised 5 oct.P65 2004-10-12, 11:0859



TRYB SETUP

Podrêcznik u¿ytkownika5-60

Ró¿nice w emulacji IBM Proprinter XL24E
W emulacji IBM Proprinter XL24E  MENU1 i MENU2 ró¿ni¹ siê od

DPL24C PLUS w nastêpuj¹cy sposób:
• Nastêpuj¹ce opcje s¹ inne:

CHAR-W: NORMAL  *
2 TIMES

CHAR-H: NORMAL  *
2 TIMES

ATTRIB: NONE  *
ITALIC
SHADOW
BOLD

•  Dostêpna jest pozycja AGM:

CHR-SET: SET 2  *
SET 1

AGM: OFF *
ON

PRF-SKIP: NO-SKIP  *
SKIP

• Ustawieniem domyœlnym pozycji LF-CODE jest inna opcja:

LF-CODE: LF & CR
LF ONLY  *
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Tryb Setup

Ró¿nice w emulacji Epson ESC/P2

W emulacji Epson ESC/P2, MENU1 i MENU2 ró¿ni¹ siê od DPL24C
PLUS w nastêpuj¹cy sposób:

• Pozycje  ZEROFNT i LF-CODE nie s¹ definiowane.

• Nastêpuj¹ce opcje s¹ inne:

PAGE LG:   4.0 IN
  4.5 IN
  5.0 IN
  5.5 IN
  

11.0 IN
11.5 IN *
     

22.0 IN

LANGUGE: USA
UK
GERMAN
SWEDISH
DANISH1
ITALIAN
SPANSH1
SPANSH2
JAPAN
NORWEGN
LATIN A
FRENCH
PAGE437*
PAGE850
PAGE860
PAGE863
PAGE865
ECMA94
DANISH2
ISO8859
PG852
PG852-T
PG855
PG866
HUNGARY
HUNG-T
SLOV
SLOV-T
POLISH
POLSH-T
MAZOWIA
MAZOW-T

LATIN2
LATN2-T
KAMENIC
KAMEN-T
TURKY
TURKY-T
CYRILIC
IBM437
IBM851
ELOT928
PG-DHN
LATIN-P
ISO-LTN
LITHUA1
LITHUA2
MIK
MACEDON
PG-MAC
ELOT927
ABG
ABY
DEC GR
HBR-OLD
PG862
HBR-DEC
GREEKII
ISO-TUK
KOREA
LEGAL
RUSCII
LATIN-9

CHR-SET: ITALIC *
GRAPHIC
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Poprzednie czêœci rozdzia³u opisywa³y tryb setup w stanie spoczynku
(offline). Ta czêœæ rozdzia³u przedstawia tryb setup w stanie aktywnoœci
drukarki (w trybie online). Mo¿na unikn¹æ nudnego sposobu konfigurowania
w³aœciwoœci drukarki przez wybieranie ich krok po kroku za pomoc¹
przycisków panelu kontrolnego, drukowanie i sprawdzanie ¿¹danych opcji na
wydruku i skorzystaæ z trybu setup online. W trybie online setup,
w³aœciwoœci  drukarki ustawione s¹ poprzez komputer, a nie z panelu
kontrolnego.

Aby prze³¹czyæ drukarkê na tryb online setup, zastosuj jeden z dwóch
nastêpuj¹cych sposobów:

• Wy³¹cz drukarkê i w³¹cz j¹ ponownie, naciskaj¹c przycisk MENU.
Trzymaj przycisk wciœniêty dopóki nie us³yszysz sygna³u drukarki.

• Wydaj drukarce polecenie ESC e ONLINE.  To polecenie obowi¹zuje
we wszystkich emulacjach.

Przeœlij dane z komputera w jeden z nastêpuj¹cych trzech sposobów:

• WprowadŸ dane bezpoœrednio z klawiatury komputera przed
rozpoczêciem zadania. W systemie MS-DOS wciœnij i przytrzymaj
klawisz  Ctrl i wpisz literê P. Dane wprowadzone z klawiatury s¹
przesy³ane bezpoœrednio do drukarki. Gdy ich wprowadzanie zostanie
zakoñczone, wciœnij i przytrzymaj klawisz Ctrl i ponownie wpisz
literê P. Ta metoda jest przydatna, gdy nale¿y zmieniæ tylko kilka
ustawieñ.

• Skorzystaj z edytora tekstu, aby przygotowaæ plik z danymi ustawieñ
i przeœlij go do drukarki za pomoc¹ polecenia przed rozpoczêciem
zadania. W systemie MS-DOS zastosuj polecenie COPY.  Ta metoda
jest przydatna, gdy ustawienie s¹ stosowane wielokrotnie.

• Zainstaluj program, który umożliwia interaktywne wprowadzanie 
danych ustawień na ekranie. Ta metoda jest najbardziej przydatna z 
trzech. Drukarka ta jest wyposażona w płyty, który zawiera program o 
nazwie DLMENU. Uruchom "setup.exe" w folderze Utility CD, aby 
go zainstalować.

Aby wyjœæ z trybu online setup, wyœlij EXIT jako ostatni wiersz danych
ustawieñ.

Szczegó³y danych ustawieñ i ich formatów znajdziesz w podrêczniku
programisty dla ka¿dej emulacji.

TRYB ONLINE SETUP
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KONSERWACJA

KONSERWACJA

Drukarka wymaga niewielkiej konserwacji. Okresowe
 czyszczenie i wymiana kasety z taœm¹ s¹ jedynymi
niezbêdnymi zabiegami.

Oliwienie drukarki zwykle nie jest niezbêdne. Jeœli karetka g³owicy
drukuj¹cej nie przesuwa siê w przód i wstecz g³adko, wyczyœæ drukarkê w
sposób opisany poni¿ej. Jeœli nie rozwi¹¿e to problemu, skontaktuj siê ze
sprzedawc¹, aby ustaliæ czy istnieje potrzeba naoliwienia.

Pokrywy przednia, tylna, wysuwu papieru i os³ona akustyczna zabezpieczaj¹
drukarkê przed kurzem, brudem i innymi zanieczyszczeniami. Jednak¿e z
papieru mog¹ pozostaæ drobne skrawki, które gromadz¹ siê wewn¹trz
drukarki. Niniejszy rozdzia³ wyjaœnia jak czyœciæ i odkurzaæ drukarkê oraz jak
czyœciæ wa³ek i rolki wa³ka dociskowego.

Drukarkê bêdzie ³atwiej wyczyœciæ, jeœli zdjête zostan¹ pokrywy przednia,
tylna, wysuwu papieru i os³ona akustyczna oraz podajnik pojedynczych
arkuszy.

Czyszczenie i odkurzanie drukarki

OSTRZE¯ENIE:
Aby unikn¹æ mo¿liwoœci odniesienia obra¿eñ, przed przyst¹pieniem do
czyszczenia drukarki, wy³¹cz zasilanie zarówno drukarki i kompute., wy³¹cz
wtyczkê drukarki z gniazdka.

 Aby wyczyœciæ i odkurzyæ drukarkê, jeœli zachodzi taka koniecznoœæ,
skorzystaj ze nastêpuj¹cej procedury:

1. Wyjmij ca³y papier z drukarki. Upewnij siê, ¿e drukarka zosta³a
wy³¹czona, a przewód zasilaj¹cy od³¹czony.

2. Korzystaj¹c z miêkkiej szczoteczki odkurzacza odkurz zewnêtrzn¹
czêœæ drukarki. Upewnij siê, ¿e odkurzy³eœ wyloty powietrza  z
przodu i z tylu drukarki oraz  z lewej strony. Odkurz tak¿e podajnik
pojedynczych arkuszy.

CZYSZCZENIE

6
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KONSERWACJA

3. Korzystaj¹c z miêkkiej wilgotnej œciereczki wytrzyj zewnêtrzn¹ czêœæ
drukarki, pokrywy i separator. Mo¿na u¿yæ ³agodnego detergentu.

UWAGA
Nie stosuj rozpuszczalników, nafty ani œciernych œrodków
czyszcz¹cych, które mog³yby uszkodziæ drukarkê.

4. Otwórz przedni¹ pokrywê drukarki i wyjmij kasetê z taœm¹ barwi¹c¹.
Korzystaj¹c z miêkkiej szczoteczki odkurz wa³ek, karetkê g³owicy
drukuj¹cej i ich otoczenie. Mo¿na ³atwo przesuwaæ g³owicê drukuj¹c¹
w lew¹ stronê, jeœli zasilanie zosta³o wy³¹czone. Zachowaj ostro¿noœæ
i nie naciskaj zbyt mocno na elastyczn¹ szynê steruj¹c¹, która ci¹gnie
siê za karetk¹ g³owicy drukuj¹cej.

Elastyczna szyna sterująca

Wnêtrze drukarki

5. Zainstaluj ponownie karetkê z taœm¹. Zamknij przedni¹ pokrywê.

6. Otwórz pokrywê wysuwu papieru. Odkurz wa³ki, szczelinê
wprowadzania papieru i ich otoczenie.

7. Unieœ podajnik pojedynczych arkuszy i tyln¹ pokrywê. Odkurz
elementy podajnika traktorowego i czêœci wokó³ niego.
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Czyszczenie wa³ka nawijaj¹cego i rolek

Aby usun¹æ nadmiar tuszu, czyœæ wa³ek nawijaj¹cy i rolki raz na miesi¹c.
Korzystaj ze œrodka czyszcz¹cego do wa³ka polecanego przez sprzedawcê
drukarki i postêpuj zgodnie z nastêpuj¹cymi wskazówkami:

1. Nanieœ niewielka porcjê œrodka czyszcz¹cego na miêkk¹ œciereczkê.
Uwa¿aj by nie wlaæ œrodka czyszcz¹cego do wnêtrza drukarki.

UWAGA
Nie stosuj alkoholu do czyszczenia wa³ka. Alkohol mo¿e
spowodowaæ stwardnienie gumy.

2. Przytknij œciereczkê do wa³ka nawijaj¹cego i obracaj ga³k¹ wa³ka.

3. Aby osuszyæ wa³ek nawijaj¹cy, przytknij such¹ œciereczkê do wa³ka i
obracaj jego ga³k¹.

4. Œciereczk¹ nawil¿on¹ œrodkiem czyszcz¹cym delikatnie przetrzyj
rolki. Osusz rolki such¹ œciereczk¹

Kasetê z taœm¹ barwi¹c¹ mo¿na wymieniæ na dwa sposoby. Mo¿na
zainstalowaæ now¹ cartridge (kasetê z taœm¹) w drukarce lub wymieniæ tylko
star¹ taœmê  na now¹ z pojemnika dodatkowej taœmy. W za³¹czniku A
znajduje siê lista numerów s³u¿¹cych do zamawiania kaset z taœm¹ barwi¹c¹ i
pojemników z taœmami dodatkowymi. Poni¿sza procedura dotyczy
wymiany cartridge (kasety z taœm¹). Informacje dotycz¹ce wymiany samego
pojemnika z taœm¹ znajduj¹ siê w instrukcji dostarczonej z pojemnikiem.
Aby wymieniæ kasetê z taœm¹ barwi¹c¹:

1. Wy³¹cz drukarkê.

2. Otwórz pokrywê przedni¹ drukarki. Aby u³atwiæ sobie instalacjê,
przesuñ karetkê g³owicy drukuj¹cej w pozycjê, w której nie jest
zwrócona przodem do wa³ka.

UWAGA
G³owica drukuj¹ca mo¿e byæ gor¹ca, jeœli niedawno drukowa³eœ.

WYMIANA TAŒMY
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Wyjmowanie kasety z taœm¹

Osłona papieru przy

karetce głowicy drukującejGłowica drukująca

3. Przesuñ dŸwigniê wyboru gruboœci papieru w pozycjê D.

DŸwignia regulacji gruboœci papieru

4. Aby wyj¹æ kasetê z taœm¹, naciœnij dŸwigienki zwalniaj¹ce taœmê
umieszczone po obydwu stronach kasety a nastêpnie ostro¿nie
podnieœ i wyjmij kasetê z drukarki.

.

Dźwignia grubości papieru

Przesuń na D.
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UWAGA
Nie obracaj pokrêt³em na kasecie z taœm¹ w kierunku przeciwnym do
ruchów wskazówek zegara.

6. SprawdŸ, czy drukarka zosta³a wy³¹czona.
(Upewnij siê, ¿e wy³¹cznik jest w odpowiedniej pozycji – wciœniêta

strona z kó³kiem).

Instalacja kasety z taœm¹ barwi¹c¹ (cartridge)

7. Przesuñ dŸwigniê wyboru gruboœci papieru w pozycjê D.

8. Otwórz przednia pokrywê.

Przekrêæ w/g
ruchu wskazówek
zegara

5. Postêpuj¹c wed³ug poni¿szych wskazówek, zwolnij wa³ek z pozycji
zablokowanej (LOCK) i obróæ ga³k¹ kasety zgodnie ze wskazówkami
zegara by naci¹gn¹æ taœmê, jeœli jest poluzowana. Naciœnij szare
dŸwignie zwalniaj¹ce znajduj¹ce siê po bokach kasety z taœm¹, a
nastêpnie przestaw wa³ek z pozycji zablokowany (LOCK) na
odblokowany (FREE).

Pokrêt³o taœmy

Przygotowanie kasety z taœm¹ barwi¹c¹ (cartridge)

 

wa³ek

dŸwignie
zwalniaj¹ce
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9. Dostosuj pozycjê g³owicy drukuj¹cej do zielonej kropki na obudowie.

Zielona kropka

OSTRZE¯ENIE
Nie dotykaj g³owicy drukuj¹cej podczas drukowania lub te¿ tu¿ po jego
zakoñczeniu, poniewa¿ mo¿esz siê oparzyæ. Nale¿y poczekaæ, a¿ temperatura
g³owicy drukuj¹cej obni¿y siê.

10.Przewlecz taœmê miêdzy g³owic¹ a prowadnicami papieru, a nastêpnie
naciœnij delikatnie kasetê z taœm¹, a¿ us³yszysz klikniêcie œwiadcz¹ce o
tym, ¿e kaseta zosta³a umieszczona we w³aœciwym miejscu. (Upewnij
siê, ¿e pokrêt³o taœmy jest obrócone ku górze).

11.  Aby naci¹gn¹æ taœmê, jeœli jest poluzowana, obróæ ga³k¹ kasety
zgodnie ze wskazówkami zegara.

12.Po zakoñczeniu instalacji kasety z taœm¹, przestaw dŸwigniê gruboœci
papieru na swoj¹ pierwotn¹ pozycjê. Pozycja w³aœciwa dla
pojedynczych arkuszy to 1.  Tabela 3.2 w Rozdziale  3 zawiera
ustawienia dŸwigni gruboœci papieru.

13. Zamknij przedni¹ pokrywê drukarki.

Osłona papieru przy

karetce głowicy drukującej

Głowica drukująca

Taśma

Osłona papieru przy

karetce głowicy drukującej

Wierzchołek głowicy

drukującej

 Kaseta z taśmą
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Drucik blokujący głowicę

WYMIANA G£OWICY
DRUKUJ¥CEJ

Wymiana g³owicy drukuj¹cej jest ³atwym zadaniem.

UWAGA
G³owica drukuj¹ca mo¿e byæ gor¹ca, jeœli niedawno drukowa³eœ.

Aby wyj¹æ g³owicê drukuj¹c¹:

1. Wy³¹cz drukarkê.

2. Otwórz pokrywê przedni¹ i wyjmij kasetê z taœm¹ barwi¹c¹.

3. Poci¹gnij do przodu za prawy koniec blokuj¹cego drucika, aby
zwolniæ go z haczyka znajduj¹cego siê po prawej stronie karetki
g³owicy drukuj¹cej. Nastêpnie zwolnij drucik ze œrodkowego
haczyka.

4. Wyjmij g³owicê drukuj¹c¹ z ³¹cznika na karetce w sposób pokazany
na rysunku poni¿ej.

Wymiana g³owicy drukuj¹cej
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Aby zainstalowaæ g³owicê drukuj¹c¹:

1. Ostro¿nie dopasuj szczeliny na os³onie g³owicy drukuj¹cej do bolców
umieszczonych na karetce.

2. Wciœnij g³owicê drukuj¹c¹ do ³¹cznika i zahacz druciki w porz¹dku
odwrotnym do porz¹dku w jakim je odhacza³eœ.

#06 Chapter 6 Polish.P65 2004-10-12, 11:228



Podrêcznik u¿ytkownika 7-1

P
R
Z
W
I
¥
Z
Y
W
A
N
I
E

P
R
O
B
L
E
M
Ó
W

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

ROZWI¥ZYWANIE PROBLEMÓW

Drukarka cechuje siê wyj¹tkow¹ niezawodnoœci¹, lecz

od czasu do czasu mog¹ pojawiæ siê drobne problemy.

Wiele z nich bêdziesz móg³ rozwi¹zaæ samodzielnie, korzystaj¹c z informacji

zawartych w tym rozdziale. Jeœli napotkasz problem, z którym nie bêdziesz

móg³ sobie poradziæ, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ drukarki,  aby uzyskaæ

pomoc.

Niniejszy rozdzia³ zosta³ podzielony w nastêpuj¹cy sposób:

• Rozwi¹zywanie problemów

• Funkcje diagnostyczne

• Uzyskanie pomocy

Tabela w nastêpnej czêœci rozdzia³u opisuje najczêœciej wystêpuj¹ce

problemy z drukark¹ i sposoby ich rozwi¹zywania. Pod uwagê zosta³y

wziête nastêpuj¹ce typy problemów:

• Problemy z jakoœci¹ druku

• Problemy dotycz¹ce obs³ugi papieru

• Problemy zwi¹zane z obs³ug¹ drukarki

•  Usterki drukarki

Problemy dotycz¹ce jakoœci druku

Z³a jakoœ druku lub inne problemy zwi¹zane z jakoœci¹ s¹ czêsto wynikiem

b³êdnej konfiguracji ustawieñ w drukarce lub w oprogramowaniu. Stopniowe

pogarszanie siê jakoœci druku wskazuje na zu¿ycie taœmy. Tabela 7.1

zawiera opis powszechnie spotykanych problemów i sugestie, jak sobie z

nimi radziæ.

ROZWI¥ZYWANIE

PROBLEMÓW

7
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Tabela 7. 1Problemy z jakoœci¹ druku i mo¿liwe
rozwi¹zania

Problem Rozwi¹zanie
Upewnij siê, ¿e kaseta z taœm¹ barwi¹c¹ zosta³a 
poprawnie zainstalowana i ¿e taœma siê p³ynnie siê 
przesuwa.

Upewnij siê, ¿e dźwignia regulacji gruboœci papieru 
ustawiona jest we w³aœciwej dla papieru, z którego 
korzystasz, pozycji. Zobacz Tabelê 3.2  w Rozdziale 3.

Sprawdź stan zu¿ycia taœmy . Wymieñ j¹ jeœli jest to 
konieczne.

Upewnij siê, ¿e dźwignia regulacji gruboœci papieru 
ustawiona jest we w³aœciwej dla papieru, z którego 
korzystasz, pozycji. Zobacz Tabelê 3.2  w Rozdziale 3.

Sprawdź stan zu¿ycia taœmy . Wymieñ j¹ jeœli jest to 
konieczne.

Sprawdź, czy  wierzcho³ek g³owicy  drukuj¹cej nie jest 
brudny . Wyczyœæ g³owicê miêkk¹ œciereczk¹ jeœli jest to 
konieczne.

Upewnij siê, ¿e kabel interfejsu zosta³ w³aœciwie 
pod³¹czony  zarówno do drukarki jak i komputera.

Upewnij siê, ¿e emulacja drukarki wybrana w 
ustawieniach op rogramowania jest taka sama jak emulacja 
wybrana na drukarce. Zobacz czêœæ Rozdzia³u 2 p t. 
Wybór emulacji . 

Jeœli korzystasz z interfejsu szeregowego RS-232C, 
upewnij siê, ¿e ustawienia interfejsu wymagane przez 
oprogramowanie lub komputer s¹ takie same, jak 
ustawienia na drukarce. Zobacz czêœæ Rozdzia³u 5 pt. 
Zmiana opcji sprzętu.

Upewnij siê, ¿e kaseta z taœm¹ barwi¹c¹ zosta³a 
poprawnie zainstalowana.

Wydruk jest nierówny lub 
drukowane s¹ b³êdne znaki. Drukuje 
siê wiele znaków „?”.

Druk jest zbyt jasny b¹dź  zbyt 
ciemny.

Na stronie pojawiaj¹ siê plamy lub
smugi. 

Strona jest pusta. 
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Tabela 7. 1 Problemy z jakoœci¹ druku i mo¿liwe
rozwizania (c.d)

Margines górny jest sum¹ ustawienia pocz¹tku strony (top-of-
form), marginesu ustawianego w oprogramowaniu i ustawienia 
TOP-MRG w drukarce. 

• Upewnij siê, ¿e ustawienie pocz¹tku strony jest poprawne. 
Fabryczne ustawienie domyœlne to 25.4 mm (1 cal).  Zobacz czêœæ 
Rozdzia³u 5 pt. Zmiana początku strony.

• Sprawdź margines ustawiany w oprogramowaniu. Informacje 
znajdziesz w dokumentacji oprogramowania.  

• Sprawdź ustawienie TOP-MRG na drukarce.   Zobacz czêœæ 
Rozdzia³u 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.

Sprawdź ustawienie interlinii w oprogramowaniu.

Zmieñ ustawienie CR-CODE w trybie setup drukarki na CR 
ONLY.  Zobacz czêœæ Rozdzia³u 5 pt. Zmiana MENU1 i 
MENU2.

Nastêpny drukowany 
wiersz rozpoczyna siê 
w miejscu, w którym 
zakoñczy³ siê 
poprzedni zamiast 
zaczynaæ siê od 
lewego marginesu.

Zmieñ ustawienie LF-CODE w trybie setup drukarki na CR & 
LF. Zobacz czêœæ Rozdzia³u 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.

Górny margines jest 
z³y. 

Linie drukowane s¹ 
po podwójnych 
odstêpach zamiast po 
pojedynczych.

Drukarka 
nadrukowuje kolejny 
wiesz na tej samej 
linii.

Zmieñ ustawienie CR-CODE w trybie setup drukarki na CR & 
LF.  Zobacz czêœæ Rozdzia³u 5 pt. Zmiana MENU1 i MENU2.

Problem  Rozwiązanie

Drukowane znaki s¹ 
wyrównane w pionie 
(poprzesuwane). 

Skorzystaj z funkcji V-ALMNT w drukarce, aby sprawdziæ 
wyrównanie druku w pionie. Jeœli jest to niezbêdne skoryguj 
wyrównanie druku w pionie. Zobacz czêœæ Rozdzia³u 5 pt. 
Używanie funkcji diagnostycznych.
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Problemy z obs³ug¹ papieru
Tabela 7.2 opisuje powszechnie spotykane problemy zwi¹zane z obs³ug¹
papieru i sugestie jak sobie z nimi radziæ. Szczegó³owe instrukcje dotycz¹ce
³adowania i korzystanie z papieru znajduj¹ siê w Rozdziale 3.

Tabela 7.2 Problemy z obs³ug¹ papieru i mo¿liwe
rozwi¹zania

Table 7.1  Print Quality Problems and Solutions (Cont.)

Problem  Rozwiązanie

Jeœli zdarzy siê b³¹d 
podczas drukowania w 
œrodowisku Windows, 
ponowe wydrukowanie 
strony powoduje, ¿e tekst 
wydrukowany jest 
zniekszta³cony.

Jeœli b³¹d zdarzy siê podczas drukowania w 
œrodowisku Windows, wykonaj reset z panelu 
kontrolnego lub wy³¹cz drukarkê, a nastêpnie 
wydrukuj stronê ponownie.

Problem Rozwi¹zanie

Upewnij siê, ¿e dźwignia wyboru papieru jest 
w³aœciwie ustawiona. Przesuñ j¹ do ty³u jeœli 
korzystasz z papieru ci¹g³ego lub do przodu jeœli 
korzystasz z pojedynczych arkuszy. 

Upewnij siê, ¿e papier pokrywa czujnik braku papieru, 
tzn., ¿e lewa krawêdź papieru znajduje siê w 
odleg³oœci 52 mm w przypadku arkuszy pojedynczych 
lub 41 mm w przypadku papieru ci¹g³ego od lewej 
krawêdzi wa³ka nawijaj¹cego. (Problem ten nie 
wyst¹pi jeœli korzystaæ bêdziesz z podajnika 
traktorowego lub bêdziesz wk³ada³ pojedyncze arkusze 
za pomoc¹ prowadnic papieru.) 

Upewnij siê, ¿e uchwyt papieru zosta³ zamkniêty, a 
traktory zosta³y umieszczone we w³aœciwej pozycji, 
dopasowanej do szerokoœci papieru. 

Upewnij siê, ¿e drukarka nie wykrywa papieru po 
rêcznym wyjêciu za³adowanego papieru. Jeœli 
drukarka wykrywa papier nawet wtedy, gdy zosta³ ju¿ 
wypchniêty, naciœnij przycisk , LOAD i wykonaj 
spowoduj wykonanie przez drukarkê operacji 
wysuniêcia papieru, a nastêpnie ponownie za³aduj 
papier.

Nie mo¿na wsun¹æ 
lub za³adowaæ 
papieru.
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Tabela 7.2 Problemy z obs³ug¹ papieru i mo¿liwe
rozwi¹zania (cd.)

Problem Rozwi¹zanie
Przesuñ dźwigniê wy boru p ap ieru do p ozy cji D. 
Wy ³¹cz drukarkê i wy jmij zablokowany  p ap ier. 
Usuñ wszelkie p rzeszkody  na œcie¿ce p ap ieru.

Up ewnij siê, ¿e ustawienie dźwigni gruboœci 
p ap ieru jest dop asowane do gruboœci p ap ieru z  
jakiego korzy stasz . Sp rawdź  ustawienia w Tabeli 
3.2 w Rozdziale 3.

Up ewnij siê, ¿e p ap ier nie jest p ofa³dowany , 
p omiêty  lub p odarty . 

Za³aduj p ap ier p onownie. 

Przesuñ dźwigniê wy boru p ap ieru do p ozy cji D. 
Wy ³¹cz drukarkê i wy jmij zablokowany  p ap ier. 
Usuñ wszelkie p rzeszkody  na œcie¿ce p ap ieru.

Up ewnij siê, ¿e ustawienie dźwigni gruboœci 
p ap ieru jest dop asowane do gruboœci p ap ieru z  
jakiego korzy stasz . Sp rawdź  ustawienia w Tabeli 
3.2 w Rozdziale 3.

W p rzy p adku p ap ieru ci¹g³ego, up ewnij siê, ze 
stos p ap ieru wp rowadzanego do drukarki i stos 
wy druków s¹ umieszczone we w³aœciwy ch 
miejscach. Pap ier p owinien by æ ³adowany  równo. 

Up ewnij siê, ¿e traktory  znajduj¹ siê w 
p ozy cjach dostosowany ch do szerokoœci p ap ieru 
i ¿e otwory  p ap ieru p asuj¹ dok³adnie do ko³ków 
traktorów.

Pap ier blokuje siê 
p odczas 
³adowania.

Pap ier blokuje 
siê p odczas 
drukowania.

Pap ier 
zeœlizguje siê z  
traktorów lub 
otwory  
p erforacji s¹ 
rozdzierane 
p odczas 
drukowania.
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Porady dotycz¹ce usuwania zablokowanego arkusza w
drukarce

Jeœli kartka papieru zosta³a zablokowana miedzy g³owic¹ drukuj¹c¹ a wa³kiem
nawijaj¹cym i nie mo¿na jej wyj¹æ, zastosuj siê do nastêpuj¹cych instrukcji:

1. Wy³¹cz drukarkê i wyjmij wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazdka.

2. Naciœnij na dŸwignie blokuj¹ce, aby zwolniæ traktory i otworzyæ
uchwyty papieru.

3. Przesuñ dŸwignie gruboœci papieru na pozycjê D.
4. Przesuñ g³owicê drukuj¹c¹ w taki sposób, aby móc swobodnie wyj¹æ

zablokowan¹ kartkê.

WSKAZÓWKA
Bezpoœrednio po zakoñczeniu drukowania g³owica jest gor¹ca. Zanim j¹
przesuniesz upewnij siê, ¿e temperatura g³owicy drukuj¹cej siê
obni¿y³a.
· Jeœli nie mo¿esz usun¹æ zablokowanego papieru stosuj¹c powy¿sz¹
procedurê, za³ó¿ na podajnik
traktorowy papier ci¹g³y
z³o¿ony z czterech arkuszy i
przekrêæ ga³kê wa³ka
nawijaj¹cego, aby za³adowaæ
papier. Papier zablokowany
zostanie wypchniêty. Zanim
to wykonasz, upewnij siê, ¿e
g³owica drukuj¹ca znajduje
siê w centralnej czêœci zablokowanego papieru.
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Problemy zwi¹zane z obs³ug¹ drukarki

Jeœli  wyst¹pi którykolwiek b³¹d z listy znajduj¹cej siê w Tabeli 7.3,
lampka sygnalizacyjna PAPER OUT LED zaœwieci siê i drukarka
wyemituje sygna³ alarmowy (beep) i prze³¹czy siê w stan offline.
W takich przypadkach, z przycisków panelu kontrolnego mo¿na
korzystaæ w taki sam sposób w jaki korzystamy, gdy drukarka jest w
stanie spoczynku (trybie offline).

Tabela 7.3  Problemy związane z obsługą drukarki  i możliwe rozwiązania 

Nazwa B³êdu Opis b³êdu Metoda naprawy
Koniec papieru PE (Paper End 
error)

Wykryto koniec papieru. (*1) W³ó¿ i za³aduj papier do podajnika.

- Wysuñ papier lub kartki.
- Naciœnij przycisk ONLINE by prze³¹czyæ 
drukarkê na tryb online.

W pozycji ³adowania papieru 
ci¹g³ego, dŸwignia wyboru 
papieru ustawiona jest na tryb 
wyboru pojedynczych arkuszy. 

- Prze³¹cz dŸwigniê wyboru typu papieru na 
w³aœciw¹ pozycjê.

W pozycji ³adowania 
pojedynczych arkuszy , 
dŸwignia wyboru papieru 
ustawiona jest na tryb wyboru 
papieru ci¹g³ego.

-Usuñ zablokowany papier.

Jeœli taki b³¹d wyst¹pi, 
wszystkie przyciski bêd¹ 
nieaktywne.

Zablokowanie wypychania  
papieru (Eject jam error)

Koniec papieru nie jest 
wykrywany nawet jeœli du¿a 
iloœæ stron papieru ci¹g³ego lub 
pojedynczych arkuszy zosta³a 
wysuniêta..

B³¹d dŸwigni prze³¹czania siê 
z wyboru papieru ci¹g³ego na 
pojedyncze arkusze
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Nazwa B³êdu Opis b³êdu Metoda naprawy
Po wykryciu przez PE, czujnik 
koñca papieru podajnika 
traktorowego, ³adowania strony 
papieru ci¹g³ego, czujnik TOF 
pocz¹tku strony nie wykrywa 
pocz¹tku strony, nawet po 
kilkukrotnym wykonaniu 
wysuwu wiersza.

- Za³aduj papier.

Po ustawieniu czujnik wykrywa 
pojedynczy arkusz papieru, a 
czujnik TOF pocz¹tku strony 
nie wykrywa pocz¹tku kartki, 
nawet po kilkukrotnym 
wykonaniu wysuwu wiersza.

- Naciœnij przycisk ONLINE, aby prze³¹czyæ 
drukarkê w tryb czuwania (online).

- Gdy zostan¹ za³adowane pojedyncze 
arkusze, wyjmij je, a nastêpnie ponownie 
w³ó¿. Zostan¹ wtedy za³adowane 
automatycznie.

Blokada ³adowania (Load jam 
error)

Diody LED zapalaj¹ siê w zale¿noœci od nastêpuj¹cych typów b³êdów:

Status diody
Nazwa błędu Świeci się

ONLINE AREA OVER PAPER OUT
Koniec papieru *
Blokada wsuwu * *
Błąd dźwigni przełączania się *
z wyboru papieru *
 ciągłego na pojedyncze arkusze
Blokada ładowania *

*1  Jeśli w trybie setup jest określona pozycja PPR-OUT:IGNORE, koniec papieru n

Migocze
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Usterki drukarki

U¿ytkownik nie mo¿e generalnie rozwi¹zywaæ problemów wynikaj¹cych ze
sprzêtowych wad drukarki. Jeœli zostanie wykryty b³¹d krytyczny, drukarka:

· Przestanie drukowaæ
· Piknie czterokrotnie (beep)
· Wy³¹czy wskaŸnik ONLINE
· a wskaŸnik PAPER OUT zacznie migaæ (zobacz typy b³êdów w

Tabeli 7.4).

<Zapalona> <Migocz¹ca>

Obni¿enie napiêcia +34 V ONLINE PAPER OUT

B³¹d czujnika lewej 
krawêdzi 

MENU1 PAPER OUT

Przeci¹¿enie MENU2 PAPER OUT
B³¹d RAM AREA 

OVER
PAPER OUT

Wysokie napiêcie - PAPER OUT
i
AREA OVER

B³¹d LED stan

Nastêpuj¹ce usterki mog¹ spowodowaæ, wy³¹czenie zasilania drukarki:
• Usterka g³owicy drukuj¹cej
• Usterka silnika karetki
• Usterka  silnika wysuwu wiersza
• podwy¿szenie napiêcia+34 V

Jeœli wyst¹pi którakolwiek z tych usterek, ¿adna informacja o b³êdzie nie
zostanie wyœwietlona.

Drukarka wy³¹czy siê i w³¹czy, a nastêpnie wykona to samo zadanie, aby
sprawdziæ czy by³ to b³¹d przejœciowy. Jeœli b³¹d powtórzy siê, skontaktuj
siê ze sprzedawc¹ drukarki.
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Funkcje diagnostyczne drukarki obejmuj¹ funkcje: SELF-TST, HEX-DUMP
oraz V ALMNT.

• SELF-TST mówi czy samo urz¹dzenie funkcjonuje poprawnie. Jeœli
drukarka dzia³a, wszelkie problemy s¹ najprawdopodobniej
spowodowane przez niew³aœciw¹ konfiguracjê ustawieñ drukarki,
niew³aœciwe ustawienia w oprogramowaniu, interfejsie lub
komputerze.

• HEX-DUMP pozwala na sprawdzenie czy komputer wysy³a
poprawne polecenia do drukarki i czy drukarka je poprawnie
wykonuje. Funkcja ta przydaje siê programistom i wszystkim tym,
którzy umiej¹ interpretowaæ znaki trybu szesnastkowego.

• V-ALMNT pozwala na sprawdzenie i, jeœli jest to konieczne,
skorygowanie wyrównania druku w pionie.

Szczegó³y dotycz¹ce u¿ywania tych wszystkich funkcji, dostêpnych w
trybie setup drukarki znajduj¹ siê w czêœci Rozdzia³u 5 pt.  U¿ywanie
funkcji diagnostycznych.

Jeœli nie jesteœ w stanie rozwi¹zaæ problemu, korzystaj¹c z informacji
zawartych w tym rozdziale, skontaktuj siê ze sprzedawc¹ drukarki, aby
uzyskaæ pomoc. Przygotuj nastêpuj¹ce informacje:

• Numer modelu drukarki, który znajduje siê na etykietce po prawej
stronie drukarki. Numer seryjny i data produkcji znajduj¹ siê na
nalepce z ty³u drukarki.

• Opis problemu
• Typ interfejsu, z którego korzystasz
• Nazwy pakietów oprogramowania, z których korzystasz
• Listê ustawieñ domyœlnych drukarki. Informacje na temat sposobu ich

wydrukowania znajdziesz w czêœci Rozdzia³u 5 pt. Drukowanie
listy wybranych opcji.

FUNKCJE
DIAGNOSTYCZNE

SZUKANIE
POMOCY
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INSTALOWANIE OPCJI
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INSTALOWANIE OPCJI
DODATKOWYCH

Instalacja opcji umo¿liwia rozszerzenie mo¿liwoœci
 drukarki. Dodatkowe czêœci dostêpne dla drukarki obejmuj¹:
 • kartê sieci LAN
 • kartê interfejsu szeregowego RS-232C
Karta  jest opcj¹ instalowan¹ na ¿yczenie u¿ytkownika, lecz jej monta¿ mo¿e
byæ wykonany jedynie w modelach drukarki z równoleg³ym interfejsem i
interfejsem USB. Wiêcej informacji dotycz¹cych instrukcji instalacji
znajdziesz w podrêczniku dostarczanym z kart¹ sieciow¹.
Interfejs szeregowy  RS-232C jest opcj¹ instalowan¹ przez producenta lub
sprzedawcê drukarki.
Opcje mo¿na nabyæ od sprzedawcy drukarki. Numery katalogowe czêœci
znajduj¹ siê w Za³¹czniku A.

8
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MATRIA£Y EKSPOLATACYJNE

I OPCJE
Za³¹cznik zawiera listê materia³ów eksploatacyjnych

do drukarki i dostêpnych opcji.

Skontaktuj siê ze sprzedawc¹ drukarki, aby uzyskaæ informacje dotycz¹ce

zamawiania poni¿ej wymienionych czêœci.

Materia³y eksploatacyjne Numer katalogowy

Kasety z taœm¹ drukuj¹c¹.

Czarna taœma CA02374-C104

Pojemnik z taœm¹

Czarna taœma CA02374-C204

G³owica drukuj¹ca CA02281-E718

Opcje Numer katalogowy Opis

Karta interfejsu szeregowego RS-232C CA02374-C992

Karta sieci LAN    KA02004-C990 Instalacja mo¿liwa

wy³¹cznie w modelu ze

z³¹czem równoleg³ym i

USB.

MATRIA£Y

EKSPOLATACYJNE

A

OPCJE

Karta interfejsu szeregowego
RS-232C KA02013-C992

KA02012-C103



MATRIA£Y EKSPOLATACYJNE
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B
APPENDIX

SPECYFIKACJA

FIZYCZNA

SPECYFIKACJA DRUKARKI
Niniejszy za³¹cznik zawiera dane techniczne

dotycz¹ce drukarki, w tym jej wydajnoœci,

i funkcjonalnoœci. Znajdziesz w nim tak¿e

specyfikacjê papieru..

Wymiary 80 kolumn 136 kolumn

Wysokoœæ: 120 mm (4.72 cala) 120mm (4.72 cala)

Szerokoœæ: 415mm (16.3 cala) 570 mm (22.5 cala)

G³êbokoœæ: 330 mm (13 cala) 330 mm (13 cala)

Waga: Oko³o 7.3 kg (16 lbs) 9.7 kg (21.4 lbs)

Zasilanie

Model: M33331A/M33333A

100 do 120 VAC ±10%; 50/60 Hz

Model: M33331B/M33333B

220 do 240 VAC –10%, +6%; 50/60 Hz

Pobór mocy

Model: M33331A/M33333A

Œrednio 140 VA Maksimum 255 VA

Model: M33331B/M33333B

Œrednio 150 VA Maksimum 255 VA

Emisja ciep³a Œrednio 251.2 KJ/h

Interfejs równoleg³y Centronics

równoleg³y Centronics i szeregowy RS-232C

równoleg³y Centronics, USB i LAN

Bufor danych 0, 256, 2K, 8K, 24K, 32K, 96K lub 128K

Bufor odbiorczy Maksimum 128K

(128K minus rozmiar bufora danych)

Wymagania œrodowiska pracy 5 do 38°C (41 do 100°F)

30% do 80% RH (bez skroplenia)

Psychometryczna temperatura poni¿ej 29°C

 (84°F)

Wymagania przechowywania –15 do 60°C (–4 do 140°F)

10% do 95% RH (bez skroplenia)

Poziom ha³asu Œrednio 49 dBA w czasie druku w trybie

letter
ISO 7779 (Bystander Position Front)

B

100 do 120 V ±10%; 50/60 Hz

220 do 240 V –10%, +6%; 50/60 Hz
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FUNCTIONAL
SPECIFICATIONS

Metoda druku Uderzeniowa drukarka mozaikowa z 24-
ig³ow¹ iglic¹ 0.2 mm

Kierunek drukowania Dwukierunkowa inteligentna lub
jednokierunkowa

Komórka znakowa PoziomXPion
Letter (10 cpi): 36 x 24 punkty
Letter (12 cpi): 30 x 24 punkty

Report/u¿ytkowy: 18 x 24 punkty
Draft/roboczy: 12 x 24 punkty

HSdraft/szybki roboczy: 9 x 24 punkty

Obs³ugiwany papier:
Standard:Wa³ek nawijaj¹cy z szczelin¹ zaciskow¹ (pojedyncze arkusze)
Traktor pchaj¹cy (tylny podajnik papieru ci¹g³ego)
£adowanie papieru za pomoc¹ przycisku LOAD
Przesuwanie perforacji do pozycji odrywania za pomoc¹ przycisku

TEAR OFF
Parkowanie papieru ci¹g³ego podczas stosowania pojedynczych arkuszy

Typ papieru 1 do 5-czêœciowy ci¹g³y lub papier typu
sklejka lub etykiety na papierze z
perforowanymi
1 do 5-czêsciowe sklejone w górnej partii
pojedyncze arkusze i koperty

Rozmiar papieru
80 kolumn 136 kolumn

Ci¹g³y Szerokoœæ: 102–267 mm 102-420mm
(4–10.5 cala) (4-16.5 cala)

           D³ugoœæ: 102 mm (4 cala) taka sama albo d³u¿sza

Pojedyncze arkusze
  Szerokoœæ: 102–267 mm 102-420mm

(4–10.5 cala) (4-16.5 cala)
            D³ugoœæ: 76–364 mm 76-420 mm

(3–14.3 cala) (3-16.5 cala)

Gruboœæ papieru do 0.35 mm (0.014 cala)
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D³ugoœæ papieru Ustawiana w oprogramowaniu
Programowalna co jeden wiersz lub w
odstêpach okreœlonych w calach w ka¿dej
emulacji.

Ustawiana z panelu kontrolnego W zale¿noœci od emulacji. Ustawieniem
domyœlnym dla ka¿dej emulacji jest 11 cali:

DPL24C+/XL24E: 3, 3.5, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 8.5, 11, 11.6, 12, 14,
lub 18 cali

ESC/P2: 4, 4.5, 5, 5.5, ..., 11, 11.5, ..., 22 cali

Iloœæ kopii Do 5-ciu, w tym orygina³

Zestaw poleceñ (emulacje)
Wbudowana Fujitsu DPL24C PLUS

IBM Proprcalater XL24E
Epson ESC/P2

Zestaw znaków
DPL24C+/XL24E: • zestaw znaków IBM PC character set 1 i

2
• IBM PS/2 zestaw znaków (strony

kodowe 437, 850, 852, 855, 860, 863,
865, 866, i DHN)

IBM 437 i 851
ISO 8859-1 i ECMA 94
W sumie 59 zestawów znaków regionalnych
• Fujitsu zestaw znaków (691 znaków)

ESC/P2: • Zestaw znaków kursywy
Zestaw znaków grafiki 1 i 2
• IBM PS/2 zestaw znaków (strony

kodowe 437, 850, 852, 855, 860, 863,
865, 866, i DHN)

IBM 437 i 851
ISO 8859-1 i ECMA 94
W sumie 63 zestawów znaków regionalnych
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Czcionki Rezydentne Osiemnaœcie dostêpnych czcionek
Bit mapa: Courier 10, Pica

10, OCR-B 10, OCR-A 10, Prestige Elite
12, Boldface PS, Correspondence,
Compressed - œcieœniona, Draft -  wersja
robocza, i High-speed Draft I wersja
robocza o du¿ej szybkoœci.
Kontur: Courier, Timeless, i
Nimbus Sans ®; ka¿da w stylu normalnym,
pograbionym i w kursywie

Pobrane Dostêpne od niezale¿nych producentów

Odstêpy wierszy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lub 8 wierszy na cal.
Programowalna w przyrostach co 1/360 cala lub calach dla obrazów

graficznych. (ESC/P2)

Gêstoœæ druku 2.5, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 17.1, 18, lub 20 cpi,
lub odstêpy proporcjonalne.

Programowalna w przyrostach co 1/360 cala lub calach dla obrazów
graficznych.

Znaków na wiersz
80 kolumn 136 kolumn

10 cpi: 80 cpl 136 cpl
12 cpi: 96 cpl 163 cpl
15 cpi: 120 cpl 204 cpl

17.1 cpi: 136.8 cpl 231 cpl
18 cpi: 144 cpl 244 cpl
20 cpi: 160 cpl 272 cpl

cpi:  characters per cal (znaków na cal)
cpl:  characters per cal (znaków na cal)

Prêdkoœæ druku 10 cpi 12 cpi
Letter: 113 cps 135 cps

Report/ u¿ytkowa: 225 cps 270 cps
Correspondence: 225 cps 270cps

Robocza: 360 cps 432 cps
Robocza szybka: 400 cps 480 cps (dla 80-cio

kolumnowej drukarki)
448 cps 537cps (dla 136-cio
kolumnowej drukarki)

SPECYFIKACJA
WYDAJNOŒCI
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Prêdkoœæ wysuwu wiersza 80 ms na wiersz przy 6 wierszach na cal

Prêdkoœæ przesuwu strony 5.6 cali na sekundê

¯ywotnoœæ taœmy

Do 5.0 milion znaków

Certyfikaty

Bezpieczeñstwa:

  

Pañstwo/region

AS/NZS 3548 klasa B
i Nowa Zelandia

EMI:

Model Przepisy Pañstwo/region

Model Przepisy Pañstwo/region

M33331A
M33333A

M33331B
M33333B

M33331A
M33333A

M33331B
M33333B

UL60950-1 United States
(dla 100 do 120 V)

CSA C22.2 No. 60950-1
(dla 100 do 120 V)
EN 60950-1
(dla 100 do 120 V)

USA

Kanada

Europa

Europa  *1

Kanada

USA

Azja

Australia
i Nowa Zelandia
Taiwan

CFR 47 FCC Part15 pododjeljak B klasa B

ICES-003 klasa B

CNS 13438 klasa B

EN 55022 klasa A

AS/NZS CISPR22 klasa B

CNS 13438 klasa B

Nota 1. Para o usuário europeu.

To jest klasy A produkt. Em um ambiente doméstico, este produto 
pode causar interferência de rádio, caso em que o usuário pode ser 
obrigado a tomar as medidas adequadas.
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SPECYFIKACJA PAPIERU Obszar wydruku

Poni¿sza czêœæ rozdzia³u ilustruje zalecany obszar wydruku dla
pojedynczych arkuszy papieru.
.

Obszar wydruku dla pojedynczych arkuszy papieru.

Print area

H H

H H

– –
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Obszar wydruku dla papieru ci¹g³ego
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Gruboœæ papieruPaper Thickness
GRUBOŒÆ PAPIERU
Gruboœæ papieru wyra¿ona zosta³a poprzez wagê papieru albo w gramach
na metr kwadratowy (g/m2) lub w funtach na ryzê. Poni¿sza tabela
pokazuje obs³ugiwan¹ dopuszczaln¹ gruboœæ papieru dla papieru
jednoczêœciowego i wielu rodzajów papieru wielowarstwowego.
Ca³kowita gruboœæ papieru nie mo¿e przekraczaæ 0.35 mm (0.014 cala).

Waga papieru samokopiuj¹cego lub papieru z kalk¹ maszynow¹ mo¿e siê
wahaæ, w zale¿noœci od producenta papieru. U¿ywaj¹c papieru o
skrajnych parametrach gruboœci, przetestuj drukarkê przed jego u¿yciem

Typ Papieru Liczba warstw Gruboœæ

Jednowarstwowy Pojedyncza 52-81 g/m2 (45-70 kg lub 14-22 lb)

Samokopiuj¹cy
Górna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)

Górna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)

Górna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)

Górna 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)

kg: Waga w kilogramach 1000 arkuszy 788 x 1091 mm papieru
(1.16 g/m2)
lb (funt): Waga w funtach 500 arkuszy 17 x 22 cali papieru (3.76 g/m2)

5P

4P

3P

2P
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Typ Papieru Liczba warstw Gruboœæ

Papier z kalk¹ Nie stosuj w œrodowisku o wysokiej wilgotnoœci.

Górna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)

Górna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)

Górna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Œrodkowa 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)
Dolna 40-81 g/m2 (34-70 kg lub 11-22 lb)

Górna 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-14 lb)
Œrodkowa 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-14 lb)
Œrodkowa 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-14 lb)
Œrodkowa 40-52 g/m2 (34-45 kg lub 11-14 lb)
Dolna 40-64 g/m2 (34-55 kg lub 11-17 lb)

Kalka- Unikaj pojedynczych arkuszy papieru z wklejon¹ kalk¹.
Podklejona

Górna 35-64 g/m2 (30-55 kg lub 9-17 lb)
Kalka Liczona jako warstwa
Dolna 35-81 g/m2 (30-70 kg lub 9-22 lb)

Górna 35-52 g/m2 (30-45 kg lub 9-14 lb)
Kalka Liczona jako warstwa
Œrodkowa 35-52 g/m2 (30-45 kg lub 9-14 lb)
Kalka Liczona jako warstwa
Dolna 35-64 g/m2 (30-55 kg lub 9-17 lb)

kg: Waga w kilogramach 1000 arkuszy 788 x 1091 mm papieru
(1.16 g/m2)
lb (funt): Waga w funtach 500 arkuszy 17 x 22 cali papieru (3.76 g/m2)

3P

2P

5P5P

4P4P

3P3P

2P2P

5P

4P

3P

2P
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Indeks

INDEKS

INDEKS

A

AREA OVER lampka ................................  4–7
Atrybuty, czcionka ..................................  5–18
ATTRIB ...................................................  5–18
Autotest, drukarka ..................................  2–14

B

Bold face ................................................  5–15
Brak papieru, czujnik ......................  4–5, 5–29
BUFFER .................................................  5–30
Bufor odbiorczy .......................................  5–30
Bufora rozmiar ........................................  5–30
BUZZER (brzêczyk) ................................  5–30

C

CHAR-H ..................................................  5–18
CHAR-W .................................................  5–17
CHR-SET ................................................  5–24
Correspondence ......................................  5–15
Courier 10 ...............................................  5–15
CR-CODE ...............................................  5–25
Czcionka

atrybuty ..............................................  5–18
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