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Proszę zwrócić uwagę

WSKAZÓWKI OGÓLNE

Ważność i charakter wiążący niniejszej instrukcji

Zawartość

Całość instrukcji obsługi do systemów drukujących i etykietujących ALX 924, ALX925 i ALX 926 
składa się z następujących części:

Niniejsza instrukcja obsługi odnosi się wyłącznie do podanych powyżej typów urządzeń. Służy ona 
do fachowej obsługi i ustawiania urządzenia. 

Obsługa i ustawienie zależne są od fachowego zainstalowania i konfiguracji urządzenia.

Informacje odnoście wymaganych kwalifikacji z tym związanych: Patrz rozdział Informacje i kwali-
fikacje  na stronie 10.

Informacje dotyczące instalacji i konfiguracji: Patrz podręcznik serwisowy.

Odnośnie pytań technicznych, które nie zostały opisane w niniejszej instrukcji obsługi: 

 Postępować zgodnie z podręcznikiem serwisowym aplikatora etykiet

lub

 zwrócić się do technika serwisowego naszego partnera handlowego.

W szczególności w przypadku ustawień konfiguracyjnych, jak również w przypadku awarii, obsługa 
klienta naszego partnera handlowego jest do Państwa dyspozycji.

Stan techniczny

Stan techniczny: 4/2018

Wersja oprogramowania: 6.75

Odpowiedzialność cywilna

NOVEXX Solutions zastrzega sobie prawo:

• Do dokonywania zmian konstrukcyjnych, elementów konstrukcyjnych i oprogramowania oraz 
do stosowania w miejsce podanych elementów konstrukcyjnych równoważnych elementów 
konstrukcyjnych, których celem jest postęp techniczny.

• Do zmiany informacji zawartych w niniejszej instrukcji.

Wyklucza się zobowiązanie do rozszerzenia tych zmian na wcześniej dostarczone urządzenia.

Podręcznik
Grupa 

docelowa
Nośnik Dostępność

Instrukcja obsługi
Personel 
obsługi

Wersja drukowana Dostawa wraz z urzą-
dzeniem

Instrukcja montażu
Personel 
serwisowy

User-Doku-CD

Podręcznik serwisowy
Service-Doku-CD

Należy zamówić od-
dzielnie a

a) Tylko dla certyfikowanych i wykwalifikowanych techników serwisowych i partnerów OEM.

Katalog części zamiennych
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Prawa autorskie
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Printed in Germany

Producent
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Ohmstraße 3

D–85386 Eching

Tel.: +49-8165-925-0

Fax: +49-8165-925-231

www.novexx.com 

Wizualizacja i informacje

Objaśnienia znaków

W celu ułatwienia czytelności i orientacji, oznaczeniu zostały poddane różne rodzaje informacji:

 Instrukcja działania, nie wyznaczono kolejności

1. Numerowane instrukcje działania, tekst wprowadzający

2. Zachować kolejność!

 Wskazówka specjalna dotycząca pracy. Uwaga!

 Opis przyczyny usterki w ustawieniach referencyjnych komunikatów błędów.

• Wyliczenie cech charakterystycznych

• Następna cecha charakterystyczna

Symbol Ekspert oznacza czynności, które zastrzeżone są wyłącznie dla wykwalifikowane-
go i specjalnie przeszkolonego personelu.

Symbol Info oznacza wskazówki i zalecenia oraz informacje dodatkowe.

Wskazówki dotyczące zagrożeń i ryzyka

Ważne wskazówki, których należy przestrzegać, są w sposób szczególny podkreślone:

OSTRZEŻENIE!

Komunikat ostrzegawczy zwraca uwagę na ryzyka, które mogą być przyczyną ciężkich obrażeń 
lub mogą prowadzić do śmierci! Wskazówka wymienia środki bezpieczeństwa w celu ochrony 
konkretnych osób.

 Instrukcje muszą być bezwarunkowo przestrzegane.

PRZESTROGA!

Komunikat ostrzegawczy zwraca uwagę na ryzyka, które mogą być przyczyną szkód 
materialnych lub szkód osobowych (lekkie obrażenia). Wskazówka podaje instrukcje 
dotyczące zapobiegania szkodom.

 Instrukcje muszą być bezwarunkowo przestrzegane.
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Ilustracje

Jeśli jest to konieczne, teksty zostaną uzupełnione ilustracjami. Odniesienie do rysunku zostanie 
podane w formie numeru rysunku umieszczonego w [nawiasach kwadratowych]. Duże litery wystę-
pujące po numerze rysunku, np. [12A], odnoszą się do odpowiedniej informacji o usytuowaniu na 
rysunku.

Zazwyczaj urządzenie przedstawione jest na rysunkach w wersji prawostronnej. Wersja lewostron-
na jest odzwierciedlona tylko wtedy, jeśli rozróżnienie jest konieczne.

Symbole przycisków

Przyciski panelu obsługi przestawiane są w formie tekstu, np. „Wciśnij przycisk ONLINE”.

Parametry

Funkcje w menu funkcji zostaną przedstawione w formie NAZWA MENU > Nazwa parametrów szarą 
czcionką.
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DLA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWA

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Systemy drukujące i etykietujące serii ALX 92x są przeznaczone do drukowania, odrywania i apli-
kowania etykiet samoprzylepnych w procesie bezpośredniego druku termicznego i procesie druko-
wania z folią transferową. Poszczególne wersje (ALX 924, ALX 925, ALX 926) różnią się 
maksymalną szerokością druku.

Można stosować różnych kombinacji z folii termotransferowych i materiałów etykietowych, które 
muszą być dostępne w formie rolek.

Materiał do etykietowania musi być w formie wykrojonej, tzn. etykiety samoprzylepne przywierają 
pojedynczo, rozdzielone wykrojami, do materiału nośnego. Etykiety mogą przywierać tylko na tyle 
mocno, aby mogły się odkleić poprzez odchylenie materiału poprzez ostrą krawędź.

Inne zastosowanie lub zastosowanie wykraczające poza określony zakres eksploatacji traktuje się 
jako niezgodny z przeznaczeniem.

Za szkody wynikłe z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem NOVEXX Solutions nie ponosi 
żadnej odpowiedzialności.

Informacje i kwalifikacje

Zapewnienie wymaganych kwalifikacji

 Zezwalać na obsługę, ustawianie i konserwację urządzenia tylko przeszkolonemu i upoważnio-
nemu personelowi.

 Zezwalać na prace serwisowe tylko wykwalifikowanemu i odpowiednio przeszkolonemu perso-
nelowi specjalistycznemu (technicy serwisowi) lub obsłudze klienta.

Należy ustalić jasno i konsekwentnie przestrzegać zakresów odpowiedzialności za obsługę i 
serwis urządzenia.

Dodatkowo należy regularnie szkolić personel odnośnie bezpieczeństwa pracy i ochrony środo-
wiska.

Kwalifikacje wymagane do obsługi

Należy zapewnić instruktaż dla personelu obsługi:

• aby personel obsługi mógł samodzielnie i w sposób bezpieczny obsługiwać urządzenie.

• aby personel obsługi w przypadku mniejszych usterek systemowych (np. zator papieru) był w 
stanie usunąć je samodzielnie.

 Przeszkolić przynajmniej 2 osoby do obsługi. 

Udostępnić materiał do etykietowania w celach testowych i szkoleniowych w wystarczającej ilo-
ści.

Kwalifikacje integratorów systemowych i serwisantów

Instalacja aplikatora drukującego oraz prace serwisowe przy urządzeniu wymagają odpo-
wiednich kwalifikacji. Tylko fachowo wyszkolony personel serwisowy może ocenić prace 
będące do wykonania oraz rozpoznać ewentualne zagrożenia.

• Umiejętności zdobyte w toku nauczania z dziedziny mechaniki i elektroniki (w Niemczech np. 
mechatronik).

• Udział w szkoleniu technicznym dotyczącym odpowiedniego urządzenia u producenta.
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• Personel serwisowy musi być zapoznany ze sposobem funkcjonowania urządzenia.

• Integrator systemowy musi być zapoznany ze sposobem funkcjonowania instalacji, z którą jest 
zintegrowany aplikator etykiet.

Stosuj się do informacji

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt i z tytułu gwarancji mogą być wysuwane tylko 
wtedy, jeśli urządzenie było eksploatowane zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi.

Przechowywać informacje do dyspozycji

Niniejszą instrukcję obsługi

 przechowywać w miejscu pracy urządzenia w formie dostępnej dla operatora.

 utrzymywać w stanie zapewniającym jej przeczytanie.

 udostępnić nowemu właścicielowi w przypadku sprzedaży urządzenia.

Umieszczone na urządzeniu komunikaty bezpieczeństwa i ostrzegawcze powinny być czyste i 
czytelne. Wymienić brakujące lub uszkodzone tabliczki.

Zadania robocze Integrator systemowy Operator Konserwator

Ustawienie maszyny X

przyłączenie X

ustawienie X

włączanie/wyłączanie X X X

Materiał/folia wkładanie/wymienianie X X X

Ustawienia odnoszące się do zastosowa-
nia

X X X

Usuwanie niewielkich usterek systemo-
wych a X X X

Czyszczenie urządzenia X X

Usuwanie większych usterek systemo-
wych b X

Ustawienia elektroniczne/ mechaniczne X

Naprawy X

Podręcznik: Podręcznik serwiso-
wy, instrukcja monta-

żu
Instrukcja obsługi

Podręcznik serwi-
sowy, katalog czę-
ści zamiennych

[Tab. 1] Przykład dotyczący podziału zadań roboczych wśród różnie wykwalifikowanego personelu.

a) n.p. usterki podczas detekcji etykiet
b) n.p. niepoprawne etykietowanie

OSTRZEŻENIE!

Bezpieczna i efektywna eksploatacja maszyny ma miejsce tylko wtedy, gdy przestrzegane są 
wszystkie najważniejsze informacje!

 Przed eksploatacją przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi i przestrzegać wszystkich 
wskazówek.

 Przestrzegać wskazówek ostrzegawczych i bezpieczeństwa umieszczonych na maszynie.

Urządzenie powinno być obsługiwane i ustawiane wyłącznie przez wykwalifikowane osoby o 
odpowiednich uprawnieniach.
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Bezpieczeństwo eksploatacji urządzenia

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie powinno być używane zgodnie z zaleceniami z rozdziału Zastosowanie zgodne z 
przeznaczeniem  na stronie 10.

Ochrona przed obrażeniami wskutek porażenia prądem elektrycznym

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie pracuje na napięciu sieciowym! Dotknięcie części będących pod napięciem może 
powodować groźny dla życia przepływ prądu przez organizm i poparzenia.

Urządzenie jest wyłączone tylko wtedy, gdy przewód przyłącza sieciowego zostanie całkowicie 
odłączony od sieci elektrycznej.

 Zachować dostęp do gniazda sieciowego.

W przypadku zagrożenia wyłączyć urządzenie i wyciągnąć przewód przyłącza sieciowego.

Instalacja:

Urządzenie należy uruchamiać tylko wtedy, gdy obudowa jest odpowiednio zamknięta.

 Podłączenie urządzenia może być wykonywane tylko przez autoryzowanych specjalistów, 
którzy znają zagrożenia z tym związane.

Urządzenie można podłączać do innych urządzeń tylko wtedy, gdy spełniają wymagania ob-
wodu SELV (obwód bezpieczeństwa niskiego napięcia) wg EN 60950.

Utrzymywać dostęp do włącznika/wyłącznika urządzenia.

Czyszczenie:

 Przed przystąpieniem do czyszczenia i pielęgnacji wyłączyć urządzenie z wtyczki sieciowej.

Utrzymywać urządzenie w suchości.

W przypadku przedostania się cieczy do urządzenia, należy ją natychmiast wyłączyć i odłą-
czyć zasilanie sieciowe. Powiadomić technika serwisowego.

PRZESTROGA!

Zbyt wysokie lub zbyt niskie napięcie zasilania może uszkodzić urządzenie.

 Podłączyć urządzenie do napięcia sieciowego podanego na tabliczce znamiono-
wej.

 Upewnić się, że ustawione w urządzeniu napięcie sieciowe zgodne jest z napię-
ciem miejscowej sieci elektrycznej.
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Ochrona przed obrażeniami wskutek oddziaływania mechanicznego

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń przez ruchome i szybko obracające się części!

 Zachować odstęp bezpieczeństwa do pracującego urządzenia.

Nigdy nie wkładać rąk do pracującego urządzenia.

 Przed przystąpieniem prac nastawczych wyłączyć urządzenie.

Również w przypadku zatrzymanego urządzenia nie zasłaniać obszaru części ruchomych, je-
śli istnieje możliwość uruchomienia urządzenia.

Ramiona kompensacyjne posiadają naprężenie sprężynowe i mogą ulec zerwaniu, jeśli naprę-
żenie wstęgi materiału etykietowego nagle zmaleje.

Nie zastawiać nigdy obszaru ruchu ramion kompensacyjnych.

Niebezpieczeństwo wciągnięcia!

Nie nosić na sobie w pobliżu pracującego urządzenia krawatów, luźnej odzieży, biżuterii, ze-
garków ręcznych lub podobnych przedmiotów.

 Zakaz noszenia rozpuszczonych włosów, stosować siatki na włosy.

Niebezpieczeństwo zgniecenia przez produkty na instalacji transportowej!

 Podczas pracy lub gotowości urządzenia do pracy nigdy nie wkładać rąk pomiędzy produkt a 
krawędź odrywającą.

 Podczas pracy nie wolno w żadnym wypadku usuwać lub omijać instalacji zabezpieczającej 
przed włożeniem rąk.

Niebezpieczeństwo potknięcia!

 Kable przyłączeniowe i węże pneumatyczne (jeśli występują) rozłożyć w taki sposób, aby nikt 
się o nie potknął.

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek spadającej rolki z etykietkami!

Nosić obuwie ochronne.

Podczas pracy aplikatora:

Niebezpieczeństwo zgniecenia pomiędzy krawędzią odrywającą a płytą dociskową aplikatora na 
skutek ruchu aplikatora!

 Aplikator należy eksploatować tylko z nadrzędną instalacją zabezpieczającą a.

 Podczas pracy lub gotowości urządzenia do pracy nigdy nie wkładać rąk pomiędzy aplikator 
a krawędź odrywającą.

 Podczas pracy nie wolno w żadnym wypadku usuwać lub omijać instalacji zabezpieczającej 
przed włożeniem rąk.

a) Ruchoma, rozłączająca instalacja zabezpieczająca zgodnie z EN 953
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Przed każdym rozpoczęciem produkcji

Obowiązki staranności administratora i personelu serwisowego

Należy zapewnić następujące warunki wstępne zgodnie z danymi instrukcji serwisowej:

• Urządzenie jest fachowo zainstalowane i skonfigurowane zgodnie z wymogami.

• Wszystkie wymagane instalacje bezpieczeństwa są zainstalowane.

• Urządzenie zakończyło przynajmniej jeden udany przebieg testowy.

• Urządzenie jest podłączone do zasilania energetycznego.

 Zapewnić personelowi obsługi wymagane osobiste wyposażenie ochronne, np.siatkę na włosy. 
Upewnić się, że wyposażenie ochronne stosowane jest zgodnie z przeznaczeniem.

Obowiązki staranności personelu obsługi

 Sprawdzić instalacje bezpieczeństwa pod względem poprawnego działania.

 Sprawdzać urządzenie pod względem widocznych uszkodzeń. Stwierdzone usterki należy na-
tychmiast zgłaszać.

Osobiste wyposażenie ochronne stosować zgodnie z przeznaczeniem, np. nosić siatkę na wło-
sy.

Nie usuwać wymaganych materiałów i przedmiotów ze strefy roboczej urządzenia.

Upewnić się, że w strefie roboczej urządzenia znajdują się tylko osoby upoważnione.

Upewnić się, że uruchomienie urządzenia nie będzie dla nikogo zagrożeniem.
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Komunikaty ostrzegawcze przy maszynie

[1] Komunikaty ostrzegawcze na ALX 92x

PRZESTROGA!

Komunikaty ostrzegawcze na urządzeniu są ważnymi informacjami dla personelu ob-
sługi.

 Nie usuwać komunikatów ostrzegawczych.

Wymienić brakujące lub nieczytelne komunikaty ostrzegawczy.
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[2] Komunikaty ostrzegawcze na ALX 92x

Komunikat 

ostrzegawczy
Znaczenie Nr zam.

Komunikat ostrzegawczy „Niebezpieczeństwo 
wciągnięcia” ostrzega przed niebezpiecznymi 
ruchami urządzenia, które mogą spowodować 
wciągnięcie. Wyłączyć wcześniej urządzenie.

A5346

Komunikat ostrzegawczy „Gorąca powierzch-
nia” ostrzega przed niebezpieczeństwem popa-
rzenia przy dotknięciu powierzchni zewnętrznej. 
Przed dotknięciem schłodzić urządzenie.

A5640

Wskazówka „Przeczytaj podręcznik“ oznacza 
konieczność przeczytania instrukcji obsługi.

A5331

[Tab. 2] Znaczenie komunikatów ostrzegawczych
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Opis produktu

WIDOK OGÓLNY

Rodzaje konstrukcji

ALX 92x

Urządzenie ALX 92x jest dostępne w wersjach ALX 924, ALX 925 i ALX 926 , które różnią się sze-
rokością drukarki:

• ALX 924: Szerokość druku 4“ (106mm)

• ALX 925: Szerokość druku 5“ (127mm)

• ALX 926: Szerokość druku 6“ (160mm)

ALX 92x RH/LH

Każda ALX 92x dostępna jest w wersji prawostronnej (RH) lub w wersji lewostronnej (LH) [3]:

• ALX 92x RH: Etykieta wychodzi prawą stroną z urządzenia.

• ALX 92x LH: Etykieta wychodzi z lewej strony z urządzenia.

[3] ALX 92x LH i RH.

Konfiguracje
Urządzenie ALX 92x można pod wieloma względami dopasować do wymagań klienta:

Cecha Dopasowanie

Kierunek przesuwania produktu Wybór rodzaju konstrukcji: LH / RH

Sposób montażu urządzenia Poziomo / pionowo (etykietowanie od góry lub z boku)

Nakładanie etykiety
Bezpośrednie odrywanie lub nakładanie przy pomocy aplika-
tora

[Tab. 3] Możliwości konfiguracji urządzenia ALX 92x.

RHLH
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Sposób działania
Główna funkcja ALX 92x polega na nadruku, odrywaniu i aplikowaniu etykiet samoprzylepnych. Do 
nadruku stosuje się procedurę termotransferową lub termiczną bezpośrednią. Pod pojęciem „odry-
wania” rozumie się całkowite lub częściowe odrywanie etykiety od papieru nośnego. Papier nośny 
po oderwaniu etykiety jest nawijany przez urządzenie. Oderwana etykieta jest aplikowana bezpo-
średnio z krawędzi odrywania przy pomocy rolki dociskowej lub przy pomocy aplikatora.

Szczegółowy przebieg procesu:

• Zlecenie drukowania jest przesyłane do urządzenia (poprzez interfejs danych lub z karty pa-
mięci) a następnie interpretowane. Urządzenie jest teraz gotowe do druku.

• Urządzenie drukuje i odrywa etykietę z chwilą pojawienia się sygnału (np. z zewnętrznej foto-
komórki produktu przy taśmie przenośnika). W trybie pracy „Odrywanie bezpośrednie“ [4A] ety-
kieta pobierana z krawędzi odrywania umieszczana jest przy pomocy rolki dociskowej na 
przejeżdżający produkt.

• W trybie aplikacyjnym [4B] ALX 92x wyposażone jest w dodatkową jednostkę, aplikator, który 
po oderwaniu pobiera etykietę i umieszcza ją na produkcie.

[4] ALX 92x w trybie pracy „Odrywanie bezpośrednie“ z rolką dociskową (A) a w trybie aplikacyjnym z aplikatorem LTPV 
(B).
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Elementy obsługi

[5] Elementy obsługi ALX 92x RH.

A Rozwijarka materiału

Trzpień rozwijaka pobiera rolkę z materiałem (dostosowanie średnicy rdzenia poprzez zdejmo-
wane pierścienie adaptera).

B Drążek prowadzący

Mocuje rolki na rozwijarce materiału i na zwijarce papieru nośnego.

C Ramię kompensacyjne

Wyrównuje gwałtowne ruchy wstęgi materiału.

D Zwijarka papieru nośnego

Zwija zużyty papier nośny.

E Ramię kompensacyjne papieru nośnego

Wyrównuje gwałtowne ruchy wstęgi papieru nośnego. Steruje prędkością zwijania.

F Panel obsługi

Do ustawień w menu parametrów i do wyświetlania stanów pracy oraz komunikatów błędów.

A

B

C

D

E

F
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[6] Elementy obsługi modułu drukującego w ALX 92x RH.

A Panel obsługi

Do ustawień w menu parametrów i do wyświetlania stanów pracy oraz komunikatów błędów.

B Pokrywa przednia

Jest utrzymywana w pozycji otwartej prze amortyzator gazowy. Wewnątrz: Schemat przewle-
kania, który pokazuje przebieg materiału i folii.

C Trzpień odwijający folii

Przejmuje rolkę folii.

D Trzpień nawijający folii

Zwija zużytą folię.

E Prowadnice materiału

Prowadzą wstęgi materiału na obydwu stronach. Wewnątrz prowadnicy materiału znajduje się 
fotokomórka końca materiału.

F Głowica drukująca

G Dźwignia dociskowa

H Kółko nastawcze fotokomórki etykiet

I Guzik nastawczy docisku głowicy drukującej

J Dźwignia blokady rolki dociskowej na wałku ciągnącym 

A

B

C

D

E FG H

I

J
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Panel obsługi
Istnieje możliwość wyboru języka teksu na wyświetlaczu. Instrukcja wyboru języka: Patrz Ustawie-
nia w menu parametrów  na stronie 66.

[7] Panel obsługi.

A Przycisk Wł./Wył.

Włącza lub wyłącza urządzenie. W tym celu przytrzymać wciśnięty przycisk dłużej niż 2 sekun-
dy. Warunek wstępny: Wyłącznik sieciowy jest włączony (Pozycja I).

B Dioda pracy

Świeci na zielono, gdy urządzenie jest włączone.

C Dioda błędów

Świeci na czerwono, gdy pojawi się błąd.

D Wskaźnik

Wyświetlacz stanów pracy, parametrów, wartości nastawczych i komunikatów błędów. Wska-
zania zależne są od trybu pracy urządzenia i opisane są w rozdziale Tryby pracy  na 
stronie 38.

E Przyciski

Funkcje przycisków zależne są od trybu pracy urządzenia i opisane są w rozdziale Tryby 
pracy  na stronie 38.

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

A

B

C

D

E
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Przyłącza

[8] (Standardowe) Przyłącza przy ALX 92x (RH).

A Przyłącze sieciowe (Ethernet 10/100); zastosowanie: Przesyłanie zleceń drukowania z Hosta 
(np. PC); odczyt danych serwisowych; przesyłanie oprogramowania sprzętowego; obsługa po-
przez serwer WEB

B Interfejs szeregowy (RS232); zastosowanie: Przesyłanie zleceń drukowania z Hosta (np. PC); 
odczyt danych serwisowych; przesyłanie oprogramowania sprzętowego

C Interfejs urządzenia USB (2x); zastosowanie: Podłączenie Pendrive lub urządzeń, np. klawia-
tura lub skaner

D Interfejs USB Typ A (Host); zastosowanie: Przesyłanie zleceń drukowania z Hosta (np. PC); 
odczyt danych serwisowych; przesyłanie oprogramowania sprzętowego

E Gniazdo kart do kart SD/MC; zastosowanie: Zapisywanie/wczytywanie zleceń drukowania, da-
nych serwisowych lub oprogramowania sprzętowego

F Przyłącze do sieci elektrycznej

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

Można podłączyć tylko takie urządzenia, które spełniają wymagania obwodu SELV (bezpie-
czeństwo obwodów niskiego napięcia) wg EN 60950.

PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia na skutek wadliwych akcesoriów.

 Podłączać wyłącznie oryginalne akcesoria.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary

Wymiary

Rysunki wymiarowe w formacie HEX znajdują się na CD z dokumentacją w katalogu „Dimensional 
Drawings”.

[9] Wymiary ALX 92x w wersji lewostronnej.
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Ciężar

Przyłącze, dane urządzenia

Klasa ochrony

I

Napięcie sieciowe

100-240V (AC)

Częstotliwość sieciowa

60/50 Hz

Pobór mocy

450W

Pobór prądu

3,5-1,5A

Materiał do etykietowania

Rodzaje materiału

Samoprzylepne, wytłaczane etykiety na materiale nośnym.

Materiał do bezpośredniego druku termicznego, druku termotransferowego, folia z tworzywa 
sztucznego: PE, PP, PVC, PA w rolkach.

Wymiary materiału

[10] Wymiary materiału:
A Szerokość materiału
B Szerokość etykiety
C Długość etykiety

Urządzenie Ciężar

ALX 924/925 35kg

ALX 926 39kg

[Tab. 4] Ciężar ALX 92x

A A

B

C
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Rolka z etykietkami

• Maksymalna Ø zewnętrzna: 300mm

• Rdzeń wewnętrzny Ø: 38,1 / 76,2 / 101,6mm (1,5 / 3 / 4“)

• Maksymalny dopuszczalny ciężar rolki: 12 kg

Papier nośny

Maksymalny dopuszczalny ciężar nawiniętego materiału nośnego (papier pokrywający): 5kg

Wymiary perforacji

[11] Perforacje na wszystkich typach materiału.
A Pozycja perforacji
B Długość perforacji
C Szerokość perforacji

Urządzenie Szerokość materiału Długość etykiety

ALX 924/925 16- 130
5- 1000

ALX 926 16- 184

[Tab. 5] Wymiary etykiet w mm.

Urządzenie
Pozycja perforacji 

[11A]

Długość perforacji 

[11B]

Szerokość perforacji 

[11C]

ALX 924/925 2 - 80mm
0,8 - 14mm min. 4mm

ALX 926 2 - 100 mm

[Tab. 6] Wymiary perforacji

B

B

A

C
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Dane eksploatacyjne

Głowica drukująca

• Technologia druku: Bezpośredni druk termiczny lub druk termotransferowy

• Typ głowicy drukującej: „Corner Edge“

• Parametry głowicy drukującej:

Szybkość druku

Sterowanie prędkości: Stałe ustawienie lub automatyczne dopasowanie prędkości poprzez enko-
der (Przyłącze = opcja).

Fotokomórka etykiet

Fotokomórka jednokierunkowa do perforowanego materiału z etykietami z wyzwalaniem samo-
czynnym.

Zakres regulacji [12c]:

• ALX 924/925: 2 - 80mm

• ALX 926: 2 - 100 mm

Pozycji i wielkość perforacji patrz Wymiary perforacji  na stronie 25.

[12] Zakres regulacji fotokomórki etykiet.

Urządzenie
Rozdzielczość

(Dot/mm)

Rozdzielczość

(dpi)

Maks. szerokość druku

(mm)

ALX 924

12,0 300

106

ALX 925 127

ALX 926 160

[Tab. 7] Parametry głowicy drukującej.

Urządzenie
Prędkość druku 

(mm/s)

Prędkość druku 

(cali/s)

ALX 924
50- 400 2- 16

ALX 925

ALX 926 50- 300 2- 12

[Tab. 8] Przegląd szybkości druku.

a

b

c

Z
0
2
1
1
.c

d
r

PerforacjaFotokomórka etykiet Materiał do etykietowania
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Maks. długość druku

Maksymalna długość druku zależy od następujących czynników:

• Typ drukarki

• Rozdzielczość drukarki

• Wersja oprogramowania sprzętowego

• Ustawianie parametrów odnośnie podziału pamięci 
(np. PARAMETRY SYSTEM > Ilość wolnej pam)

Dokładność wdrukowania

• W kierunku druku (kierunek Y):

W zależności od pozycji druku. Dokładność wdrukowania na wysokości pozycji perforacji wy-
nosi ±0,5mm. Ze wzrastającym oddaleniem pozycji druku od perforacji dokładność wdrukowa-
nia maleje dodatkowo o maks. ± 1% odległości [13].

• Poprzecznie do kierunku druku (kierunek X): ±0,5 mm.

[13] Zależność dokładności wdrukowania od pozycji druku na etykiecie.

Tryby wyjścia

1:1 i 100% zadrukowania.

Nie zadrukowane obszary:

• 1 mm od przedniej krawędzi etykiety (1. Krawędź w kierunku posuwu)

• 1 mm od krawędzi paska (prawa krawędź w kierunku posuwu)

Interpreter

Easy Plug, Line Printer, Hex Dump, MLI™

Zestawy znaków

• 17 zestawów znaków o stałej wielkości (Fixfonts), włącznie z OCR-A i OCR-B

• 3 skalowalne zestawy znaków (Speedo Fonts)

• Truetype-Fonts posiadają wsparcie

• Opcjonalnie Truetype-, Speedo- und Fixfonts mogą zostać zapisane na karcie pamięci

50 100 150 200 mm 300

+3,0
mm

+2,0
+1,5
+1,0
+0,5

0
-0,5
-1,0
-1,5
-2,0
-2,5
-3,0

+1%

-1%

Odległość perforacja-
pozycja druku

Maksymalne odchylenie pozycji druku
od wartości teoretycznej

Pozycja druku 1 Pozycja druku 2
Perforacja

Kierunek druku

Etikett

Pozycja perforacji

Maks. odchylenie przy
pozycji druku 1 = 1,0 mm

Maks. odchylenie przy
pozycji druku 2 = 2,5 mm
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Modyfikacja znaków

• Skalowanie w kierunku X/Y do współczynnika 16

• Obrót:

– Wewnętrzne zestawy znaków, kody kreskowe, linie i grafiki 0, 90, 180, 270°
– Truetype-Fonts bezstopniowo od 0 do 359,9°

 Kody kreskowe

Wszystkie kody kreskowe w 30 szerokościach i skalowane swobodnie na wysokość

Dwuwym. kody kreskowe

GS1 Databar & kody kreskowe CC

Reduced Space Symbology (GS1 Databar) i Composite Component (CC) Barcodes:

Codabar Code 128 A, B, C

Code 128 Code 128 UPS

Code 128 Pharmacy ITF

Code 2/5 Matrix MSI

Code 2/5 Interleaved EAN 8

Code 2/5 5-kreskowy EAN 13 załącznik 2

Code 2/5 Interleaved Ratio 1:3 EAN 13 załącznik 5

Code 2/5 Matrix Ratio 1:2,5 EAN 128

Code 2/5 Matrix Ratio 1:3 Postcode (Leitcode i Identcode)

Code 39 UPC A

Code 39 Extended UPC E

Code 39 Ratio 2,5:1 Code 93

Code 39 Ratio 3:1

Data Matrix Code (kodowane wg ECC200)

Maxi Code

PDF 417

Codablock F

Code 49

QR Matrix Code

GS1 Databar-14 UPC-A + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 truncated UPC-E + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked EAN 13 + CC-A/CC-B

GS1 Databar-14 stacked omnidirectional EAN 8 + CC-A/CC-B

GS1 Databar limited UCC/EAN 128 + CC-A/CC-B

GS1 Databar expanded UCC/EAN 128 + CC-C
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Folia termotransferowa

Typ folii

Dla folii termotransferowych podaje się następujące zalecenia:

• Spód folii musi być antystatyczny oraz posiadać warstwę zmniejszającą tarcie (Backcoating).

• Folie muszą posiadać specyfikację dla głowic drukujących „Typu Near Edge“.

• Folie powinny być odpowiednie dla prędkości drukowania do 12 cali/sek (300 mm/s).

Rolka

Automatyczne oszczędzanie folii
W normalnym trybie drukowania folia przesuwana jest razem z materiałem z etykietami. Automa-
tyka oszczędzania folii przerywa posuw folii nad niezadrukowanymi obszarami etykiety i oszczędza 
w ten sposób folię [14].

[14] Zużycie folii na etykiety z małym obszarem zadrukowania przy włączonej automatyce oszczędzania folii. Zużycie folii 
jest nieznacznie większe, niż długość zadrukowanego obszaru.

Parametr Wymiar

Ø zewnętrzna maks. 110 mm 1

1) Odpowiada 1000m folii standardowej typu Novexx 10297-1000-xxx 
z rdzeniem folii 40,2mm.

Rdzeń wewnętrzny Ø
25,4mm (1“)

40,2±0,2mm (1,6“) 2

2) Z adapterem rdzenia folii (akcesoria)

Szerokość 3

3) Ogólnie obowiązuje: Folia termotransferowa musi pokrywać ety-
kietę do nadruku z zakładem po obydwu stronach po 2 mm z każdej 
strony.

20-140mm

[Tab. 9] Wymiary stosowanych rolek folii.

PRZESTROGA! - W przypadku drukowania z dużymi rolkami folii (długość bieżąca 
1000m) i jednocześnie aktywnym oszczędzaniem folii istnieje zagrożenie, że folia ule-
gnie zerwaniu.

 Przestrzegać limitów zgodnie z (Tab. 11) i (Tab. 12).

TextTextTe

Etykieta

Podnoszenie 
głowicy drukującej

Wydruk

Opuszczanie 
głowicy drukującej

Kierunku posuwu

Zużycie 
folii

Długość 
etykiety
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Efekt oszczędzania folii jest zależny od prędkości drukowania. Przyczyną tego jest ruch do dołu i 
do góry głowicy drukującej oraz przyspieszenie lub opóźnienie folii. Zasadniczo obowiązuje zasa-
da, że podczas drukowania z dużą prędkością oszczędza się mniej folii niż przy mniejszej prędko-
ści (Tab. 10).

Podczas cykli cięcia i odrywania efekt oszczędzania folii może wypaść też niekorzystnie.

Oszczędzanie folii aktywacja: Patrz parametry PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy

Odległość minimalną ustawić pomiędzy dwoma strefami drukowania: Patrz parametry PARAMETRY 
SYSTEM > Ogranicz. taśmy

 Przestrzegać długości minimalnej niezadrukowanego obszaru, patrz Tab. 10.

Szybkość druku

w mm/s (cal/s)

Długość minimalna 

niezadrukowanego obszaru 

w mm

Zużycie folii na cykl 

oszczędnościowy 

w mm

51 (2) 3,7 1,2

76 (3) 4,6 1,9

102 (4) 5,9 3,1

127 (5) 7,4 4,4

152 (6) 8,9 5,9

178 (7) 11,1 7,6

203 (8) 14,1 9,5

229 (9) 17,6 11,3

254 (10) 21,3 13,6

279 (11) 25,3 15,9

305 (12) 30,0 18,5

330 (13) 34,5 21,2

356 (14) 39,9 24,2

381 (15) 45,6 27,3

406 (16) 51,3 30,5

[Tab. 10] Zużycie folii w zależności od prędkości drukowania.

PRZESTROGA! - W przypadku drukowania z dużymi rolkami folii (długość bieżąca 
1000m) i jednocześnie aktywnym oszczędzaniem folii istnieje zagrożenie, że folia ule-
gnie zerwaniu.

 Przestrzegać limitów zgodnie z Tab. 11 i Tab. 12.

Typ folii 2240-600-…

Szerokość folii 030 055 080 104

maks. prędkość druku z oszczędzaniem folii (cal/s) 12 12 12 12

Zwolnienie hamulca folii o ... obrotów 1

1) Dokręcić czerwoną nakrętkę sześciokątną na rozwijarce folii aż do ogranicznika i zluzować ją 
następnie o podaną liczbę obrotów.

12 8 6 6

[Tab. 11] Ograniczenia dla typu folii 2240-600-… w zależności od szerokości folii.
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Pozostałe informacje odnośnie ustawiania hamulca folii patrz instrukcja obsługi, „Uruchomienie i 
eksploatacja“ > „Ustawienia mechaniczne“ > Ustawianie naciągu folii  na stronie 63.

Instalacja mechaniczna

Krawędź odrywająca

Możliwość ustawienia dla bezpośredniego lub pośredniego trybu odrywania

Transport materiału

Przesuw do przodu i do tyłu materiału z etykietami umożliwia drukowanie w trybie „Real 1:1“ z peł-
nym wykorzystaniem powierzchni etykiety do zadruku

Naciąg materiału

Łatwe ustawianie poprzez wałek hamulcowy; niezawodna, opatentowana mechanika tarcia

Naciąg folii

Możliwość ustawienia poprzez hamulce tarczowe na trzpieniu nawijaka i rozwijaka.

Fotokomórka tłocznika

Ustawianie pozycji poprzez kółko radełkowe ze wskaźnikiem pozycji; elektroniczne ustawienie po-
przez wyświetlacz.

Rozwijak materiału

Ramię kompensacyjne zapewnia równomierne, stabilne rozwijanie materiału z etykietami; rolki ma-
teriału z zamontowanym hamulcem ciernym

Nawijak materiału

Trzpień nawijający z napędem z silnikiem krokowym

Warunki otoczenia

Miejsce ustawienia

• W obrębie budynków

• Ochrona przed wodą i wiatrem

• W suchym miejscu

• W atmosferze bez zagrożenie eksplozją

Temperatura pracy

• ALX 924/925: +5 do +35°C

• ALX 926: +5 bis +30°C

Typ folii 2240-1000-...

Szerokość folii 030 051 080 102

maks. prędkość druku z oszczędzaniem folii (cal/s) 12 10 9 6

Zwolnienie hamulca folii o ... obrotów 1

1) Dokręcić czerwoną nakrętkę sześciokątną na rozwijarce folii aż do ogranicznika i zluzować ją 
następnie o podaną liczbę obrotów.

12 8 6 6

[Tab. 12] Ograniczenia dla typu folii 2240-1000-… w zależności od szerokości folii.
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Temperatura przechowywania

-20 do +70 °C

Wilgotność powietrza

45 do 75% bez kondensacji

Rodzaj zabezpieczenia

IP 21

Poziom hałasu

< 70dB(A)

Wysokość nad poziomem morza

Eksploatacja do maks. 2000m n.p.m
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Interfejsy

Wyposażenie elektroniczne

Certyfikaty i oznakowania
CE, TÜV-Mark, CTÜVUS-Mark, FCC, EAC, CCC

Norma EN 55022 przewiduje dla maszyn klasy A następujący tekst informacyjny:

„OSTRZEŻENIE! To jest instalacje klasy A. To urządzenie może powodować zakłócenie radiowe 
w obszarze mieszkalnym; w takim przypadku użytkownik może zażądać przeprowadzenia odpo-
wiednich działań.“

Interface Szczegóły

RS-232 Baud Rate: 1200-115200, 8 bit

RS-232/422/485 Opcjonalnie (Płytka I/O 1): Sub-D15, Baud Rate: 1200-
115200, 8 bit

1) Płytka I/O i płytka Centronics wykluczają się wzajemnie. Tylko jedna z obydwu dodatkowych płytek może zostać wbudo-
wana do tego samego urządzenia.

Ethernet 10/100 Base T z TCP/IP, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HT-
TPD, FTPD

USB (V1.1) 2x USB-A host port, 1x USB-B device port, szybkość prze-
syłania danych 12Mb/s.

Interfejs sygnałowy USI
Opcjonalnie (płytka USI 2): Ogólne sygnały sterujące, na-
pięcie sygnału: 24V

2) Płytka USI i płytka AI wykluczają się wzajemnie. Tylko jedna z obydwu dodatkowych płytek może zostać wbudowana 
do tego samego urządzenia. 

Interfejs aplikacyjny AI Opcjonalnie (płytka AI2)): Sygnały sterujące do aplikacji

Przyłącze poprzez zewnętrzny pa-
nel obsługi

RS 485; gniazdo Mini-DIN-6

Czujnik APSF (enkoder) Jedno-/dwufazowy, PNP/P-P, 24 V, maks. 20 kHz

[Tab. 13] Interfejsy na ALX 92x.

Cecha Szczegóły

CPU 32Bit MIPS

RAM 64MB

ROM 4MB

Gniazdo na karty pamięci SD/MMC

Zegar czasu rzeczywistego Dostępny

Panel obsługi
5 przycisków; LCD wyświetlacz graficzny z 128x32 pikseli; typowa 
wizualizacja dwóch linijek po 16 znaków każda

[Tab. 14] Wyposażenie elektroniczne ALX 92x.
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[15] Zewnętrzny panel obsługi

[16] Fotokomórka średnicy rolki

[17] Interfejs aplikatora (A) na ALX 92x RH.

A

OPCJE
Numery artykułów opcji znajdują się w dokumentacji 
sprzedaży - proszę zapytać swojego przedstawiciela 
handlowego firmy NOVEXX Solutions.

Zewnętrzny panel obsługi
Dodatkowo do na stałe zamontowanego panelu obsługi 
można podłączyć zewnętrzny panel obsługi.

Zewnętrzny panel obsługi przydaje się, gdy wbudowa-
ny panel sterowania ze względu na pozycję montażo-
wą urządzenia jest trudno dostępny.

Fotokomórka średnicy rolki
Fotokomórka średnicy rolki (fotokomórka RD) wyzwala 
ostrzeżenie, jeśli określona, nastawna średnica rolki 
zostanie przekroczona.

Interfejs aplikatora (AI)
Płytka dodatkowa [17A]; umożliwia sterowanie prawie 
wszystkimi typami aplikatorów.
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[18] Interfejs sygnałowy (A) na ALX 92x RH.

A

[19] Dodatkowy szeregowy Interfejs (A) na ALX 92x RH.

A

[20] Adapter rdzenia folii.

[21] Przyłącze do enkodera.
Interfejs sygnałowy (USI)
Dodatkowe płytki [18A] do wejść i wyjść sygnałów ste-
rujących.

Interfejs RS232/422/485
Dodatkowa płytka [19A] z dodatkowym szeregowym in-
terfejsem (RS232 lub RS485 lub RS422).

Adapter rdzenia folii
Nakładany adapter rdzenia wymagany jest w przypad-
ku zastosowania rolek folii 1000 metrowych o średnicy 
rdzenia 1,5“ .

Przyłącze enkodera do APSF
Przyłącze do enkodera. Umożliwia automatyczne do-
pasowanie docisku/prędkość odrywania do prędkość 
produktu.
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[22] Rolka dociskowa na ALX 92x.

[23] Aplikator LA-BO.

[24] Aplikator LTP.
Rolka dociskowa
Rolka dociskowa dociska etykiety do produktu. Po-
trzebna jest w trybie pracy „Odrywanie bezpośrednie”.

Aplikator nadmuchowy LA-BO
LA-BO pozwala na bezdotykowe umieszczenie etykiet 
na produkcie. LA-BO sprawdza się szczególnie dobrze 
do etykietowania wrażliwych produktów, np. owoców i 
warzyw.

Aplikator stemplowy LTP - LTPV
LTP - LTPV dociska etykiety przy pomocy ruchomej 
płyty dociskowej do produktu. Napęd jest pneumatycz-
ny. Czujnik docisku (touchdown-sensor) umożliwia ety-
kietowanie produktów o rożnej wysokości. Płyty 
dociskowe dostępne są w różnych wielkościach.
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[25] Aplikator LA-TO.

[26] Aplikator LA-SO.

[27] Długa krawędź odrywania.
Aplikator stemplowy LA-TO
LA-TO dociska etykiety przy pomocy ruchomej płyty 
dociskowej do produktu. Napęd jest pneumatyczny. W 
przypadku LA-TO TD czujnik docisku (touchdown-sen-
sor) umożliwia etykietowanie produktów o różnej wyso-
kości. Płyty dociskowe dostępne są w różnych 
wielkościach.

Aplikator z ramieniem wychylnym 
LA-SO
Aplikator do bocznego aplikowania.

Długa krawędź odrywania
Zalecana krawędź odrywania do bezpośredniego apli-
kowania.
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TRYBY PRACY

Widok ogólny
• Tryb Online

– Polecenia drukowania są odbierane i natychmiast wykonywane
– Tryb pracy aktywny po włączeniu
– Ustawianie kontrastu druku

• Tryb Offline

– Polecenia drukowania są odbierane, ale nie są wykonywane
– Dostęp do menu parametrów 

• Tryb postojowy

– Tryb drukowania bez przesyłania danych
– Polecenia drukowania na karcie pamięci

[28] Panel obsługi na ALX 92x.

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

A

B

C

D

E
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Tryb Online

[29] Panel obsługi ALX 92x w trybie Online.
A Aktywność interpretera
B Transmisja danych

Aktywacja trybu Online

Aktywacja z trybu Offline:

Wcisnąć przycisk ONLINE.

Wskazanie:

(Brak poleceń drukowania do przetwarzania).

Przesyłanie danych i aktywność interpretera

Wskaźnik przesyłania danych:

Właśnie odbywające się przesyłanie danych do drukarki można obserwować na wyświetlaczu: w 
punkcie, który pojawia się z prawej strony poniżej liczby załadowanych zleceń [29B].

Wskaźnik Aktywności interpretera:

Następny punkt w połowie wysokości linijki [29A] wskazuje aktywność interpretera:

• Brak punktu: Brak danych do interpretacji.

• Punkt: Interpreter pracuje (w spoolerze są jeszcze dane)

• Migający punkt: Interpreter czeka na pozostałe dane, aby móc zakończyć zlecenie (brak da-
nych w spoolerze).

ONLINE     0  ZAD  

ONLINE     0:  ZAD

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

ONLINE        0: ZAD
A

B
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Wskaźnik postępu drukowania

Wskaźnik podczas drukowania:

• Liczba odebranych zleceń drukowania (13)

• Ilość resztkowa etykiet (25) pozostałych do drukowania w aktualnym zleceniu

 Jeśli zlecenie drukowania przewiduje nieskończoną ilość etykiet do drukowania, to również 
ilość resztkowa tego zlecenia jest nieskończona.

Zatrzymanie/kontynuowanie procesu drukowania

Wskaźnik podczas drukowania:

Zatrzymanie procesu drukowania:

Wcisnąć przycisk ONLINE.

Etykieta w trakcie drukowania zostanie wydrukowana do końca. Wskazanie:

Kontynuowanie procesu drukowania:

Nacisnąć przycisk FEED.

Ustawianie kontrastu druku

Wcisnąć przycisk PROG.

Ustawić kontrast druku przyciskami FEED / APPLY.

 Potwierdzić ustawienie przyciskiem ONLINE.

ONLINE   13  ZAD
Ilość pozostała: 25

ONLINE   13  ZAD
Ilość pozostała: Ciągły

ONLINE         X  ZAD
Ilość pozostała: yy

ONLINE         X  ZAD
Zatrzymany:  yy a

a) „Zatrzymany:  yy“ zmienia się z „Naciśnij WY-
SUN“.

ONLINE         X  ZAD
Ilość pozostała: yy

PRZESTROGA!

Parametr kontrastu druku wpływa bezpośrednio na trwałość użytkową głowicy druku-
jącej. Im wyżej ustawiony jest kontrast druku, tym mniejsza jest trwałość użytkowa gło-
wicy drukującej. Dotyczy to w szczególności ustawień powyżej 100%.

Wybierać zawsze najniższe ustawienie, które zapewnia jeszcze zadowalający wy-
nik drukowania.

ONLINE         X  ZAD
Ilość pozostała: yy

Kontrast druku
xxx%
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Tryb Offline

Aktywacja trybu Offline

Zazwyczaj aktywowany jest 1 automatycznie po włączeniu.

Aktywacja z trybu Online (przy zatrzymanym zleceniu drukowania):

Wcisnąć przycisk ONLINE.

(Brak poleceń drukowania do przetwarzania).

(Dokonano przejścia z zatrzymanego trybu Online do trybu Offline)

Przesuw materiału do przodu/do tyłu

Przesuw materiału do następnego początku etykiety:

Nacisnąć przycisk FEED.

Wolny przesuw materiału i folii:

Wcisnąć i przytrzymać przyciski ONLINE + FEED.

Wolny transport materiału do tyłu:

Wcisnąć i przytrzymać przyciski ONLINE + APPLY.

1) Warunek wstępny: Ustawienie fabryczne lub PARAMETRY SYSTEM > Tryb pracy po wł.  = „Offline“

OFFLINE     0  ZAD

OFFLINE      X ZAD
Zatrzymany:  yy

OFFLINE      X ZAD
Wysuwanie...

OFFLINE      X ZAD
Wysuwanie...

OFFLINE      X ZAD
Wysuwanie...
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Otwieranie menu parametrów

W trybie menu parametrów operator ma dostęp do wielu menu, w których w ustalonej kolejności 
można aktywować różne parametry.

Drukarkę można ustawić w taki sposób, aby niektóre menu i/lub parametry były niewidoczne.

Rysunek [30] pokazuje funkcje przycisków do przechodzenia pomiędzy poszczególnymi menu i do 
wychodzenia z menu parametrów.

[30] Wybór menu i funkcje przycisków w menu parametrów drukarki.

 

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

DRUKUJ INFO

PARAMETRY DRUKU

PARAM INTERFEJSU

OFFLINE        0 ZAD
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Ustawianie parametrów

[31] Funkcja przycisków przy ustawianiu parametru PARAMETRY SYSTEM > Język.
A Przycisk dla „Zaakceptuj zmianę“
B Przycisk dla „Odrzuć zmianę“

Każde menu zawiera parametry, przy pomocy których można dokonać ustawień w sterowaniu 
urządzenia.

Rysunek [31] pokazuje na przykładzie parametru PARAMETRY SYSTEM > Język funkcje przycisków 
przy zmianie ustawień.

Dottest głowicy drukującej

Dottest głowicy drukującej pozwala na wykrycie uszkodzonych kropek głowicy drukującej.

Wcisnąć przyciski APPLY + FEED.

PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia głowicy drukującej.

 Urządzenia nie wolno wyłączać podczas wykonywania dottestu!

OFFLINE   xx  ZAD
Test głowicy

SYSTEM PARAMETER

SYSTEM PARAMETER

SYSTEM PARAMETER

Speed unit

Language

Language
English

Language
Polish

PARAMETRY SYSTEM
Jezyk

A

B
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Tryb postojowy
W trybie postojowym polecenia drukowania nie będą przesyłane przez kabel do transmisji danych, 
lecz będą zapisywane na karcie pamięci. Z tego miejsca można aktywować je poprzez panel ob-
sługi drukarki lub przy użyciu podłączonej klawiatury.

Aktywacja trybu postojowego

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Zapisywanie ważnych poleceń drukowania w katalogu \Formats na karcie pamięci.

 Pliki z poleceniami drukowania muszą posiadać końcówkę *.for.

3. Włożyć kartę pamięci do gniazda kart drukarki.

4. Ustawianie maszyny.

Wyjściowy tryb pracy: Online lub Offline.

5. Wcisnąć przyciski ONLINE + ESC.

Wskazanie:

Wskazanie, jeśli nie znaleziono pliku:

Uruchomienie zlecenia drukowania

1. Aktywować tryb postojowy jak opisano powyżej.

2. W przypadku większej ilości zleceń drukowania: Wcisnąć przyciski Feed/Apply, aż zostanie 
wyświetlone żądane zlecenie drukowania.

3. Wcisnąć przycisk ONLINE, aby potwierdzić wybór.

Wskazanie:

 W zależności od zlecenia drukowania można sprawdzić dodatkowe wpisy. 

4. Wcisnąć przycisk ONLINE, aby potwierdzić ilość, lub przycisk Esc, aby skasować ilość.

5. Dla każdej żądanej pozycji postępować w następujący sposób:

– Wcisnąć przyciski FEED/APPLY, aby wybrać cyfry (0..9).
– Wcisnąć przycisk ONLINE, aby przejść o jedną pozycję dalej.

6. Wcisnąć przycisk ONLINE 2x, aby potwierdzić ilość.

Zlecenie drukowania jest teraz przetwarzane.

7. Wybrać przyciski ONLINE + ESC, aby wyjść z trybu Online.

Wybierz plik
Novexx.for a

a) Nazwa pliku zlecenia drukowania. W przypadku większej 
ilości zleceń drukowania: Nazwa pliku pierwszego zlece-
nia drukowania w kolejności alfabetycznej.

Wolnostojące
Brak plików!

Wprowadź ilość
x a

a) Wielkość zadana dla ilości (tu: x) zawarta jest w zleceniu 
drukowania.
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MENU PARAMETRÓW

Przegląd menu parametrów

• Tytuł menu w nawiasie: Widoczność menu zależy od konfiguracji drukarki.

• „…“: Miejsca dla jednego lub kilku parametrów, które poniżej nie zostały opisane.

Ustawienia nie opisanych tu parametrów wymagają wiedzy fachowej i mogą zostać wy-
konane tylko przez wykwalifikowany personel serwisowy. Niniejsze parametry są opi-
sane w podręczniku montażowym/serwisowym.

Wskazówki dotyczące opisu parametrów
• Zakres ustawień lub pojedyncze ustawienia jednego parametru przedstawiono w nawiasach 

kwadratowych.

• W przypadku parametrów z pojedynczymi wartościami nastawczymi ustawiona wstępnie war-
tość jest wydrukowana kursywą.

DRUKUJ INFO PARAMETRY DRUKU PARAM INTERFEJSU PARAMETRY SYSTEM (INTERFEJS DP)

… Prędkość druku … … …

Prędkość wysuwu Typ czujnikaEtyk

Typ materiału …

Dług materiału Autokalib. taśmy

Szerokość materiału Ogranicz. taśmy

Kierunek druku …

… Kontrast druku

X - Adjust druku …

Y - Adjust druku

…

[Tab. 15] Menu parametrów część 1

(MLI PARAMETRY) (PŁYTKA I/O) FUNKCJE SPECJALN FUNKCJE SERWIS. DANE SERWISOWE

… … … … …

Kasuj zadanie Test głowicy

Skasuj rdzielcz …

… Test druku

Zapis parametrów

Pamięć diagn.

…

[Tab. 16] Menu parametrów część 2
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Menu PARAMETRY DRUKU

Prędkość druku

Szybkość druku

Szybkość druku (przesuw materiału) można dostosować odpowiednio do zoptymalizowanych folii/
kombinacji materiałów, aby zoptymalizować poziom kontrastu i stopień zaczernienia obrazu wydru-
ku.

Zakres ustawień: [2…16]cali/s; ust. pocz.: 8 cali/s

Prędkość wysuwu

Prędkość przesuwu

Prędkość przesuwu można zwiększyć w obszarach, w których drukarka nie drukuje. Pozwala to na 
skrócenie całkowitego czasu druku w przypadku długich etykiet z niewielką powierzchnią zadruko-
wania.

 Podczas zmiany szybkości drukowania prędkość przesuwu zostanie zrównana z szybkością 
drukowania. Jeśli wymagana jest inna prędkość przesuwu , należy ustawić ją od początku.

Zakres ustawień: [2…12]cali/s; ust. pocz.: 8 cali/s

Typ materiału

Definicja użytego materiału etykietowego.

Ustawienia: [Ciągły, Z perforacją]

• Ciągły: Materiał z etykietami nie wykazuje żadnych perforacji ani znaczników odblaskowych. 
Początek etykiety obliczany jest poprzez ustawioną długość etykiety (PARAMETRY DRUKU > Dług 
materiału).

• Z perforacją: Zastosowanie materiału z etykietami, w przypadku którego pojedyncze etykiety 
posiadają perforacje lub znaczniki odblaskowe, które mogą być rozpoznane przez czujnik ety-
kiet.

Dług materiału

Długość etykiety, zmierzona od przedniej krawędzi (początek) etykiety do przedniej krawędzi na-
stępnej etykiety.

Zakres ustawień: [5…maks. Długość 1]mm; ust. pocz.: 100 mm

Szerokość materiału

Szerokość taśmy z etykietami (przy materiale samoklejącym włącznie z papierem nośnym).

Zakres ustawień: [Min. szerokość 2…Maks. Szerokość 3]mm; ustawienie początkowe: 100 mm

1) „Maks. długość”: w zależności od szerokości głowicy drukującej i konfiguracji pamięci.
2) „Min. szerokość”: w zależności od typu drukarki
3) „Maks. szerokość”: w zależności od szerokości głowicy drukującej i konfiguracji pamięci
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Kierunek druku

[32] Ustawienie obrazu wydruku „Stopa pierwsza“ (A) lub „Głowica pierwsza“ (B).

Ustawienia: [„Stopa pierwsza“, „Głowica pierwsza“]

• „Stopa pierwsza“: Ustawienie obrazu wydruku odpowiednio do [32A].

• „Głowica pierwsza“: Ustawienie obrazu wydruku odpowiednio do [32B]. Należy zwrócić uwagę:

 W parametrach PARAMETRY DRUKU > Dług materiału, które definiują „prawdziwą“ długość ety-
kiety (bez przerwy między etykietami). Jeśli przerwa między etykietami jest dłuższa niż 5mm, 
to parametr PARAMETRY SYSTEM > Liczba brak.etyk musi zostać ustawiony na wartość większą niż 
zero.

 Odstęp pomiędzy linią zero materiału a drukowaną kropką (Dot) wynosi 1 mm. Aby utrzy-
mać den odstęp w trybie nagłówek do przodu, należy obliczyć szerokość materiału według na-
stępującej formuły:

 , z

bMat: Szerokość materiału

bTr: Szerokość materiału nośnego

X - Adjust druku

Punkt zerowy maski zostaje przesunięty w stosunku do krawędzi etykiety na osi X, tzn. poprzecznie 
do materiału.

 Jeśli ustawianie zostanie zmienione, podczas polecenia drukowania zatrzymane, drukarka ob-
licza format od nowa na podstawie zmienionych wartości.

Zakres ustawień: [-15,0…+15,0] mm; ust. pocz.: 0mm

• Maksymalne przesunięcie od krawędzi etykiety: +5,0 mm

• Brak przesunięcia: 0,0 mm

• Maksymalne przesunięcie do krawędzi etykiety: -5,0 mm

Y - Adjust druku

Punkt zerowy maski zostaje przesunięty w stosunku do krawędzi etykiety na osi Y-A, tzn. w kierun-
ku przesuwu.

 Jeśli ustawianie zostanie zmienione, podczas polecenia drukowania zatrzymane, drukarka ob-
licza format od nowa na podstawie zmienionych wartości.

Zakres ustawień: [-15,0…+15,0] mm; ust. pocz.: 0mm

• Maksymalne przesunięcie w kierunku posuwu: +5,0 mm

• Brak przesunięcia: 0,0 mm

• Maksymalne przesunięcie w kierunku przeciwnym do kierunku przesuwu: -5,0 mm

B A

bMat bTr 2mm–=
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Menu PARAMETRY SYSTEM

Typ czujnikaEtyk

Wybór typu czujnika etykiet lub rodzaju znakowania początku etykiety (znacznik odblaskowy lub 
perforacja).

Ustawienia: [„Odbicie“, „Z perforacją“]

• Odbicie: Fotokomórka refleksyjna (rozpoznaje znacznik odblaskowy)

• Z perforacją: Fotokomórka jednokierunkowa (rozpoznaje perforacje)

Autokalib. taśmy

Automatyka oszczędzania folii

Przy pomocy automatyki oszczędzania folii można przerwać posuw folii w obszarach nie wymaga-
jących zadrukowania. Pozwala to na oszczędność folii w szczególności w przypadku długich ety-
kiet z niewielką powierzchnią zadrukowania.

Dodatkowo do „normalnego“ oszczędzania folii w trybie Turbo („Turbo“) można ustawić prędkość 
posuwu w obszarach nie wymagających zadrukowania wyżej niż prędkość drukowania. Ustawianie 
odbywa się poprzez PARAMETRY DRUKU > Prędkość wysuwu. Zwiększa ono znacznie przepustowość 
etykiet przy włączonym oszczędzaniu folii.

Więcej informacji patrz „Dane techniczne“ > Folienspar-Automatik  auf Seite 22.

Ustawienia: [„Głowica otwarta“, „Druk termiczny“, „Włączone“, „Wyłączony“, „Turbo“]

• „Głowica otwarta“: Bezpośredni druk termiczny z automatyką podnoszenia głowicy nad po-
wierzchniami niedrukowanymi (chroni głowicę drukującą)

• „Druk termiczny“: Bezpośredni druk termiczny (koniec folii LS odłączony)

• „Włączone“: Druk termotransferowy z automatyką oszczędzania folii

• „Wyłączony“: Druk termotransferowy bez automatyki oszczędzania folii

• „Turbo“: Druk termotransferowy z automatyką oszczędzania folii Turbo. 

Ogranicz. taśmy

Granica oszczędzania folii odpowiada długości strefy niezadrukowanej na etykiecie, od której ma 
być aktywowana automatyka oszczędzania folii.

 Tylko PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy = „Włączone“ lub „Turbo“ lub „Głowica otwarta“

 Automatykę oszczędzania folii aktywować dopiero w przypadku obszarów niezadrukowanych 
o długości większej niż ok. 10 mm.

Zakres ustawień: [2,0…100,0] mm; ust. pocz.: 10,0 mm

Kontrast druku

Ustawianie kontrastu druku tzn. stopnia zaczernienia wydruku.

Zakres ustawień: [1…110%]; ust. pocz.: 60%

PRZESTROGA!

Parametr Kontrast druku wpływa bezpośrednio na trwałość użytkową głowicy drukującej. 
Obowiązuje: „Im wyższe jest ustawienie Kontrast druku, tym mniejsza jest trwałość użyt-
kowa głowicy drukującej“. Dotyczy to w szczególności ustawień powyżej 100%. Dlate-
go należy przestrzegać:

Wybierać zawsze najniższe ustawienie, które zapewnia jeszcze zadowalający wy-
nik drukowania.
04/2020 | 01 48



Instrukcja obsługi  ALX 92x
Menu FUNKCJE SPECJALN

Kasuj zadanie

Kasuje aktywne zlecenie drukowania.

Po naciśnięciu przycisku ONLINE drukarka przerywa przetwarzanie aktywnego zadania drukowa-
nia.

Skasuj rdzielcz

Kasuje zlecenia drukowania oczekujące w kolejce (Spooler).

Naciśnięcie przycisku ONLINE spowoduje skasowanie wszystkich zadań drukowania znajdujących 
się w spoolerze drukarki.

Zapis parametrów

Zapisać ustawienia w menu parametrów.

Ustawienia parametrów zapisywane są w pliku tekstowym na karcie pamięci (Katalog FORMATS\). 
Uwzględnione są również parametry, które przypisane są do niezainstalowanych opcji.

Ustawienia: [„Bez adjust param“, „Z adjust param“]

• „Bez adjust param“: Parametry, które zawierają ustawienia specyficzne dla urządzenia, nie są 
zapisywane.

Przypadek zastosowania: Przesyłanie ustawień na inne urządzenia (ustawienia specyficzne 
dla urządzenia, jak rezystancja głowicy lub ustawienia czujników nie powinny być nadpisywa-
ne).

Ustawiona wstępnie nazwa pliku: SETUP.FOR

• Z adjust param

Parametry, które zawierają ustawienia specyficzne dla urządzenia, są również zapisywane. 
Odpowiednie nazwy parametrów są zaznaczone w pliku tekstowym gwiazdką *.

Przypadek zastosowania: Serwis

Ustawiona wstępnie nazwa pliku: SETUPALL.FOR

Pamięć diagn.

Zapisuje dane diagnostyczne na karcie pamięci.

Ustawiona wstępnie nazwa pliku: Diagnose ALX 924 RH A662105104002453.log z…

• „ALX 924 RH“: Typ drukarki

• „A662105104002453“: Numer seryjny płyty CPU; odpowiada zapisowi w DANE SERWISOWE 
>CPU BOARD DATA > Numer seryjny

Kasuj zadanie
Usuwanie...

Skasuj rdzielcz
Usuwanie...
04/2020 | 01 49



Instrukcja obsługi  ALX 92x
Menu FUNKCJE SERWIS.

Test głowicy

Testuje głowicę drukującą pod względem uszkodzonych kropek (Dots). Test kończy się wydrukiem 
statusu [33], który pokazuje zestawienie uszkodzonych kropek. Niniejszy wydruk ma miejsce rów-
nież wtedy, gdy nie znaleziono uszkodzonych kropek.

Podczas testu pojawia się komunikat:

 Wymagany materiał z etykietami: 200 x 100mm (długość x szerokość).

[33] Wydruk statusu po zakończonym pomyślnie teście Dot. Górny akapit: Dane techniczne głowicy drukującej; dolny aka-
pit: uszkodzone kropki. 

 Test Dot można uruchomić również w trybie Offline przez wciśnięcie przycisków APPLY + FE-
ED. Jednakże bez wydruku statusu.

Test druku

Ogólny test druku drukuje linijka po linijce ustawiony typ drukarki oraz numer wersji oprogramowa-
nia sprzętowego w rożnych wielkościach czcionki, gdzie uwzględnione są ustawienia materiału 
(typ, długość, szerokość materiału).

W celu zakończenia testu druku wcisnąć przycisk ONLINE.

PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo szkód na głowicy drukującej.

 Drukarki nie wolno w żadnym wypadku wyłączać podczas wykonywania testu Dot! 
W przypadku nieprzestrzegania kropki (Dots) mogą zostać uszkodzone.

Test głowicy
Proszę czekać...
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Uruchomienie i eksploatacja

PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

Przyłączyć do sieci elektrycznej
1. Upewnić się, że urządzenie jest wyłączone (wyłącznik sieciowy [34A] w pozycji „O“). 

2. Podłączyć urządzenie przy pomocy dołączonego przewodu zasilającego [34B] do gniazda wty-
kowego publicznej sieci elektrycznej [34C].

[34] ALX 92x podłączyć do gniazda wtykowego publicznej sieci elektrycznej.

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie pracuje na napięciu sieciowym! Dotknięcie części będących pod napięciem może 
powodować groźny dla życia przepływ prądu przez organizm i poparzenia.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim podłączysz przewód przyłącza sieciowego.

 Podłączyć urządzenie do napięcia sieciowego podanego na tabliczce znamionowej.

 Podłączyć urządzenie zgodnie z przepisami tylko do gniazda wtykowego z zestykiem ochron-
nym.

 Przewód przyłącza sieciowego ułożyć w taki sposób, aby a) nikt się o niego nie potknął i b) 
wtyczkę sieciową można było wyciągnąć w sytuacji awaryjnej.

 Przewód przyłącza sieciowego może mieć maksymalnie 3 m długości.

 Aby odłączyć urządzenie od zasilania prądowego, należy odłączyć przewód przyłącza siecio-
wego.

A

B

C
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Podłączyć do hosta danych
Fabrycznie ALX 92x jest ustawiony na transfer danych poprzez interfejs USB. Dane drukowania 
mogą zostać alternatywnie przesłane przez interfejs szeregowy lub poprzez interfejs sieci Ethernet.

Alternatywnie do przesyłania przez kabel do transmisji danych zlecenia drukowania mogą być za-
pisane na karcie pamięci i z niej aktywowane, patrz Przesyłanie zlecenia drukowania  na 
stronie 69.

Ustawianie interfejsu odbywa się poprzez parametry PARAM INTERFEJSU >EASYPLUGINTERPR > Inter-
face

W zależności od wybranego interfejsu muszą zostać ustawione ewentualnie jeszcze inne parame-
try :

• Ustawienia dla interfejsu szeregowego (Com 1 lub Com 3 1): PARAM INTERFEJSU >COM1 PORT lub 
PARAM INTERFEJSU >COM3 PORT.

• Ustawienia dla interfejsu sieci Ethernet: PARAM INTERFEJSU >PARAM SIECI

Więcej odnośnie Przesyłanie danych patrz instrukcja obsługi, rozdział „Uruchomienie i eksploata-
cja“ > „Drukowanie“ > Przesyłanie zlecenia drukowania  na stronie 69.

Numery zamówienia dla kabla sieciowego lub kabla do transmisji danych znajdują się w 
podręczniku serwisowym, zakres tematyczny „Części zamienne“ > „Akcesoria“.

[35] Interfejsy danych na ALX 92x.
A Ethernet
B RS 232
C USB
D RS232/422/485 (opcjonalnie)

1) Gdy wbudowany jest opcjonalny drugi interfejs szeregowy.

A

B

C

D
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Podłączanie czujników

 Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, czy wszystkie wymagane czujniki zostało odpowied-
nio nałożone.

Minimum wymaganych czujników

Fotokomórka produktu

• Miejsce montażu: Linia transportowa

• Przyłącze: Przyłącze D-Sub na AI lub USI (obydwie opcje)

Opcjonalnie dodatkowe czujniki

Czujnik rozpoznawania OD 1

• Miejsce montażu: Uchwyt czujnika (opcja czujnika OD)

• Przyłącze: Przyłącze na AI lub USI (obydwie opcje)

Kable przyłączeniowe czujników powinien dobrać i podłączyć wykwalifikowany technik ser-
wisowy.

Pozostałe informacje odnośnie do odpowiednich typów czujników, zajętości pin, itp. Znaj-
dują się w podręczniku montażowym/serwisowym.

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie pracuje na napięciu sieciowym! Dotknięcie części będących pod napięciem może 
powodować groźny dla życia przepływ prądu przez organizm i poparzenia.

Urządzenie można podłączać do innych urządzeń tylko wtedy, gdy spełniają wymagania ob-
wodu SELV (obwód bezpieczeństwa niskiego napięcia) wg EN 60950.

1) OD = średnica rolki (z materiałem)
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zez ruchome i szybko obracające się części!

się noszenia długich włosów, luźnej biżuterii, dłu-

wnić się, czy urządzenie znajduje się w „Trybie Of-

 urządzenia.

dnięcia rolki z etykietkami.

oże się nagrzewać!

[36] Wkładanie rolki z etykietkami.

[37] Rolka z etykietkami włożona.

A

B C

D

WKŁADANIE MATERIAŁU Z 
ETYKIETAMI

Wkładanie rolki z etykietkami
1. Jeśli to konieczne należy dopasować średnicę trz-

pienia rozwijaka wraz z pierścieniami adaptera 
[36A] do średnicy rdzenia rolki z etykietkami.

2. Odkręcić śrubę radełkowaną [36C] i odchylić na 
bok drążek prowadzący [36D].

3. Przesunąć rolkę z etykietkami do ogranicznika na 
rozwijak [36C].

4. Przyłożyć drążek prowadzący do trzpienia rozwija-
ka i dosunąć do rolki z materiałem. Dokręcić śrubę 
radełkowaną [37].

Dalszy przebieg materiału patrz rozdział Nawlekanie 
taśmy z etykietami  na stronie 55.

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń pr

 Podczas pracy z urządzeniem zabrania 
gich rękawów, itp.

 Przed włożeniem rolki z etykietkami upe
fline“.

 Przed uruchomieniem zamknąć pokrywę

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek spa

Nosić obuwie ochronne.

Głowica drukująca podczas eksploatacji m

 Zachować ostrożność przy dotykaniu.
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Nawlekanie taśmy z etykietami

Schemat nawlekania

Schemat przewijania pokazuje przebieg materiału i folii 
przez ALX 92x w wersji prawostronnej i w wersji le-
wostronnej.

Podczas wkładania/wymiany materiału i folii należy po-
stępować zgodnie z tym schematem.

 Wkładanie/wymianę folii oraz materiału powinien 
wykonywać specjalnie przeszkolony personel.

[38] Przebieg materiału w ALX 92x.
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[39] Otworzyć pokrywę przednią.

[40] Ustawianie prowadnicy materiału.

[41] Ściągnąć etykiety na długości około 50 cm.

A

D

B

A

C

Nawlekanie taśmy z etykietami w module drukują-
cym

1. Otworzyć pokrywę przednią [39].

 Chwycić pokrywę z prawej strony od dołu [39A].

2. Ustawić prowadnicę materiału na szerokość taśmy 
etykiet. W tym celu odkręcić śrubę radełkowaną 
[40A] na zewnętrznej prowadnicy materiału [40B], 
przesunąć prowadnicę materiału aż do krawędzi 
materiału z etykietami i dokręcić ponownie śrubę 
radełkowaną.

 Materiał z etykietami powinien się łatwo przesu-
wać na prowadnicach.

3. Przesunąć materiał z etykietami przez prowadnicę 
materiału aż pod rolki dociskowe.

4. Wcisnąć zieloną dźwignię [40C], aby podnieść rolki 
dociskowe [40D]. Przytrzymać wciśniętą zieloną 
dźwignię i przesunąć około 50 cm materiału z ety-
kietami pod rolkami dociskowymi i głowicą drukują-
cą.

5. Ściągnąć etykiety z głowicy drukującej aż do końca 
taśmy z etykietami [41].

6. Przytrzymać wciśniętą zieloną dźwignię i jednocze-
śnie dosunąć odpowiednio rolki dociskowe [40D].

 Rolki dociskowe powinny równomiernie doci-
skać materiał.

Ciąg dalszy na następnej stronie.
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[42] Nawlec materiał na wałek ciągnący.

[43] Rolka dociskowa na ALX 924 (niektóre części częściowo nie-
widoczne dla lepszej przejrzystości).

[44] Rolki dociskowe na ALX 925/926 (niektóre części częściowo 
niewidoczne dla lepszej przejrzystości).

A

A

B

A

B

7. Otworzyć dźwignię dociskową [42A]. W tym celu 
wcisnąć dźwignię ku dołowi.

8. Przeciągnąć materiał nośny pod modułem drukują-
cym i włożyć jak pokazano na rysunku [42].

9. (Tylko ALX 924) Odkręcić śrubę radełkowaną 
[43A]. Przesunąć na osi blok sprężynowy [43B] w 
taki sposób, aby rolka dociskowa dociskała central-
nie wstęgę materiału. Dokręcić ponownie śrubę ra-
dełkowaną.

(Tylko ALX 925/926) Odkręcić śrubę radełkowaną 
[44A] na obydwu blokach sprężynowych [44B]. 
Przesunąć na osi bloki sprężynowe w taki sposób, 
aby rolki dociskowe dociskały symetrycznie wstęgę 
materiału. Dokręcić ponownie śruby radełkowane.

10. Naprężyć materiał nośny pociągając do tyłu i za-
mknąć dźwignię dociskową.
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[45] Przebieg taśmy z etykietami na zwijarce.

[46] Nawlekanie końcówki papieru nośnego na zwijarce.

A

B

Nawlekanie taśmy z etykietami na zwijarce

1. Włożyć papier nośny jak na rysunku wokół ramie-
nia kompensacyjnego [45A] i rolki zwrotnej [45B].

2. Nawlekanie końcówki papieru nośnego na zwijarce 
[46].

3. Przekręcić ręcznie nawijak, aż do naprężenia pa-
pieru nośnego.

– Kierunek obrotów LH w kierunku przeciwnym 
do wskazówek zegara

– Kierunek obrotów RH zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara
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[47] Zwijarka papieru nośnego.
A Drążek prowadzący
B Przycisk odblokowujący
C Nawinięty papier nośny

A

BC
Wymiana rolki z etykietkami

Rozpoznanie końca rolki

Aby maksymalnie skrócić czasy przestojów podczas 
trybu produkcyjnego, ważne jest, aby rolka była wymie-
niona możliwie jak najszybciej.

Przewlekanie materiału z etykietami przez całe urzą-
dzenie zabiera względnie dużo czasu. Można zaosz-
czędzić sobie nawlekania, jeśli połączy się początek 
nowej rolki z materiałem z końcem kończącej się rolki. 
To zakłada odpowiednio wczesne rozpoznanie końca 
materiału.

Do rozpoznawania końca materiału przewidziano róż-
ne funkcje i opcje, patrz rozdział Koniec materiału / 
średnica rolki  na stronie 68.

Usuwanie nawiniętego materiału nośnego

Zwijarka może nawinąć dokładnie taką ilość papieru 
nośnego, która pozostaje z rolki z materiałem o średni-
cy 300 mm.

1. Odkręcić śrubę radełkowaną na drążku prowadzą-
cym [47A] i odchylić drążek prowadzący na bok.

2. Wyciągnąć przycisk odblokowujący [47B].

Mechanizm rozprężny zwijarki ulegnie poluźnieniu.

3. Usunąć nawinięty materiał nośny [47C].

4. Przyłożyć drążek prowadzący do trzpienia rozwija-
ka i dosunąć do rolki z materiałem. Dokręcić śrubę 
radełkowaną.

Zakładanie nowej rolki z etykietkami

1. Usunąć pustą rolkę z etykietkami i resztki materia-
łu.

2. Jeśli to konieczne wyczyścić rolki, prowadnicę ma-
teriału i głowicę drukującą, patrz rozdział Wska-
zówki dotyczące czyszczenia  na stronie 74.

3. Założyć rolkę z etykietkami, patrz rozdział Wkłada-
nie rolki z etykietkami  na stronie 54.

PRZESTROGA!

Jeśli zwinięty materiał przekroczy dopusz-
czalną średnicę, może on zablokować i 
uszkodzić urządzenie.

 Przed włożeniem nowej rolki z materia-
łem należy zawsze usunąć zwinięty papier 
nośny.
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[48] Schemat nawlekania folii.

[49] Nawlec folię z boku przy głowicy drukującej.

[50] Moduł drukujący z włożoną folią.
A Trzpień odwijający folii
B Trzpień nawijający folii
C Nawrotnica
D Głowica drukująca
E Wałek folii
F Odciążenie naciągu

A

B

C

E

F

D

WKŁADANIE/
WYMIANAFOLII

Wkładanie folii
1. Otworzyć pokrywę.

2. Jeśli to konieczne usunąć zużytą folię.

3. Nałożyć nową rolkę folii na trzpień odwijający fo-
lii[50A]. Pusty rdzeń tekturowy nałożyć na trzpień 
nawijający folii [50B].

4. Przeciągnąć koniec folii pod nawrotnicą folii [50C] i 
nawlec przeciągając z boku przy głowicy drukującej 
[49].

5. Przeciągnąć folię pod głowicą drukującą, rozwinąć 
przy tym trochę folii i wygładzić ją.

6. Folię pociągnąć do góry i jak pokazano na rysunku 
[48] przeprowadzić wokół wałka folii [50E], rolki 
zwrotnej folii i odciążenia naciągu [50F].

7. Zamocować koniec folii o rdzeń tekturowy na trz-
pieniu nawijającym [50].

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo wciągnięcia przez ele-
menty obrotowe!

 Podczas pracy przy urządzeniu zabra-
nia się noszenia długich włosów, luźnej bi-
żuterii, długich rękawów, itp.

 Przed drukowaniem zamknąć pokrywę 
drukowania.

Głowica drukująca podczas eksploatacji 
może się nagrzewać!

 Zachować ostrożność przy dotykaniu.

PRZESTROGA!

Jeśli średnica nawijanej folii jest za duża, 
wpływa to negatywnie na działanie urządze-
nia.

 Przed włożeniem nowej rolki folii należy 
zawsze usuwać zużytą folię.
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Wymiana folii

Monitorowanie ze średnicą rolki

Zalecane się włączenie monitorowania ze średnicą rol-
ki Zapas folii  na stronie 67.

Z chwilą osiągnięcia średnicy krytycznej pojawi się ko-
munikat:

Należy wykonać wtedy następujące czynności:

1. Otworzyć pokrywę przednią.

Drukarka zakończy drukowanie aktualnej etykiety i 
zatrzyma się.

2. Wymienić rolkę folii.

3. Zamknąć pokrywę przednią.

Komunikat statusu zostanie automatycznie po-
twierdzony.

4. Nacisnąć przycisk FEED.

Aktualne polecenie drukowania jest kontynuowane.

Bez monitorowania ze średnicą rolki

Jak tylko rolka folii zostanie zużyta pojawi się komuni-
kat:

Drukarka zatrzyma się natychmiast nie kończąc druko-
wania aktualnej etykiety. 

1. Otworzyć pokrywę przednią.

2. Wymienić rolkę folii.

3. Zamknąć pokrywę przednią.

Komunikat statusu zostanie automatycznie po-
twierdzony.

4. Wcisnąć przycisk ONLINE, aby potwierdzić komu-
nikat koniec folii.

5. Nacisnąć przycisk FEED.

6. Zdjąć niezadrukowaną do końca etykietę.

Ostatnio (niekompletnie) wydrukowana etykieta zo-
stanie wydrukowana ponownie. Następnie nastąpi 
kontynuacja aktualnego zlecenia drukowania.

FOLIAØ       X  ZAD

Status:              5103
Otwarta pokrywa

Status:              5008
Koniec folii

Status:              5103
Otwarta pokrywa
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[51] Koło nastawcze (B) fotokomórki etykiet.

[52] Pomiar pozycji perforacji różnych typów materiału (urządze-
nie RH). C: dowolna pozycja czujnika przy ciągłej perforacji.

B

A

C

ABCD
USTAWIENIA 
MECHANICZNE

Fotokomórka etykiet
Moduł drukujący wyposażony jest w fotokomórkę jed-
nokierunkową.

Przekręcając czerwone kółko nastawcze [51B] można 
regulować fotokomórkę w zakresie 80 mm (ALX 924/5) 
lub 100 mm (ALX 926) poprzecznie do materiału. War-
tość nastawcza widoczna jest na skali [51A].

Ustalanie wartości nastawczej:

...przy czym obowiązuje:

• Pozycja tłocznika:

Odstęp perforacji od (wewnętrznej) krawędzi mate-
riału [52].

• Wartość nastawcza:

Wartość podziałki, którą można ustawić przekręca-
jąc czerwonym kółkiem.

Przykład: Środek perforacji od lewej krawędzi = 11 mm, 
odjęcie 2 mm daje wartość nastawczą 9 mm.

W celu ustawienia przekręcić kółko [51B] aż żądana 
wartość nastawcza znajdzie się naprzeciw znacznika 
[51C].

 Okrągłe etykiety: Aby w tym przypadku wychwycić 
poprawnie początek etykiety, należy ewentualnie usta-
wić najpierw przesunięcie perforacji. Można to zrobić 
ręcznie na drukarce (parametry PARAMETRY DRUKU > X 
- Adjust druku) lub poprzez komendę Easy-Plug.

Wartość nastawcza = Pozycja perforacji – 2 mm
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[53] Trzpienie folii na ALX 92x.
A Trzpień nawijający folii (pokrywka zdjęta)
B Trzpień odwijający folii

B

A

Ustawianie naciągu folii
Aby zapewnić optymalny wynik drukowania folia musi 
przesuwać się bez fałd. Uzyskuje się to poprzez usta-
wienie momentu obrotowego na trzpieniu nawijającym 
i momentu hamującego na trzpieniu odwijającym.

Ustawienie fabryczne pokrywa duży zakres rożnych 
szerokości folii. Doregulowanie naciągu folii może oka-
zać się konieczne dla bardzo wąskich lub bardzo sze-
rokich folii.

Momenty hamujące trzpieni folii można ustawić przy 
pomocy czerwonej nakrętki sześciokątnej z tworzywa 
sztucznego [53A] na trzpieniach folii. Kręcąc zgodnie 
ze wskazówkami zegara zwiększa się moment obroto-
wy. Nakrętki sześciokątne chronione są przez nałożo-
ne nakładki [53B] przed niezamierzonym 
przestawieniem.

Folia musi podczas przesuwu przebiegać na całej dłu-
gości pomiędzy trzpieniami równomiernie i bez fałd. 
Następujące wartości orientacyjne ułatwiają ustawia-
nie:

Folia...

• jest luźna lub pognieciona

• jest zbyt luźno nawijana

 Zwiększyć moment odwijania/nawijania (przekręcić 
nakrętkę sześciokątną zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara).

Folia...

• przeciąga się wyraźnie lub zrywa się podczas dru-
kowania

• opór przy przesuwaniu

 Zmniejszyć moment odwijania/nawijania (przekręcić 
nakrętkę sześciokątną w kierunku przeciwnym do kie-
runku wskazówek zegara).
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[54] Guzik regulacyjny docisku głowicy drukującej (A).

[55] Ustawić guzik regulacyjny w jednej z trzech pozycji zatrzasko-
wej.

A

A

Ustawianie docisku głowicy drukującej

Różne szerokości lub grubości materiału mają wpływ 
na docisk głowicy drukującej na wałek dociskowy.

Docisk można ustawić przy pomocy pokrętła [54A] w 3 
poziomach:

• Poziom „I“: Pozycja dla bardzo cienkiego i/lub wą-
skiego materiału

• Poziom „II“: (ustawienia wstępne) pozycja dla śred-
niego materiału

• Poziom „III“: Pozycja dla bardzo grubego i/lub sze-
rokiego materiału

Potrzebne narzędzia: Moneta lub duży śrubokręt

Ustawianie:

 Przekręcić pokrętło aż strzałka na pokrętle [55A] za-
trzyma się naprzeciwko żądanego poziomu.

 Guzik regulacyjny zatrzaskuje się w 3 pozycjach.

PRZESTROGA!

Skrócona trwałość użytkowa głowicy druku-
jącej.

 Ustawiać zawsze najsłabszy docisk gło-
wicy drukującej, który zapewnia jeszcze ak-
ceptowalny wynik drukowania.
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WŁĄCZANIE I WYŁĄCZANIE

Włączanie
1. Ustawić wyłącznik sieciowy [56A] urządzenia na „I“ 

(wł).

2. Przytrzymać wciśnięty włącznik/wyłącznik na pane-
lu obsługi [57A] prze ok. 2 sekundy.

Urządzenie uruchamia się. Następnie urządzenie znaj-
dzie się w trybie Online. Wskazanie:

 UWAGA! - Pomiędzy wyłączeniem i ponownym 
włączeniem urządzenia odczekać przynajmniej 10 se-
kund, w przeciwnym razie zmienione ustawiania para-
metrów nie zostaną zapisane!

Wyłączanie
Ustawić wyłącznik sieciowy [56A] urządzenia na „O“ 
(wył.).

Urządzenie wyłącza się.

OSTRZEŻENIE!

Urządzenie jest całkowicie wyłączone tyl-
ko wtedy, gdy wtyczka przewodu przyłą-
cza sieciowego jest odłączona od sieci.

 Zachować dostęp do gniazda siecio-
wego.

W przypadku zagrożenia wyłączyć 
urządzenie i wyciągnąć przewód przyłą-
cza sieciowego.

ONLINE      X ZAD

[56] Wyłącznik sieciowy (A) na ALX 92x.

[57] Włącznik/wyłącznik (A) na panelu obsługi.

A

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

A
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USTAWIANIE I KONTROLOWANIE URZĄDZENIA

Ustawienia w menu parametrów
 Poniżej opisane ustawienia zawarte są z reguły w poleceniu drukowania i nie trzeba ich prze-
prowadzać. Ustawienia ręczne, które zostały wykonane przed przesłaniem polecenia drukowania, 
zostanę nadpisane przez ustawienia w zleceniu drukowania.

 Bliższe wskazówki odnośnie możliwości ustawień w menu parametrów, patrz rozdział Menu pa-
rametrów  na stronie 45.

Długość etykiety

 Przejście do trybu Offline.

Wymiarowanie automatyczne odstępu etykiet:

Wcisnąć przyciski FEED + PROG.

Drukarka transportuje materiał z etykietami do przodu, aż dwa oznakowania początku etykiety 
przejdą przez zaporę świetlną etykiet. Uzyskany odstęp etykiet jest wyświetlany i zostaje przejęty 
do parametrów PARAMETRY DRUKU > Dług materiału. Dodatkowo parametr PARAMETRY DRUKU > Typ ma-
teriału ustawiany jest na „Z perforacją“.

Wskazanie zmierzonego odstępu etykiet:

Ręcznie wprowadzanie odstępu etykiet:

1. Zmierzyć odstęp etykiet [58C].

2. PARAMETRY DRUKU > Dług materiału aktywować i wprowadzić zmierzoną wartość w milimetrach.

[58] Materiał z etykietami (etykiety samoprzylepne)
A Taśma etykiet (papier nośny)
B Etykieta
C Długość etykiety
D Szerokość materiału

Szerokość materiału

1. Zmierzyć szerokość materiału [58D] (włącznie z papierem nośnym).

2. Wprowadzić zmierzoną wartość w milimetrach.

Typ materiału

1. PARAMETRY DRUKU > Typ materiału = „Z perforacją“ ustawić.

2. Dla materiału z perforacją: PARAMETRY SYSTEM > Typ czujnikaEtyk = „Z perforacją“ ustawić.

OFFLINE        X   ZAD
xxx.x mm

A B

C

D
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Procedura drukowania

Bezpośrednio termicznie:

 PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy = „Druk termiczny“.

Termotransfer:

 PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy = „Wyłączony“.

Oszczędzanie głowicy drukującej

W procesie bezpośredniego druku termicznego można oszczędzać głowicę drukującą, podnosząc 
ją nad dłuższymi obszarami niezadrukowanymi. 

 PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy = „Głowica otwarta“.

Oszczędzanie folii

 PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy = „Włączone“ lub „.Turbo“.

Więcej informacji patrz „Dane techniczne“ > Automatyczne oszczędzanie folii  na stronie 29.

Funkcje kontrolne

Brakujące etykiety

Jedna brakująca etykieta na taśmie z etykietami nie ma wpływu na tryb drukowania, ponieważ 
przesuw etykiet jest kontynuowany, aż początek etykiety dotrze ponownie do fotokomórki etykiet.

Mimo wszystko w niektórych przypadkach może się zdarzyć, że zostaną zgłoszone brakujące ety-
kiety. Poprzez ustawienie funkcji PARAMETRY SYSTEM > Liczba brak.etyk po jednej lub dopiero po wielu 
brakujących etykietach pojawi się komunikat o błędach:

Jednocześnie nastąpi zatrzymanie maszyny.

Zapas folii

W celu kontrolowania zapasu foli, istnieje możliwość ustawienia krytycznej średnicy rolki folii. Jeśli 
ustawiona średnica zostanie przekroczona, pojawi się migający komunikat:

 PARAMETRY SYSTEM > Ostrzeż kon. fol ustawić na żądaną średnicę rolki folii w milimetrach.

Status:        5001
Brak przerwy

FOLIAØ       X  ZAD
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Koniec materiału / średnica rolki

(OD = średnica rolki)

W celu umożliwienia szybkiej wymiany rolki z materiałem, urządzenie może zaalarmować personel 
obsługi już przed końcem rolki z materiałem. Do tego służy kontrola średnicy rolki, która dostępna 
jest w formie akcesoriów. 

W zależności od konfiguracji i ustawienia, urządzenie będzie się różnie zachowywać przy końcu 
materiału, ewentualnie przy osiągnięciu krytycznej średnicy rolki:

• Bez kontroli średnicy rolki

Komunikat przy końcu materiału:

Maszyna zatrzymuje się.

• Z kontrolą średnicy rolki / przyłącze na USI

Założenia:

– Kontrola średnicy rolki jest zainstalowana
– INTERFEJS DP > Sygnał materiału = „Włączone“

Zależnie od ustawienia pojawi się ostrzeżenie lub komunikat błędu:

A) Sygnał ostrzegawczy

Ustawienie INTERFEJS DP > Sygn stop mater = „Wyłączony“ powoduje, że przy osiągnięciu krytycz-
nej średnicy rolki na USI pojawi się sygnał ostrzegawczy, który może np. włączyć lampkę sy-
gnalizacyjną. Urządzenie niezatrzymuje się. 

B) Komunikat błędu

Ustawienie INTERFEJS DP > Sygn stop mater = „Włączone“ powoduje, że przy osiągnięciu krytycz-
nej średnicy rolki na USI pojawi się sygnał błędu. Urządzenie zatrzymuje się i pojawia się na-
stępujący komunikat:

• Z kontrolą średnicy rolki / przyłącze na AI

Osiągnięcie krytycznej średnicy rolki spowoduje pojawienie się sygnału ostrzegawczego na AI, 
który może np. włączyć lampkę sygnalizacyjną. Urządzenie niezatrzymuje się.

Status:          5002
Koniec materiału

Status:      5123
Malo materiału
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DRUKOWANIE

Generowanie zlecenia drukowania
Istnieją dwa sposoby generowania zlecenia drukowania:

• Layout software + sterownik drukarki

• Plik tekstowy z komendami Easy-Plug

Layout software + sterownik drukarki

Warunek wstępny: Sterownik drukarki jest zainstalowany na drukarce.

Jako layout software wchodzi w rachubę każdy rodzaj oprogramowania, które dysponuje funkcją 
drukowania (np. obróbka tekstu). Bardziej odpowiednie jest tu oprogramowanie do layoutu etykiet, 
np. NiceLabel 1.

Plik tekstowy + Easy-Plug

Layout etykiet jest opisany w formie następujących po sobie komend Easy-Plug, które za-
pisywane są jako plik tekstowy. 

Instalowanie sterownika drukarki
Sterownik drukarki Windows do systemu drukującego i etykietującego ALX 92x znajduje się na za-
łączonej dokumentacji na CD lub na naszej stronie internetowej 2. Sterownik wspiera następujące 
systemy operacyjne Windows: Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Win-
dows Serwer 2008 / Windows Serwer 2008 R2 / Windows Serwer 2012 / Windows Serwer 2012 
R2 (Sterownik działa również z Windows XP, jednakże bez wsparcia).

Instalacja z CD:

1. Włożyć CD z dokumentacją do stacji dysków CD hosta PC.

CD uruchamia się automatycznie. Płyta zawiera sterownik drukarki do powszechnie stosowa-
nych systemów operacyjnych Windows.

2. Kliknij w oknie „Printer Documentation“ na Printer Drivers i Label Software > Install > Printer 
Drivers.

Pojawi się asystent instalacji.

3. Należy postępować zgodnie z instrukcjami asystenta instalacji.

Przesyłanie zlecenia drukowania
Są dwie możliwości przesłania zlecenia drukowania do drukarki:

• poprzez kabel do transmisji danych

• poprzez kartę pamięci

Kabel do transmisji danych

Warunek wstępny:

• Interfejsy danych hosta i drukarki połączone są odpowiednim kablem do transmisji da-
nych.

• Interfejs danych jest odpowiednio ustawiony w menu parametrów drukarki.

1) www.nicelabel.de 
2) www.novexx.com 
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Zastosowanie layout software:

1. Wybrać pasujący interfejs danych w programie do layoutu.

2. Uruchomić drukowanie.

Bezpośrednie przesyłanie pliku wsadowego:

 Aktywować wiersz poleceń Windows (np. Windows XP): START > PROGRAMY > AKCESORIA 
> WEZWANIE DO WPISU).

Przesyłanie poprzez interfejs szeregowy (COM1):

 copy testjob.txt com1.

Przesyłanie poprzez interfejs USB lub interfejs Ethernet:

 copy testjob.txt \\Rechnername\Freigabename , gdzie…

• Nazwa komputera: Nazwa komputera (Windows XP: patrz START > USTAWIENIA > 
STEROWANIE SYSTEMU > SYSTEM > NAZWA KOMPUTERA).

• Nazwa ścieżki dostępu: Nazwa ścieżki dostępu dla drukarki, która połączona jest z określonym 
portem - portem USB lub portem TCP/IP (Windows XP: patrz START > USTAWIENIA > DRU-
KARKA I FAKSY, Kliknij prawym przyciskiem myszy na WŁAŚCIWOŚCI > UDOSTĘPNIJ).

Nośnik pamięci

Założenia: Nośnik pamięci (karta pamięci lub Pendrive), zapisany jest w zleceniu drukowania w ka-
talogu \Formats .

1. Włożyć nośnik pamięci do drukarki.

2. Uruchomić drukarkę i wybrać tryb stand-alone.

3. Wybrać zlecenie drukowania.

Więcej patrz akapit Tryb postojowy  na stronie 44.
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KOMUNIKATY O STATUSIE

Komunikaty o błędach
Jeśli pojawi się usterka, moduł drukujący wyświetli komunikat błędu na panelu obsługi.

Komunikaty o błędach odpowiadają następującemu schematowi:

Kasowanie komunikatu błędu:

1. Usunąć przyczynę usterki. Więcej wskazówek patrz rozdział Lista komunikatów o błędach  na 
stronie 71.

2. Wcisnąć przycisk ONLINE, aby skasować komunikat.

Komunikaty błędów, które nie są opisane poniżej, mogą być usuwane tylko przez wykwalifikowany 
personel serwisowy.

W przypadku pojawienia się nieopisanego błędu:

1. Wcisnąć przycisk ONLINE, aby skasować komunikat.

2. Wyłączyć urządzenie i ponownie włączyć po upływie 30 sekund.

Jeżeli błąd pojawi się ponownie:

Wezwać technika serwisowego.

W tym miejscu nie wymienione komunikaty błędów zostały opisane w instrukcji serwisowej.

Podczas gdy wyświetlany jest komunikat błędu, wyjście sygnałowe „Error“ jest aktywne.

Lista komunikatów o błędach

5001 Brak przerwy

Zapora świetlna etykiet nie znalazła znakowania początku etykiety (perforacja lub znacznik odbla-
skowy).

 Nieprawidłowe ustawianie typu materiału.

 Sprawdzić, czy ustawienie PARAMETRY DRUKU > Typ materiału pasuje do zastosowanego materiału 
z etykietami.

 Ustawiono nieprawidłowy typ zapory świetlnej (PARAMETRY SYSTEM > Typ czujnikaEtyk).

 Sprawdzić, czy ustawiony typ zapory świetlnej pasuje do materiału z etykietami (perforacja lub 
znacznik odblaskowy).

 Wprowadzono nieprawidłowy materiał z etykietami (Materiał nie pasuje do ustawienia w PARA-
METRY DRUKU > Typ materiału)

 Sprawdzić materiał z etykietami.

 Nieprawidłowa pozycja zapory świetlnej etykiet.

 Sprawdzić/skorygować pozycję zapory świetlnej etykiet.

 Niepoprawnie ustawiona prowadnica materiału - znakowania początku etykiety przebiegają 
obok zapory świetlnej etykiet.

 Sprawdzić/skorygować ustawianie prowadnicy materiału.

 Zapora świetlna etykiet jest zabrudzona.

Wyczyścić zaporę świetlną etykiet.

Status a:  5144 b

Inicj zwijarki c

a) W tym miejscu wyświetlany jest, w zależności od przyczyny błędu, „Status” lub „StatKolejki”. „Status“ = 
komunikat sterowania drukowaniem; „StatKolejki“ = komunikat Easy-Plug-Interpreter.

b) 5144 = numer statusu; przy pomocy tego numeru można łatwiej zidentyfikować komunikat.
c) „Inicj zwijarki“ = tekst statusu; opis skrócony błędu.
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 Czułość zapory świetlnej etykiet jest ustawiona za nisko. Materiały o słabym „kontraście” pomię-
dzy materiałem a papierem nośnym lub pomiędzy znacznikiem odblaskowym a materiałem wyma-
gają zwiększonej czułości zapory świetlnej.

 Zwiększyć czułość.

 Definicja perforacji, rodzaj materiału i/lub długość materiału są nieprawidłowo wprowa-
dzone do zlecenia drukowania.

 Sprawdzić zlecenie drukowania.

Po potwierdzeniu przyciskiem Online materiał jest automatycznie przesuwany do przodu i nastę-
puje wyszukiwanie następnej perforacji.

5002 Koniec materiału

W zaporze świetlnej końca materiału nie znajduje się już żaden materiał.

 Rolka z etykietkami jest zużyta.

 Założyć nową rolkę z etykietkami.

 Prowadnica materiału niepoprawnie ustawiona - materiał przebiega poza prowadnicą materiału 
obok zapory świetlnej końca materiału.

 Sprawdzić/skorygować ustawianie prowadnicy materiału.

5003 Otwarta pokrywa
 Pokrywa przednia drukarki jest otwarta.

 Zamknąć pokrywę przednią.

Zamknięcie pokrywy przedniej kasuje automatycznie komunikat błędu.

5008 Koniec folii

W druku termicznym:

 Zapora świetlna końca folii nie jest odłączona.

 PARAMETRY SYSTEM > Autokalib. taśmy = „Druk termiczny“.

W druku termotransferowym:

 Rolka folii jest zużyta.

 Założyć nową rolkę folii.

 Rdzeń rolki folii osadzony jest luźno na rozwijaku.

 Zastosować rolkę folii z pasująca średnicą rdzenia.

Doregulować blachę sprężynową w taki sposób, aby rdzeń folii był osadzony stabilnie.

5063 Rolka dociskowa

 Dźwignia wałka posuwowego papieru nośnego (czerwona dźwignia) jest otwarta.

 (DPM) Dźwignia wałka posuwowego papieru nośnego (czerwona dźwignia) jest otwarta.

 (PEM) Dźwignia rolki dociskowej materiału z etykietami (zielona dźwignia) jest otwarta.

 Zamknąć dźwignię.

Zamknięcie rolki dociskowej kasuje automatycznie komunikat błędu.

5071 Koniec mat. sr.

 (Wewnętrzny czujnik średnicy rolki) Komunikat pojawi się, gdy średnica rolki z materiałem osią-
gnie ustawioną wartość progową (USTAWIENIA URZADZENIA > Błąd końca mater).
Wymienić rolkę z materiałem.
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5072 Koniec mat. sr.

 (Wewnętrzny czujnik średnicy rolki) Komunikat pojawia się, jeśli podczas przesuwu materiału o 
600 mm nie został zarejestrowany obrót rozwijaka.

 Sprawdzić przebieg materiału; jeśli to konieczne, wymienić rolkę z materiałem.

5110 Niski poz folii

 Średnica rolki folii osiągnęła wartość ustawioną poniżej PARAMETRY SYSTEM > Ostrzeż kon. fol.
 Przygotować wymianę rolki folii.
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Konserwacja i czyszczenie

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA

Bezpieczeństwo

Środek czyszczący 

Okresy czyszczenia

Maszynę należy regularnie czyścić na sucho.

Częstotliwość zależy od następujących czynników:

• Warunki eksploatacji

• Codzienny czas eksploatacji

• Zastosowany materiał z etykietami/kombinacje folii

OSTRZEŻENIE!

Podczas prac konserwacyjnych i czyszczenia może dość do niebezpiecznych sytuacji. Na sku-
tek mechanicznego lub elektrycznego oddziaływania może dojść do wypadków, jeśli odpowied-
nie przepisy bezpieczeństwa nie będą przestrzegane!

 Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji wyłączyć urządzenie i wyciągnąć prze-
wód przyłącza sieciowego!

W żadnym wypadku nie dopuścić do przedostania się cieczy do urządzenia!

Do czyszczenia urządzenia nie używać butelek z rozpylaczem lub sprejów! Stosować ście-
reczkę nawilżoną środkiem czyszczącym!

Naprawy urządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonego technika ser-
wisowego!

PRZESTROGA!

Uszkodzenie drukarki na skutek użycia agresywnych środków czyszczących.

 Nie stosować środków czyszczących, które mogą uszkodzić lub zniszczyć po-
wierzchnie lakierowane, napisy, wyświetlacz, tabliczki znamionowe, elektryczne ele-
menty konstrukcyjne itd.

 Nie stosować szorstkich środków czyszczących lub rozpuszczających tworzywo 
sztuczne.

 Nie stosować roztworów kwaśnych ani zasadowych.

Zabrudzona część Środek czyszczący Nr zam.

Głowica drukująca
Sztyft czyszczący 95327

Papier czyszczący 5030

Wałki gumowe (wałek dru-
karski, wałek dociskowy, ...)

Środek do czyszczenia wałków drukarki 98925

Rolki zwrotne
Benzyna do czyszczenia, spiritus, alkohol izopropylowy --

Spray do odklejania etykiet A103198

Obudowa Dostępne w handu neutralne środki czyszczące --

[Tab. 17] Zalecane środki czyszczące
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CZYSZCZENIE OGÓLNE
W szczególności w obszarze mechaniki druku zbierają 
się cząsteczki kurzu.

Usunąć cząsteczki kurzu przy pomocy miękkiego 
pędzla i odkurzacza.

Obudowę wyczyścić ściereczką i dostępnym w han-
dlu neutralnym środkiem czyszczącym.
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[59] Głowica drukująca

[60] Głowica drukująca
A Głowica termiczna
B Listwa termiczna
C Mocowanie głowicy termicznej

A

A

B

A

C

GŁOWICA DRUKUJĄCA

Wskazówki ogólne
Pojęciem głowica drukująca [59] określany będzie po-
niżej zestaw składający się z głowicy termicznej [60A] i 
mocowania głowicy termicznej [60C].

 W przypadku braku profesjonalnego wyposażenia 
ochronnego ESD (bransoletka ESD, buty ESD, ...), 
przed dotknięciem głowicy drukującej położyć jedną 
rękę na uziemionym przedmiocie (np. grzejnik) znajdu-
jącym się w pobliżu, aby rozładować własny ładunek 
elektrostatyczny!

PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo nieodwracalnego prze-
stawienia pozycji głowicy drukującej.

 Nie odkręcać w żadnym przypadku śrub 
[59A] na głowicy drukującej.

 Rozregulowane głowice drukujące za-
wszy wymieniać w całości i ewentualnie wy-
słać do ustawienia.

PRZESTROGA!

Wyładowanie elektrostatyczne lub kontakt z 
ostrymi krawędziami może uszkodzić głowi-
cę drukującą!

Głowicę drukującą podczas wszystkich 
prac konserwacyjnych i czyszczenia chronić 
przed rozładowaniem elektrostatycznym!

 Unikać dotykania listwy termicznej [60B] 
gołymi rękami!

 Nie dotykać nigdy listwy termicznej 
przedmiotami o ostrych krawędziach!
04/2020 | 00 77 Konserwacja i czyszczenie



Instrukcja obsługi  ALX 92x

[61] Śruby skrzydełkowe (A) na głowicy drukującej.

[62] Odchylić do góry głowicę drukującą.

A

Czyszczenie głowicy drukującej

Podczas drukowania na głowicy drukującej mogą zbie-
rać się zanieczyszczenia, jak pył papierowy lub czą-
steczki farby z folii termotransferowej. Powoduje to 
znaczne pogorszenie obrazu wydruku jak:

• Różnice w kontraście na etykiecie

• Jasne paski w kierunku druku

Okresy czyszczenia

• Druk termotransferowy: Przy każdej wymianie rolki 
folii

• Bezpośredni druk termiczny: Przy każdej wymianie 
rolki z etykietami

Przygotowanie głowicy drukującej

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Odłączyć przewód przyłącza sieciowego.

3. Wyjąć materiał z etykietami i folię.

4. Wykręcić obydwie śruby skrzydełkowe [61A], na ty-
le, aby można było odchylić głowicę drukującą na 
osi.

 Przed odchyleniem przesunąć głowicę drukują-
cą około 1 cm do środka.

 Jeśli głowica drukująca nie znajduje się z boku 
przy ograniczniku, zaznaczyć wcześniej pozycję na 
osi.

5. Odchylić do góry głowicę drukującą [62].

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo poparzenia. Głowica 
drukująca podczas eksploatacji może się 
nagrzewać.

 Zachować ostrożność przy dotykaniu.
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[63] Wyczyścić głowicę drukującą sztyftem czyszczącym.
A Listwa termiczna

[64] Wyczyścić głowicę drukującą paskiem czyszczącym.

[65] Wyczyścić głowicę drukującą spirytusem.

A

A

Czyszczenie sztyftem czyszczącym

 Przejechać wielokrotnie sztyftem czyszczącym po li-
stwie termicznej [63A] głowicy drukującej.

Czyszczenie paskiem czyszczącym

 Przejechać wielokrotnie chropowatą stroną paska 
czyszczącego [64A] po listwie termicznej głowicy dru-
kującej. Jednocześnie dociskając lekko jedną ręką pa-
sek czyszczący.

Czyszczenie spirytusem

Nawilżyć ściereczkę niezostawiającą włókien spiry-
tusem i wytrzeć nią listwę termiczną głowicy drukującej 
[65].

Ponowne mocowanie głowicy drukującej

1. Po wyczyszczeniu umieścić mocowanie głowicy 
drukującej znów w poprzedniej pozycji i dokręcić 
ponownie śruby skrzydełkowe.

 Śruby skrzydełkowe muszą dociskać do sfazo-
wanej krawędzi osi czworokątnej.

 Zwrócić uwagę na pozycję głowicy drukującej w 
stosunku do krawędzi etykiety.

Fabrycznie ustawiona pozycja głowicy drukującej: 
Na ogranicznik przy wewnętrznej czarnej tulei z 
tworzywa sztucznego.

2. Przed włączeniem urządzenia sprawdzić, czy kabel 
głowicy drukującej jest poprawnie włożony do 
gniazda. Jeśli nie, wetknąć ponownie kabel w od-
powiedni sposób.
04/2020 | 00 79 Konserwacja i czyszczenie



Instrukcja obsługi  ALX 92x

[66] Odłączyć kabel przyłączeniowy.

[67] Zdjąć głowicę drukującą.

[68] Głowica drukująca (A) z informacją o rezystancji (B), w tym 
przypadku: 1221omów

AB
Wymiana głowicy drukującej
Głowica drukująca może by wymieniona tylko w całości 
[68A].

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Wyjąć przewód przyłącza sieciowego.

3. Wyjąć folię.

4. Wyciągnąć obydwie wtyczki z głowicy drukującej 
[66].

 Odłączyć kabel głowicy drukującej najwcześniej 
3 minuty po odłączeniu urządzenia od głowicy dru-
kującej.

5. Wykręcić obydwie śruby skrzydełkowe na tyle, aby 
można było zdjąć całą głowicę drukującą z wałka 
dociskowego.

 Jeśli głowica drukująca nie znajduje się z boku 
przy ograniczniku, zaznaczyć wcześniej pozycję na 
osi.

6. W celu zamontowania umieścić nową głowicę dru-
kującą w poprzedniej pozycji i dokręcić śruby skrzy-
dełkowe.

Fabrycznie ustawiona pozycja głowicy drukującej: 
Na ogranicznik przy wewnętrznej czarnej tulei z 
tworzywa sztucznego.

 Śruby skrzydełkowe muszą dociskać do sfazo-
wanej krawędzi osi czworokątnej.

 Dodatkowo należy zwrócić uwagę na pozycję 
głowicy drukującej w stosunku do krawędzi etykiety 
(oznakowanie lub wewnątrz na ogranicznik).

7. Podłączyć ponownie kabel głowicy drukującej do 
głowicy.

 Kable nie mogą dotykać folii!

8. Rezystancję nowej głowicy drukującej należy wpro-
wadzić przed uruchomieniem poprzez parametr PA-
RAMETRY SYSTEM > Rezyst. głowicy .

 Rezystancja podana jest na naklejce znajdują-
cej się na głowicy drukującej [68B].

OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo poparzenia. Głowica 
drukująca podczas eksploatacji może się 
nagrzewać.

 Zachować ostrożność przy dotykaniu.

PRZESTROGA!

Wprowadzenie nieprawidłowej rezystancji 
może spowodować uszkodzenie głowicy dru-
kującej!

Wprowadzić rezystancję, wydrukowaną 
na zamontowanej głowicy drukującej.
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Wykonać test głowicy drukującej
Drukarka wyposażona jest w funkcję testową, która 
sprawdza każdy pojedynczy Dot pod względem spraw-
ności działania.

Test Dot z wydrukiem statusu

 FUNKCJE SERWIS. > Test głowicy aktywować.

Po teście Dot następuje wydruk statusu, który informu-
je o ilości i pozycji ewentualnie występujących uszko-
dzonych punktów.

Test Dot ze wskazaniem na wyświetlaczu

Wcisnąć przyciski APPLY + FEED.

Komunikat o uszkodzonym punkcie (dot):

 Jeśli wszystkie punkty są sprawne, nie pojawia się 
żadne wskazanie.

 Wraz z pojawieniem się komunikatu błędu aktualne 
zlecenie drukowania zostanie zatrzymane.

Długość trwania testu Dot

Test może trwać w zależności od głowicy drukującej od 
10 s nawet do kilku minut (im szersza głowica drukują-
ca i im więcej uszkodzonych punktów zawiera, tym dłu-
żej trwa test).

Anulowanie testu Dot

Wcisnąć przyciski FEED+CUT+ONLINE.

 Tylko wtedy, jeśli nie da się rzeczywiście tego unik-
nąć, przerwać test Dot wykonując reset!

Status:                     5103
Błąd punktu

PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo zniszczenia pojedyn-
czych punków na głowicy drukującej.

 Nigdy nie kończyć testu Dot przez wyłą-
czenie drukarki!
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[69] Pozycje wałków gumowych:
A Wałek drukujący
B Wałek hamujący
C Wałek posuwowy
D Wałek posuwowy folii

A

BC

D

WAŁEK GUMOWY
Wszystkie wałki gumowe na ALX 92x można czyścić od 
spodu urządzenia bez wykonywania dodatkowych prac 
montażowych. Po otwarciu pokrywy i wyjęciu folii uzy-
skuje się dostęp do wałka folii [69].

Czyszczenia wałków:

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Wyjąć przewód przyłącza sieciowego.

3. Wyjąć materiał lub folię.

4. Wałki czyścić ściereczką bezpyłową i środkiem do 
czyszczenia wałków drukarskich.

 Wałek przekręcać w tym celu stopniowo, aż do 
jego całkowitego wyczyszczenia.

 Istnieje możliwość wyczyszczenia wałka drukujące-
go od przodu. W tym celu zdjąć głowicę drukującą.

Patrz Wymiana głowicy drukującej  na stronie 80.

PRZESTROGA!

Niebezpieczeństwo uszkodzenia wałka.

 Do czyszczenia wałka nigdy nie stosować 
noży ani przedmiotów o ostrych krawę-
dziach!
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[70] Wałki gumowe (ciemnoszare) i rolki nawrotne (jasnoszare) 
na ALX 92x.

[71] Wykręcić śrubę radełkowaną (A).

[72] Wyciągnąć rolkę zwrotną.

A
B

ROLKI ZWROTNE
Na rolkach zwrotnych mogą pozostać resztki kleju z 
materiału etykiety.

Nawilżyć czystą ściereczkę benzyną do prania che-
micznego i wyczyścić zabrudzone rolki zwrotne [70].

Rolka nawrotna papieru nośnego
Wyczyścić rolkę zwrotną materiału, jeśli jest zabrudzo-
na resztkami kleju, etykietami lub podobnymi zanie-
czyszczeniami:

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Wyjąć wtyczkę z gniazdka.

3. Usunąć materiał.

4. Usunąć śrubę radełkowaną [71A] i podkładkę 
ustalającą [71B].

5. Wyciągnąć z osi rolkę zwrotną [72].

6. Wyczyścić rolkę zwrotną w zależności od stopnia 
zabrudzenia benzyną do prania chemicznego lub 
rozpuszczalnikiem do etykiet.

7. Nasunąć ponownie na oś rolkę nawrotną; zamoco-
wać podkładkę ustalającą i śrubę radełkowaną.
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[73] Zdemontować profil prowadzący (B).

[74] Widełki fotokomórki (A).

[75] Nosek prowadzący (B) na widełkach fotokomórki.

A

B

A

B

A

B

FOTOKOMÓRKI
Czyścić fotokomórki w regularnych odstępach czasu z 
resztek materiału i kurzu. Częstotliwość zależna jest od 
stosowanych materiałów.

Czyszczenie fotokomórki perforacji
Aby uzyskać dostęp do fotokomórki perforacji, zde-
montować najpierw profil prowadzący:

1. Wyłączyć urządzenie.

2. Wyjąć przewód przyłącza sieciowego.

3. Wyjąć materiał i folię.

4. Odkręcić śruby [73A] (przy pomocy klucza imbuso-
wego 3 mm).

5. Wyciągnąć na bok profil prowadzący [73B].

6. Zanotować pozycję kółka nastawczego fotokomór-
ki [74B].

7. Przesunąć całkowicie na zewnątrz widełki fotoko-
mórki przekręcając kółkiem nastawczym.

8. Przedmuchać szczelinę [74A] w widełkach fotoko-
mórki sprężonym powietrzem (sprężone powietrze 
w puszce dostępne jako akcesoria).

 W przypadku silnego zabrudzenia doczyścić 
dodatkowo benzyną do czyszczenia i bezpyłową 
ściereczką.

9. Założyć ponownie profil prowadzący i dokręcić.

 Wsunąć profil prowadzący wraz z wpustem 
[75A] poprzez tylny nosek prowadzący przy wideł-
kach fotokomórki [75B].

10. Umieścić ponownie fotokomórkę w pierwotnej po-
zycji.
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[76] Fotokomórka końca materiału (A) w wewnętrznej prowadnicy 
materiału

A

Czyszczenie fotokomórki końca 
materiału
Fotokomórka końca materiału [76A] znajduje się w we-
wnętrznej prowadnicy materiału. Czyszczenia fotoko-
mórki z materiału i resztek kurzu jest regularnie 
wymagane. Okresy czyszczenia zależne są od stoso-
wanego materiału.

Wyczyścić fotokomórkę końca materiału sprężonym 
powietrzem (sprężone powietrze w puszce dostępne 
jako akcesoria).

 W przypadku silnego zabrudzenia doczyścić dodat-
kowo benzyną do czyszczenia i bezpyłową ściereczką.
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[77] Części, na których odkładają się resztki folii:
A Wałek folii
B Rolka zwrotna + odciążenie szarpnięć
C Nawrotnica
D Nosek nawrotny na głowicy drukującej

A

B

C

D

CZYSZCZENIE ŚCIEŻKI 
FOLII
Części, które wchodzą w kontakt z folią [77], muszą być 
regularnie czyszczone. Obowiązują tu następujące mi-
nimalne interwały, w zależności od tego, co najpierw 
wystąpi:

• co tydzień

• Po 5000 m filii
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[78] Filtr pyłowy na ALX 92x

[79] Zdjęta obudowa filtra.

AB
WYMIANA WŁÓKNA 
FILTRACYJNEGO

Filtr pyłowy stanowi akcesorium do wyboru.

Okres wymiany włókna filtracyjnego należy ustalić w 
zależności od uwarunkowań indywidualnych. Na czę-
stotliwość wymiany decydujące znaczenie mają: 

• Zawartość pyłu w powietrzu

• Czas eksploatacji

Potrzebne narzędzia: Śrubokręt, średni

Włókninę filtracyjną można czyścić również poddając ją 
praniu lub przedmuchaniu sprężonym powietrzem. 

Wymiana włókniny filtracyjnej:

1. Przekręcić o 90 stopni śrubę [78A]. Zdjąć obudowę 
filtra [78B].

2. Wymienić włókninę filtracyjną (numer artykułu dla 5 
sztuk: A2581).

3. Nałożyć obudowę filtra i docisnąć. Następnie prze-
kręcić o 90 stopni śrubę [78A].

PRZESTROGA!

Zapchany filtr pyłowy może być przyczyną 
przegrzania zasilacza i spowodować awarię 
urządzenia.

Wymieniać regularnie filtr pyłowy, przy-
najmniej raz w miesiącu.
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Deklaracje UE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE
(Tłumaczenie oryginalnej wersji)

Niniejszym oświadczamy,

Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Germany

że poniżej opisane urządzenie skonstruowaliśmy i zbudowaliśmy w taki sposób, że jest zgodne z podstawo-
wymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia odnośnej dyrektywy :

Model ALX 924 / ALX 925 / ALX 926

Identyfikacja ogólna System drukujący i etykietujący

Odnośne dyrektywy UE 2014/30/UE (Dyrektywa EMV)
2011/65/UE (Dyrektywa RoHS)

Zastosowane normy 
zharmonizowane, w szczególności

EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013
EN 55032 : 2015
EN 61000-6-2 : 2005
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

Eching, 07.06.2018 Manfred Borbe (Prezes)
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DEKLARACJA WŁĄCZENIA UE
(Tłumaczenie oryginalnej wersji)

że poniżej opisane niekompletne urządzenie skonstruowaliśmy i zbudowaliśmy w taki sposób, że jest zgodne 
z poniżej wymienionymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dyrektywy 2006/42/UE załącznik I 
(patrz tabela „Załącznik do Deklaracji włączenia”).

Specjalna dokumentacja techniczna zgodnie z załącznikiem VII część B Dyrektywy 2006/42/UE została 
sporządzona. Zobowiązujemy się do przekazania dokumentacji władzom krajowym na uzasadnione żądanie. 
Przesyłanie odbywa się przy użyciu elektronicznego nośnika danych.

Opisane niekompletne urządzenie odpowiada dodatkowo postanowieniom Dyrektywy 2014/30/UE (EMV) oraz 
Dyrektywy 2011/65/UE (RoHS).

Niekompletne urządzenie może zostać oddane do eksploatacji dopiero wtedy, gdy zostanie stwierdzone, że 
urządzenie, do którego niekompletne urządzenie zostanie wbudowane, będzie odpowiadać postanowieniom 
Dyrektywy 2006/42/WE.

Niniejszym oświadczamy, Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Germany

Model ALX 924 / ALX 925 / ALX 926

Identyfikacja ogólna System drukujący i etykietujący

Odnośne dyrektywy UE 2006/42/WE (Dyrektywa maszynowa)

Zastosowane normy 
zharmonizowane, w szczególności

EN ISO 12100 : 2010
EN 60950-1 : 2006/A2 : 2013
EN 415-2 : 1999

Osoba, która posiada 
pełnomocnictwo do dokonania 
zestawienia dokumentacji 
technicznej 

Novexx Solutions GmbH
(adres patrz powyżej)

Eching, 07.06.2018 Manfred Borbe (Prezes)
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ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI WŁĄCZENIA
Lista zastosowanych i przestrzeganych podstawowych wymogów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla konstrukcji i budowy urządzeń odnośnie do produktu wymienionego w deklaracji włączenia.

Numer w 
załączniku 

I
Opis

Nie obow-
iązuje

Przestr
zegany

Uwagi

1.1 Uwagi ogólne
1.1.2. Zasady bezpieczeństwa kompleksowego X
1.1.3. Materiały i produkty X
1.1.4. Oświetlenie X
1.1.5. Konstrukcja maszyny ułatwiająca jej obsługę X
1.1.6. Ergonomia X
1.1.7. Stanowisko operatora X
1.1.8. Siedzisko X
1.2. Układy sterowania
1.2.1. Bezpieczeństwo i niezawodność układów sterowania X
1.2.2. Elementy sterownicze X
1.2.3. Uruchamianie X
1.2.4. Zatrzymanie
1.2.4.1. Zatrzymanie normalne X
1.2.4.2. Zatrzymanie eksploatacyjne X
1.2.4.3. Zatrzymanie awaryjne X
1.2.4.4. Zespół maszyn X
1.2.5. Wybór trybu sterowania lub trybu pracy X
1.2.6. Zanik zasilania energią X
1.3. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi
1.3.1. Ryzyko utraty stateczności X
1.3.2. Ryzyko uszkodzenia podczas pracy X
1.3.3. Ryzyko powodowane przez przedmioty spadające lub wyrzucane X
1.3.4. Ryzyko powodowane przez powierzchnie, krawędzie lub naroża X
1.3.5. Ryzyko powodowane przez maszyny zespolone X
1.3.6. Ryzyko związane z różnicami w warunkach pracy X
1.3.7. Ryzyko związane z częściami ruchomymi X

1.3.8. Dobór ochrony przed ryzykiem powodowanym przez części 
ruchome

1.3.8.1. Ruchome części przenoszenia napędu X

1.3.8.2. Ruchome części związane z procesem
Wymagane urządzenie 
ochronne  a

1.3.9. Ryzyko związane z ruchami niekontrolowanymi X
1.4. Wymagane właściwości osłon i urządzeń ochronnych

1.4.1. Wymagania ogólne a

1.4.2. Wymagania szczególne dotyczące osłon
1.4.2.1. Osłony stałe X

1.4.2.2. Ruchome osłony blokujące a

1.4.2.3. Osłony nastawne ograniczające dostęp X
1.4.3. Wymagania szczególne dotyczące urządzeń ochronnych X
1.5. Ryzyko związane z innymi zagrożeniami
1.5.1. Zasilanie energią elektryczną X
1.5.2. Elektryczność statyczna X
1.5.3. Zasilanie energią inną niż energia elektryczna X
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1.5.4. Błędy w montażu X
1.5.5. Skrajne temperatury X
1.5.6. Pożar X
1.5.7. Wybuch X
1.5.8. Hałas X
1.5.9. Drgania X
1.5.10. Promieniowanie X
1.5.11. Promieniowanie zewnętrzne X
1.5.12. Promieniowanie laserowe X
1.5.13. Emisja materiałów i substancji niebezpiecznych X
1.5.14. Ryzyko uwięzienia we wnętrzu maszyny X
1.5.15. Ryzyko związane z poślizgnięciem się, potknięciem lub upadkiem X
1.5.16. Wyładowania atmosferyczne X
1.6. Konserwacja
1.6.1. Konserwacja maszyn X
1.6.2. Dostęp do stanowisk obsługi i punktów konserwacji X
1.6.3. Odłączanie od źródeł energii X
1.6.4. Interwencja operatora X
1.6.5. Czyszczenie części wewnętrznych X
1.7. Informacje
1.7.1. Informacje i ostrzeżenia umieszczone na maszynie X
1.7.1.1. Informacje i urządzenia informacyjne X
1.7.1.2. Urządzenia ostrzegawcze X
1.7.2. Ostrzeżenia przed ryzykiem resztkowym X
1.7.3. Oznakowanie maszyny X
1.7.4. Instrukcja X
1.7.4.1. Ogólne zasady opracowywania instrukcji X
1.7.4.2. Treść instrukcji X
1.7.4.3. Materiały promocyjne X

a) Instalacja przez integratora systemu

Numer w 
załączniku 

I
Opis

Nie obow-
iązuje

Przestr
zegany

Uwagi
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