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Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Noudata

YLEISOHJEET

Tämän ohjekirjan voimassaoloa ja sitovuutta

Sisältö

Kokonaiskäyttöohje tulostusmoduulille PEM ja tulostusluovutusmoduulille DPM muodostuu seu-
raavista osista:

Ko. käyttöohjekirja koskee ainoastaan edellä mainittuja konetyyppejä. Se on tarkoitettu koneen am-
mattimaiseen käyttöön ja asetukseen. 

Käytön ja asetuksen tekemisen edellytyksenä on koneen asianmukainen asennus ja konfigurointi.

Tietoja pätevyysvaatimuksista saa: Kappale Tietoja ja pätevyys  sivulla 9.

Tietoja asennuksesta ja konfiguroinnista saa: Huoltokäsikirja.

Niiden teknisten kysymysten osalta, joita ei ole kuvattu tässä käyttöohjekirjassa: 

Noudata etiketinluovuttimen huoltokäsikirjaa

tai

 pyydä myyntiedustajamme huoltoteknikko.

Etenkin konfigurointiasetusten osalta ja häiriötapauksissa on myyntiedustajamme asiakaspalvelu 
käytettävissäsi.

Tekninen tila

Tekninen tila: 10/2020

Ohjelmistoversiot: 6.75 SR2

Vastuu

NOVEXX Solutions pidättää oikeuden:

• tehdä rakenteellisia, rakenneosan ja ohjelmiston muutoksia sekä käyttää ilmoitettujen raken-
neosien sijasta vastaavia muita rakenneosia teknisten parannusten tekemiseksi.

• muuttaa tämän ohjekirjan tietoja.

Velvoite laajentaa näitä muutoksia aikaisemmin toimitettuihin koneisiin suljetaan pois.

Tekijänoikeus

Tämän ohjekirjan ja sen liitteiden kaikki oikeudet omistaa NOVEXX Solutions. Monistus, jälkipaina-
minen tai kaikki muu kopiointi, ohjekirjan osienkin, on sallittu vain kirjallisella luvalla.

Painettu Saksassa

Käyttöohje Kohdeyleisö Keskikokoinen Saatavuus

Käyttöohjekirja Käyttöhenkilöstölle Painettu
Mukana koneen

Asennusohjeet

Huoltohenkilöstölle

User-Docu-CD

Huoltokäsikirja
Service-Docu-CD Tilattava erikseen a

a) Vain sertifioitu ja pätevä huoltoteknikko ja OEM kumppanit.

Varaosaluettelo
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Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Valmistaja

Novexx Solutions GmbH

Ohmstraße 3

D–85386 Eching

Puh.: +49-8165-925-0

Faksi: +49-8165-925-231

www.novexx.com 

Esitys ja tiedot

Merkkien selitys 

Luettavuuden ja yleiskuvan saamisen helpottamiseksi erilaiset tiedotteet merkitään seuraavasti:

 Käsittelyohje, järjestystä ei anneta

1. Numeroidut käsittelyohjeet, opastava teksti

2. Säilytä järjestys!

 Suorittamisen erityisohje. Noudata!

 Vian syyn kuvaus vikailmoitusten tarkistuksessa.

• Tunnusmerkkien luettelo

• Lisätunnusmerkki

Asiantuntijasymboli merkitsee toimintoja, jotka on varattu vain pätevän ja erityiskoulutuk-
sen saaneen henkilöstön tehtäväksi.

Info-symboli merkitsee ohjeita ja suosituksia sekä lisätietoja.

Ohjeita vaarojen ja riskien varalta

Tärkeitä ohjeita, joita tulee ehdottomasti noudattaa, on erityisesti korostettu:

Kuvia

Tarvittaessa tekstejä on varustettu kuvilla. Viittaus kuvaan tehdään [hakasuluissa] olevilla kuvanu-
meroilla. Isot kirjaimet kuvan numeron jäljessä, esim. [12A], viittaavat ao. paikkatietoon kuvassa.

Kone kuvataan pääasiassa oikeanpuoleisena versiona. Vasemmanpuoleinen versio kuvataan vain 
silloin, kun niissä on eroa.

Painikesymbolit 

Käyttötaulun painikkeet esitetään tekstinä, esim. “Paina Leikkaa-painiketta ONLINE“.

Parametrit

Parametrit esitetään muodossa VALIKON NIMI > Parametrin nimi harmaalla tekstillä.

VAROITUS!

Varoitusohje viittaa riskeihin, jotka voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman! Ohje sisältää 
turvatoimenpiteet ko. henkilöiden suojaamiseksi.

Noudata ehdottomasti ohjeita.

HUOMIO!

Varoitusohje viittaa riskeihin, jotka voivat aiheuttaa esine- tai henkilövahinkoja (lievem-
piä vammoja). Ohje sisältää opastusta vahinkojen estämiseksi.

 Noudata ehdottomasti ohjeita.
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Käyttöohjekirja  DPM / PEM
TURVALLISUUTESI TAKIA

Määräystenmukainen käyttö
Etiketti-tulostusluovutusmoduulit (valmistussarja DPM) on tarkoitettu itsekiinnittyvien etikettien pai-
namiseen ja luovuttamiseen lämpökohdistus- tai lämpösiirtomenetelmällä.

Etiketti-tulostusmoduulit (valmistussarja DPM) on tarkoitettu itsekiinnittyvien etikettien painami-
seen lämpökohdistus- tai lämpösiirtomenetelmällä.

Moduulien (DPM/PEM 4, DPM/PEM 5, DPM/PEM 6) yksittäiset versiot eroavat maksimaalisella tu-
lostusleveydellä.

DPM ja PEM on tarkoitettu integrointiin suurempaan laitteistoon, esim. pakkauslaitteistoon. Asen-
nus tapahtuu kehyksessä, esim. vastaavasti mitoitettuun syvennykseen peruslevyssä. Molempia 
moduuleja varten etikettimateriaalin purkaminen ja syöttö täytyy ulkoisesti ohjata. DPM:llä myös 
alusmateriaalin aukikelaus täytyy ulkoisesti ohjata.

Voidaan käyttää erilaisia lämpösiirtokalvojen ja etikettimateriaalien yhdistelmiä, jotka tulee olla käy-
tössä rullamuodossa.

Etikettimateriaalin tulee olla rei'itettyä, ts. itsekiinnittyvät etiketit liimautuvat yksittäisesti rei'ityksestä 
irtautuen perusmateriaalista. Etiketit saa kiinnittää vain niin lujasti, että ne irtautuvat materiaalin 
suunnan vaihtuessa terävän reunan päällä.

Muunlainen tai siitä poikkeava käyttö katsotaan määräystenvastaiseksi.

NOVEXX Solutions ei vastaa minkäänlaisista koneen määräystenvastaisesta käytöstä johtuvista 
vahingoista.

Tietoja ja pätevyys

Varmista vaadittava pätevyys

 Anna kone vain koulutetun ja valtuutetun henkilöstön käytettäväksi, asetettavaksi ja huolletta-
vaksi.

 Teetä huoltotyöt vain ammattitaitoisella ja asiaankuuluvasti koulutetulla ammattihenkilöstöllä 
(huoltoteknikko) tai asiakaspalvelulla.

Määritä selvästi koneen käyttö- ja huoltovaltuudet ja noudata niitä johdonmukaisesti.

Opasta henkilöstöä lisäksi säännöllisesti työ- ja ympäristönsuojelussa.

Käyttöä koskeva pätevyys

Käyttöhenkilön opastuksessa tulee varmistaa:

• että käyttöhenkilöstö pystyy käyttämään konetta itsenäisesti ja vaarattomasti.

• että käyttöhenkilöstö pystyy pienemmissä käyttöhäiriöissä (esim. paperitukos) itse tekemään 
korjauksen.

Opasta käyttöön vähintään 2 henkilöä. 

 Pidä etikettimateriaalia riittävä määrä käytettävissä testausta ja opastusta varten.
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Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Järjestelmän yhteensovittajien ja kunnossapitäjien pätevyys

Tulostimen asennus ja koneen huoltotyöt vaativat ammattitietoja. Vain ammattikoulutettu 
huoltohenkilöstö pystyy arvioimaan suoritettavat työt ja tunnistamaan mahdolliset vaarat.

•Ammattikoulutuksella hankitut mekaniikan ja elektroniikan tiedot (Saksassa esim. mekat-
roniikan kulutus).

• Osanotto valmistajan ao. etiketinluovuttimen tekniseen koulutukseen.

• Huoltohenkilöstön tulee olla perehtynyt etiketinluovuttimen toimintatapaan.

• Järjestelmän yhteensovittajan tulee olla perehtynyt laitteiston toimintatapaan, johon etiketinluo-
vutin on yhteensovitettu.

Ohjeiden noudattaminen

Tuotevastuu- ja takuuvaatimukset voidaan saada voimaan vain silloin, kun konetta on käytetty 
käyttöohjekirjassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Työtehtävät
Järjestelmän 

yhteensovittaja
Käyttäjä Kunnossapitäjä

Koneen asentaminen X

liitäntä X

asetus X

kytkeminen päälle/pois päältä X X X

Materiaalin/kalvon laittaminen/vaihtami-
nen

X X X

Käyttökohtaiset asetukset X X X

Pienempien käyttöhäiriöiden a 
poistaminen

X X X

Koneen puhdistus X X

Suurempien käyttöhäiriöiden b 
poistaminen

X

Elektroniikan/mekaniikan asetukset X

Korjaukset X

Käsikirja:
Huoltokäsikirja Käyttöohjekirja

Huoltokäsikirja, 
varaosaluettelo

[Tab. 1] Esimerkki työtehtävien jakamisesta eri ammattitaitoisille henkilöille.

a) esim. häiriöt etikettien havaitsemisessa
b) esim. puuttuva etiketöinti

VAROITUS!

Etiketinluovuttimen turvallinen ja tehokas käyttö varmistuu vasta silloin, kun kaikkia tarvittavia 
ohjeita noudatetaan!

 Lue tämä käyttöohjekirja huolellisesti ennen käyttöä ja noudata kaikkia ohjeita.

Noudata lisäksi etiketinluovuttajan turvallisuus- ja varoitusohjeita.

 Anna etiketinluovuttaja vain asiantuntevan henkilöstön käytettäväksi ja asetettavaksi.
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Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Ohjeiden pitäminen saatavilla

Tämä käyttöohjekirja

 säilytä koneen käyttöpaikassa ja käyttäjien ulottuvilla.

 pidä aina luettavassa kunnossa.

 anna konetta poisluovutettaessa uuden omistajan käytettäväksi.

 pidä koneeseen laitetut turvallisuus- ja varoitusohjeet puhtaina ja luettavina. laita puuttuvat tai 
vaihda vioittuneet opasteet.

Koneen käyttöturvallisuus

Määräystenmukainen käyttö

 Käytä konetta vain kappaleessa Määräystenmukainen käyttö  sivulla 9 olevien ohjeiden mu-
kaisesti.

Suojautuminen sähkövirran aiheuttamilta vammoilta

VAROITUS!

Tämä kone toimii verkkojännitteellä! Kosketus jännitteisiin osiin saattaa aiheuttaa hengenvaar-
allisia sähkövirtoja ja palovammoja kehoon.

Laite on täysin irti sähköverkosta vain, kun sen virtapistoke on irrotettu pistorasiasta.

 Varmista esteetön pääsy pistorasian luo.

 Vaaratilanteessa kytke etiketöintikone pois päältä ja irrota virtapistoke pistorasiasta.

Asentamiseen

Ota kone käyttöön vasta sen ollessa asianmukaisesti asennettuna kehykseensä.

 Koneen saa liittää valtuutettu ammattihenkilöstö, joka on perehtynyt sihen liittyviin vaaroihin.

 Kytke kone muihin koneisiin vasta sitten, kun ne täyttävät EN 60950 mukaiset SELV-piirin 
(pienjännitteen turvapiirin) vaatimukset.

 Pidä koneen Päälle/pois-kytkin helpostipäästävänä.

Puhdistus

 Kytke kone pois päältä ja vedä verkkopistoke irti ennen sen puhdistusta ja hoitoa.

 Pidä kone kuivana.

 Jos koneeseen on päässyt nestettä, kytke kone heti pois päältä ja irrota verkosta. Ilmoita 
huoltoteknikolle.

HUOMIO!

Liian suuri tai liian pieni syöttöjännite saattaa vaurioittaa konetta.

 Laitetta saa käyttää vain tyyppikilvessä ilmoitetulla verkkojännitteellä.

 Varmista, että koneeseen asetettu verkkojännite vastaa paikallisen sähköverkon 
jännitettä.
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Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Suojautuminen mekaanisen vaikutuksen aiheuttamilta vammoilta

Ennen tuotannon aloittamista

Omistajan ja huoltohenkilöstön huolellisuusvelvoitteet

 Varmista seuraavat edellytykset huolto-ohjekirjan ohjeiden mukaisesti:

• Kone on asennettu asiantuntevasti ja konfiguroitu vaatimusten mukaisesti.

• Kaikki vaadittavat turvalaitteet on asennettu.

• Koneelle on suoritettu onnistuneesti ainakin yksi käyttökoe.

• Kone on liitetty energiansyöttöön.

 Varaa käyttöhenkilöstön käytettäväksi tarvittava henkilökohtainen suojavarustus, esim. hius-
verkko. Varmista, että suojavarustusta käytetään määräysten mukaisesti.

Käyttöhenkilöstön huolellisuusvelvoite

 Tarkasta turvalaitteiden moitteeton toiminta.

 Tarkasta koneen silmämääräiset vauriot. Ilmoita heti todetut puutteet.

 Käytä henkilökohtaista suojavarustusta määräysten mukaisesti, esim. käytä hiusverkkoa.

 Poista tarpeettomat materiaalit ja esineet koneen työskentelyalueelta.

 Varmista, että vain oikeutetut henkilöt oleskelevat koneen työskentelyalueella.

 Varmista, ettei kukaan ole vaarassa koneen käynnistyessä.

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara liikkuvista ja nopeasti pyörivistä osista!

 Säilytä turvaetäisyys käyvään koneeseen.

 Älä koskaan tartu käyvään koneeseen.

 Kytke kone pois päältä ennen mekaanisia asetustöitä.

 Pidä myös liikkuvien osien alue vapaana koneen ollessa pysähtyneenä, jos on mahdollista, 
että kone käynnistyy.

Sisäänvetovaara!

 Älä pidä käyvän koneen läheisyydessä solmiota, löysiä vaatekappaleita, koruja, rannekelloja 
tai vastaavia kehon esineitä.

 Älä pidä pitkiä hiuksia irrallaan, vaan käytä hiusverkkoa.

Puristumisvaara luovutusreunassa (DPM) kuljetuslaitteessa olevista tuotteista johtuen!

 Älä koskaan tartu tuotteen ja luovutusreunan väliin koneen ollessa käynnissä tai käyttövalmi-
ina.

 Älä poista tai ohita missään tapauksessa sisääntarttumisen eston suojalaitetta käytön aikana.

Kompastumisvaara!

 Asenna liitoskaapelit ja paineilmaletkut (jos käytössä) siten, ettei kukaan pääse niihin kom-
pastumaan.
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Koneessa olevat varoitusohjeet

[1] Varoitusohjeet DPM/PEM:ssä (kuva: DPM)

[2] Varoitusohjeet DPM/PEM:ssä (kuva: PEM)

HUOMIO!

Koneessa olevat varoitusohjeet ovat käytöhenkilöstölle tärkeitä.

 Älä poista varoitusohjeita.

 Laita puuttuvat tai vaihda huonosti luettavat varoitusohjeet.
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Varoitus Merkitys
Tarran 

osanumero

Varoitus „nipistellä piste“ varoittaa vaarasta 
takertua kiinni laitteen pyöriviin osiin.

A5346

Varoitusohje ”Kuuma pinta“ varoittaa palova-
mman vaarasta pintaa kosketettaessa. Anna 
laitteen jäähtyä ennen kosketusta.

A5640

Sininen tarra kehottaa lukemaan laitteen 
käyttöohjeen.

A5331
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Tuotteen kuvaus

YLEISKUVAUS

Rakennustavat
Moduulit DPM (Dispensing Print Module) ja PEM (Print Engine Module) ovat saatavissa versioissa 
DPM/PEM 4, DPM/PEM 5 ja DPM/PEM 6, jotka eroavat tulostuspään leveydellä:

• DPM/PEM 4: 4“ tulostusleveys (106 mm)

• DPM/PEM 5: 5“ tulostusleveys (127 mm)

• DPM/PEM 6: 6“ tulostusleveys (160 mm)

RH/LH

Jokainen DPM/PEM-moduuli on saatavissa oikean käden(RH)- tai vasemman käden(LH)-versiona 
[3]:

• DPM/PEM RH: Etiketti tulee ulos koneesta oikealta.

• DPM/PEM LH: Etiketti tulee ulos koneesta vasemmalta.

[3] DPM/PEM LH ja RH.

Konfiguraatiot
DPM/PEM-moduulit voidaan usein sovittaa asiakasvaatimuksiin:

Tunnus Sovitus

Tuotteiden syöttösuunta Mallivalinta: LH / RH

Koneen asennusasento Vaakataso / pystytaso (etiketöintiin ylhäältä ja sivulta)

Etiketin päällelaittaminen 
(ainoa DPM)

Suora luovuttaminen tai päällelaittaminen applikaattorin avulla

[Tab. 2] Konfiguraatiomahdollisuudet malliin DPM/PEM.

LH RH
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Toimintatapa
DPM ja PEM ovat moduuleja. Jotta ne voivat toimia, täytyy ne integroida järjestelmäympäristöön, 
joka sopivalla tavalla syöttää materiaalia ja tarvittavaa alusmateriaalia (DPM) ja kuljettaa pois tu-
lostettua etikettimateriaalia (PEM).

DPM

Tulostusluovutusmoduulin DPM päätoiminto on itsekiinnittyvien etikettien tulostamisessa ja luovut-
tamisessa. Tulostaminen tapahtuu lämpökohdistus- tai lämpösiirtomenetelmällä. "Luovuttamisella" 
ymmärretään etiketin irrottamista aluspaperista. Etiketit luovutetaan vetämällä etikettinauhan (luo-
vutus) reunan yli pienellä säteellä. Luovutettu etiketti kiinnitetään painorullan avulla suoraan luovu-
tusreunalta tuotteen päälle.

Painoluovuovutuksen kulku yksityiskohdittain:

• Tulostustehtävä siirtyy tulostimeen (tiedonsiirtoliitännän välityksellä tai muistikortista) ja tulki-
taan. Sen jälkeen kone on tulostusvalmis.

• Kone tulostaa ja luovuttaa etiketin heti, kun käynnistyssignaali saapuu (esim. ulkoisesta tuote-
valoportista syöttöhihnalla). Etiketti levitetään luovutusreunasta pois painorullan avulla ohikul-
kevan tuotteen päälle [4].

[4] DPM integroituna tyypin ALX 92x tulostusluovutuskoneeseen, joka 
syöttää etikettimateriaalin ja kelaa alusmateriaalin jälleen auki.
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PEM

Tulostusmoduulin PEM päätoiminto on kartonki- tai itsekiinnittyvien etikettien tulostamisessa suu-
rella nopeudella. Tulostaminen tapahtuu lämpökohdistus- tai lämpösiirtomenetelmällä. Tulostettu 
etikettimateriaali jatkotyöstetään normaalisti seuraavasti:

• Tulostetun materiaalin välitallennus puskurisilmukassa. Jälkikytketty, PEM:llä kytketty yksikkö 
luovuttaa ja kiinnittää etiketit. Tyypillinen käyttö: ALX 73x [5] -tyypin tulostinkone.

• Tulostetun materiaalin aukikelaaminen. Tulostettu materiaalirulla upotetaan etiketinluovutti-
meen, joka luovuttaa ja kiinnittää etiketit tulostustapahtumasta riippumattomasti.

[5] PEM integroituna tyypin ALX 73x tulostinkoneeseen. 

[6] Käyttö kahden PEM-moduulin kanssa kaksiväriseen tulostukseen. 
Molempien PEMien välillä on puskurisilmukka. Tulostettu materiaali 
aukikelataan vasemmalle.
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Käyttöelementit

DPM

[7] DPM:n käyttöosat (tässä integroituna ALX 92x -koneeseen).

A Käyttötaulu

Asetuksiin parametrivalikossa ja näyttöön käyttöolosuhteista ja virheilmoitukset.

B Etusuojus

Pidetään kaasupainejousella auki. Innen: Sisäänlaittokaavio, joka näyttää materiaalin ja kalvon 
kulun.

C Kalvonpurkaustappi

Ottaa kalvorullan vastaan.

D Kalvonkelaustappi

Käärii käytetyn kalvon rullalle.

E Materiaalin ohjaimet

Ohjaavat materiaalirataa molemmilla puolilla. Materiaalin sisäohjaimissa on materiaalin pään 
valoportti.

F Tulostuspää

G Painovipu

H Etiketin valoportin säätöpyörä

I Tulostuspään painon säätönappi

J Lukitusvipu painorullalle vetotelalla 

A

B

C

D

E FG H

I

J
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PEM

[8] PEM:n käyttöosat (tässä ALX 73x -koneessa).

A Tulostimen käyttötaulu

Asetuksiin parametrivalikossa ja näyttöön käyttöolosuhteista ja virheilmoitukset.

B Etusuojus

Pidetään kaasupainejousella auki.

C Kalvonpurkaustappi

Ottaa kalvorullan vastaan.

D Kalvonkelaustappi

Käärii käytetyn kalvon rullalle.

E Materiaalin ohjaimet

Materiaalin sisäohjaimissa on materiaalin pään valoportti.

F Tulostuspää

G Painovipu

H Etiketin valoportin säätöpyörä

I Tulostuspään painon säätönappi

A

B

C
D

E

F

G

H

E I
09/2022 | 01 19 Tuotteen kuvaus



Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Käyttötaulu
Näyttötekstejä varten valittavana on eri kieliä. Käyttöohjeet kielen valitsemiseksi: Katso Asetukset 
parametrivalikossa  sivulla 61.

[9] DPM:n ohjaustaulu.

A Päälle/pois-painike

Kytkee koneen päälle tai pois päältä. Pidä tällöin painiketta yli 2 sekuntia painettuna. Edellytys: 
Verkkokytkin on laitettu päälle (asentona “I“).

B Käytön LED

Palaa vihreänä, kun kone on päällä.

C Virheen LED

Palaa punaisena silloin, kun on tapahtunut virhe.

D Näyttö

Käyttötilojen, parametrien, asetusarvojen ja virheilmoitusten näyttö. Näytöt riippuvat koneen 
käyttötilasta ja niitä kuvataan kappaleessa Käyttötavat  sivulla 34.

E Painikkeet

Painikkeiden toiminnot riippuvat koneen käyttötilasta ja niitä kuvataan kappaleessa 
Käyttötavat  sivulla 34.

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

A
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Liitännät

[10] DPM RH:n (vakio)liitännät.

A Verkkoliitäntä (Ethernet 10/100); käyttö: Tulostustehtävien siirto isäntäkoneesta (esim. PC); 
huoltotietojen luku;  laiteohjelmiston siirto; käyttö web-palvelimen kautta

B Sarjaliitäntä (RS232); käyttö: Tulostustehtävien siirto isäntäkoneesta (esim. PC); huoltotietojen 
luku; laiteohjelmiston siirto

C USB-laiteliitännät (2x); käyttö: USB-tikun tai laitteiden, esim. näppäimistö tai skanneri, liittämi-
nen

D USB-liitäntä tyyppi A (isäntä); käyttö: Tulostustehtävien siirto isäntäkoneesta (esim. PC); huol-
totietojen luku; laiteohjelmiston siirto

E Korttiaukko SD/MC-korteille; käyttö: Tulostustehtävien, huoltotietojen tai laiteohjelmiston tal-
lentaminen/lukeminen

F Liitäntä sähköverkkoon

G (Lisävaruste) rinnakkaisliitäntä (Centronics); käyttö: Tulostustöiden siirtäminen isännältä; huol-
totietojen lukeminen; laiteohjelmiston siirtäminen

H Signaaliliitäntä (USI); valinnaisesti 5 V:n tai 24 V:n signaalijännitteellä; käyttö: Tulostus (-luovu-
tus)-prosessin (käynnistyssignaali) käynnistäminen; applikaattorien ohjaaminen tai skannaami-
nen; käyttötilojen kysely

I (Lisävaruste) sarjaliitäntä (RS232 tai RS422 tai RS485); käyttö: Tulostustöiden siirtäminen 
isännältä; huoltotietojen lukeminen; laiteohjelmiston siirtäminen

J (Lisävaruste) liitäntä kiertoanturi automaattista nopeussovitusta varten (APSF)

K (Lisävaruste) liitäntä ulkoista ohjaustaulua varten (katso Ulkoinen käyttötaulu  sivulla 32)

VAROITUS!

Sähköiskun vaara.

 Liitä vain laitteita, jotka täyttävät EN60950 mukaiset SELV-piirin (pienjännitteen turvapiirin) 
vaatimukset).

HUOMIO!

Viallisista lisävarusteista johtuva koneen vaurioitumisvaara.

 Liitä vain alkuperäisiä lisävarusteita.

A

B

C
D

E

F

G

H

J
K

I
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TEKNISET TIEDOT

Mitat

Mitat

Mittapiirrokset DXF-muodossa löytyvät kokumentaatio-CD:ltä hakemistosta 
"\Labeller_and_PandA\Dimensional Drawings".

[11] DPM:n mitat Vasen-vrsiona.

Paino

Liitäntä, laitetiedot

Suojausluokka

I

Verkkojännite

100-240V (AC)

Kone Paino

DPM /PEM 4“/5“ 17kg

DPM /PEM 6“ 18kg

[Tab. 3] DPM /PEM:n paino

245,5

3
0

2
,5

3
4

,5

261,4 (6”)

207,4 (4/5”)

2
6

5
,0

2
2

4
,6

131,30

221,7

223

11,50

1
0

,3
0
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Verkkotaajuus

60/50 Hz

Virranotto

2,0 -0,6 A

Sisäänvetovoima / Ulosvetovoima

[12] Sisään-/ulosvetovoima PEM:llä.

 Ero sisään- ja ulosvetovoiman välillä saa olla enintään 9 N

 Vetovoimien etikettiradalla täytyy olla mahdollisimman tasainen

Esimerkki: Aukirullaaja jarruttaa 10 N:n voimalla. Silloin rullaaja saa vetää 1 N - 19 N voimalla (ole-
tettuna, että alusmateriaali kestää vetovoiman).

Etikettimateriaali

Materiaalilaadut

• DPM: Kaikki yleiset tarramateriaalit, jotka soveltuvat painamiseen lämpökohdistus- tai lämpö-
siirtomenetelmällä.

• PEM: Kaikki yleiset kartonki- 1 muovi- 2 ja  tarramateriaalit, jotka soveltuvat painamiseen lämpö-
kohdistus- tai lämpösiirtomenetelmällä.

Materiaalin mitat

[13] Materiaalin mitat:
A Materiaalin leveys
B Etiketin leveys
C Etiketin pituus

1) aikeissa 240 g/m2

2) PE, PP, PVC, PA

Sisäänvetovoima 

Ulosvetovoima

A A A

B

C
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Lävistyksen / Heijastusmerkit

[14] Lävistykset ja heijastusmerkit erilaisissa materiaalityypeissä.
A Lävistyskohta
B Heijastusmerkit-sijainti
C Lävistyksen pituus
D Lävistyksen leveys
E Heijastusmerkit-pituus
F Heijastusmerkit-leveys

Tehotiedot

Tulostuspään

• Tulostusteknologia: Lämpökohdistus- tai lämpösiirtotulostus

• Tulostuspäätyyppi: “Corner Edge“

• Tulostuspään tunnusarvot:

Kone Materiaalin leveys Etiketin pituus

DPM/PEM 4/5 16-136
5-1000

DPM/PEM 6 16-190

[Tab. 4] Etiketin mitat mm:ssä.

Kone Lävistyksen 

paikka [14A] pituus [14B] leveys [14C]

DPM/PEM 4/5 2-80 mm
0,8-14 mm min. 4 mm

DPM/PEM 6 2-100 mm

[Tab. 5] Lävistys-mitat

Kone Heijastusmerkit

paikka [14A] pituus [14B] leveys [14C]

PEM 4/5 2-80 mm
4 mm min. 12 mm

PEM 6 2-100 mm

[Tab. 6] Heijastusmerkit-mitat

A
B

C

C
D

E
F
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Tulostus-nopeus

Nopeuden ohjaus: kiinteät asetukset tai automaattinen nopeuden mukautus pyörimisnopeusantu-
rilla (liitännät = valinnaisena).

Etiketinvaloportti

DPM / PEM: Itsealustava läpikulkeva valoportti lävistetylle etikettimaterialille.

PEM: (valinnainen) Läpivalaistus-/heijastusvaloportti (Yhdistetty valoportti tunnistaa sekä lävistyk-
set että heijastusmer-kit).

Säätöalue [15c]:

• DPM /PEM 4/5: 2-80 mm

• DPM /PEM 6: 2-100 mm

Katso lävistyspaikka ja -koko Lävistyksen / Heijastusmerkit  sivulla 24.

[15] Etikettivaloportin säätöalue.

Max. painopituus

Tulostuksen maksimipituus riippuu seuraavista tekijöistä:

• Tulostintyyppi

• Tulostimen tarkkuus

• Laiteohjelmistoversio

• Parametrien asetukset muistin jaottelemiseksi 
(esim. SYSTEM PARAMETER > Free store size)

Tulostin
Tarkkuus

(piste/mm)

Tarkkuus

(dpi)

Max. tulostus-leveys

(mm)

DPM/PEM 4

12,0 300

106

DPM/PEM 5 127

DPM/PEM 6 160

[Tab. 7] Tulostuspään tunnusarvot.

Tulostin
Tulostus-nopeus 

(mm/s)

Tulostus-nopeus 

(tuuma/s)

DPM/PEM 4
50-400 2 -16

DPM/PEM 5

DPM/PEM 6 50-300 2 -12

[Tab. 8] Näkymä Tulostus-nopeus.

a

b

c

Z
0
2
1
1
.c

d
r

StanssiEtiketin valoportti Etikettimateriaali
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Painamatarkkuus

• Painosuuntaan (Y-suunta):

Riippuu painopaikasta. Painamatarkkuus on lävityspaikan korkeudelle ± 0,5 mm. Painopaikan 
nousevalla etäisyydellä stanssista painamatarkkuus ottaa lisäksi pois noin max. ± 1% etäisyy-
dessä [16].

• Poikittain painosuuntaan (X-suunta): ± 0,5 mm.

[16] Painamtarkkuuden riippuvuus painopaikasta etiketillä.

Luovutustilat

1:1 ja 100 %:sti painetavissa.

Ei-painettavat alueet:

• 1 mm etummaisesta etikettireunasta (1. reuna syötön suuntaan)

• 1 mm juovareunasta (oikea reuna syötön suuntaan)

Tulkintaohjelma

Easy Plug, Line Printer, Hex Dump, MLI™

Merkkisarjat

• 17 vakiokoon merkkisarjaa (kiinteät fontit), mukaan luettuna OCR-A ja OCR-B

• 3 skaalattavaa fonttia (Speedo-fontit)

• Truetype-fontteja tuetaan

• Mustikortille voidaan tallentaa vaihtoehtoisesti Truetype-, Speedo- ja Fixsize-fontteja

Merkinmuuntaminen

• Skaalaus X/Y-suunnassa kertoimeen 16 saakka

• Kääntö:
– Sisäiset merkkisarjat, viivakoodit, viivat ja grafiikat 0, 90, 180, 270°
– Truetype-fontit portaattomasti 0 - 359,9°

+ 0,5
+ 1,0

+ 1,5
+ 2,0
mm

+ 3,0

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

-3,0

50 100 150 200 mm 300
0

+ 1%

-1%

Etäisyys 
lävistys - painopaikka

Painopaikan maksimaalinen poikkeama 
teoreettisesta arvosta

Painopaikka 1 Painopaikka 2

Maksim. poikkeama 
painopaikasta 1 = 1,0 mm

Maksim. poikkeama 
painopaikasta 2 = 2,5 mm

Lävistypaikka

Lävistys

Painosuunta

Etiketti
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 Viivakoodit

Kaikki viivakoodit ovat skaalattavissa 30 leveyteen ja korkeuteen vapaasti

Kahden koon Viivakoodit

GS1 Databar & CC viivakoodit

Reduced Space Symbology (GS1 Databar) ja Composite Component (CC) viivakoodit:

Lämpösiirtokalvo

Kalvotyyppi

Lämpösiirtokalvoille annetaan seuraava suositus:

• Kalvon taustapuolen täytyy olla antistaattinen ja kitkaavähentävästi päällystetty (Backcoating).

• Kalvojen täytyy olla spesifioitu "Near Edge Type“ -painopäille.

• Kalvojen tulee soveltua painonopeuksille 12 Inch/sec (300 mm/s) saakka.

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-Strich EAN 13 liite 2

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

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

Code 2/5 Matrix Ratio 1:3 Postcode (ohjaus- ja tunnistuskoodi)

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 (koodattu ECC200 mukaan)

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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Rulla

Kalvonsäästöautomatiikka
Normaalissa painokäytössä kalvo siirtyy yhteisesti etikettimateriaalin kanssa. Kalvonsäästöauto-
matiikka keskeyttää kalvonsiirron etiketin painamattomien alueiden yllä ja säästää siten kalvoa 
[17].

[17] Kalvonkulutus etiketeille pienemmällä painoalueella päällekytketyllä kalvonsäästöautomatiikalla. Kalvonkulutus on hie-
man korkeampi kuin painetun alueen pituus.

Kalvonsäästövaikutus riippuu painonopeudesta. Syy tähän on painpään ylös- ja alasliikkuminen ja 
kalvon kiihtyvyys ja viivästys. Yleisesti pätee, että painettaessa korkeammalla nopeudella vähem-
män kalvoa säästetään kuin alhaisemmalla nopeudella  (Tab. 10).

Leikkaus- ja luovutustapahtumissa kalvonsäästövaikutus voi myös pudota epäsuotuisammaksi.

Kalvonsäästön aktivoiminen tapahtuu parametrilla SYSTEM PARAMETER > Ribbon autoecon..

Vähimmäisetäisyyden kahden painovyöhykkeen välillä, josta kalvonsäästöautomatiikan pitää tulla 
vaikuttavaksi, asetat parametrilla SYSTEM PARAMETER > Ribb. eco. limit päälle.

Tunnusarvo Mitta

Ulko-Ø max. 110 mm 1

1) Vastaa 1000 m vakiokalvoa tyypiltään 10297-1000-xxx, jossa 
40,2 mm:n kalvosisäke.

Sisäkkeen sisä-Ø
25,4 mm (1“)

40,2 ±0,2 mm (1,6") 2

2) Kalvon ydinadapterilla (lisävaruste)

Leveys 3

3) Yleisesti on voimassa: Lämpösiirtokalvon tulee limittää tulostettava 
etiketti molemmilta puolilta kultakin 2 mm:n verran.

20 -140 mm

[Tab. 9] Käytettävien kalvorullien mitat.

HUOMIO! - Painettaessa suurilla kalvorullilla (kulkupituus 1000 m) ja samanaikaisella 
aktivoidulla kalvonsäästämisellä muodostuu vaara, että kalvo katkeaa.

 Rajoitukset huomioitava (Tab. 11):n ja (Tab. 12):n mukaan.

TextTextTe

Label

Printhead up

Printout

Printhead down

Feed direction

Foil
consumption

Label
length
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 Huomioi tulostumattoman alueen vähimmäispituus, katso Tab. 10.

Katso lisätietoja kalvojarrun asettamisesta Luvusta Kalvon kireyden säätäminen  sivulla 62.

Tulostusnopeus

mm/s (Inch/s)

Painamattoman alueen 

vähimmäispituus 

mm

Kalvonkulutus säästöta-

pahtumaa kohden 

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] Kalvonkulutus riippuen painonopeudesta.

HUOMIO! - Painettaessa suurilla kalvorullilla (kulkupituus 1000 m) ja samanaikaisella 
aktivoidulla kalvonsäästämisellä muodostuu vaara, että kalvo katkeaa.

 Rajoitukset huomioitava (Tab. 11):n ja (Tab. 12):n mukaan.

Kalvotyyppi 10287-600-xxx

Alvoleveys 030 055 080 104

max. painonopeus (inch/s) 12 12 12 12

max. painonopeus kalvonsäästöllä (inch/s) 12 12 12 12

Kalvojarru irrotettava ... kierroksissa 1

1) Käännä punainen kuusikulma vasteeseen saakka tiukkaan ja löysää se seuraavaksi ilmoitetuilla määrällä 
kierroksia.

12 8 6 6

[Tab. 11] Rajoitukset kalvotyypille 10287-600-xxx riippuen kalvoleveydestä.

Kalvotyyppi 10297-1000-xxx

Alvoleveys 030 051 080 102

max. painonopeus (inch/s) 12 12 12 12

max. painonopeus kalvonsäästöllä (inch/s) 12 10 9 6

Kalvojarru irrotettava ... kierroksissa 1

1) Käännä punainen kuusikulma vasteeseen saakka tiukkaan ja löysää se seuraavaksi ilmoitetuilla määrällä 
kierroksia.

12 8 6 6

[Tab. 12] Rajoitukset kalvotyypille 10297-1000-xxx riippuen kalvoleveydestä.
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Mekaniikka

Luovutusreuna

(Vain DPM) Aseteltavissa suoraan tai epäsuoraan luovutustilaan

Materiaalinkuljetus

Etikettimateriaalin eteen- ja taaksepäinkuljetus mahdollistaa painamisen "Real 1:1" -tilassa painet-
tavan etikettipinnan täydessä hyödyntämisessä

Materiaalinjännitys

(Vain DPM) Helposti aseteltavissa jarrutelalla; luotettava, patentoitu kitkamekaniikka

Kalvonjännitys

Aseteltavissa levyjarruilla kelaus- ja purkaustapilla.

Lävistyksen valoportti

Paikan asettaminen pyälletyllä pyörällä paikkanäytön kanssa; elektroninen asetus näytöllä.

Ympäristöolosuhteet

Asennuspaikka

• Rakennusten sisällä

• Vedeltä ja tuulelta suojattu

• Kuiva

• Ei räjähdysvaarallinen ympäristö

Käyttölämpötila

+5 - +35 °C

Varastolämpötila

-20 - +70 °C

Ilmankosteus

45 - 75% (ei tiivistynyt)

Suojaustapa

IP 21

Melu

< 70 dB(A)

Meren pinnasta

Max. 2000 m korkeus meren pinnasta
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Liitännät

Elektroniikkavarustus

Sertifikaatit ja tunnusmerkinnät
CE, TÜV-Mark, CTÜVUS-Mark, FCC, EAC, CCC

Normi EN 55022 säätää luokan A laitteille seuraavan ohjetekstin:

"VAROITUS! Tämä on luokan A laite. Tämä laite voii aiheuttaa asuinalueella radiohäiriöitä; tässä 
tapauksessa omistajaa voidaan pyytää suorittamaan asianmukaisia toimenpiteitä."

Liitäntä Tiedot

RS-232 Siirtonopeus: 1200-115200, 8 bittiä

RS-232/422/485 Valinnaisena (E/A-piirilevy 1): Sub-D15, siirtonopeus: 1200-115200, 
8 bittiä

1) E/A-piirilevy ja Centronics-piirilevy ovat keskinäisesti poissulkevia. Vain yksi molemmista lisäpiirilevyistä voidaan asen-
taa samaan koneeseen.

Ethernet 10/100 Base T, jossa TCP/IP, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTPD, 
FTPD

USB (V1.1) 2x USB-A -isäntäportti, 1x USB-B -laiteportti, tiedonsiirtonopeus 
12 Mbps.

Signaaliliitäntä USI
(USI-piirilevy): Yleiset ohjaussignaalit, signaalijännite: 24 V tai 5 V 
(eri piirilevy)

Liitäntä ulkoiselle 
ohjaustaululle

Valinnaisena (sisäinen kaapeli + naarasliitin); RS 485; Mini-DIN-6-
rasia

APSF anturi 
(Pyörimisnopeusanturi)

Valinnaisena (sisäinen kaapeli + naarasliitin); Yksi-/kaksivaiheinen, 
PNP/push-pull, 24 V, maks. 20 kHz

[Tab. 13] Liitännät DPM /PEM:lla.

Tunnus Tiedot

CPU 32 bitin MIPS

RAM 64 Mb

ROM 4 Mb

Muistikortin laajennuspaikat SD/MMC

Käyttötaulu
5 painiketta; LCD-grafiikkanäyttö, jossa 128x32 pikseliä; 
tyypillisenä näyttönä kaksi riviä, kussakin 16 merkkiä

[Tab. 14] Elektroniikkavarustus DPM /PEM.
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[18] Ulkoinen käyttötaulu

[19] Liitäntä kiertoanturille (A).

A

[20] Lisäsarjaliitäntä (A) DPM RH-versiossa.

A

[21] Kalvon ydinadapteri.
VALINNAT
Lisävarusteiden tuotenumerot löytyvät myynnin asia-
papereista - kysy Novexx Solutions-myyntikumppanil-
tasi.

Ulkoinen käyttötaulu
Kiinteän sisäänrakennetun käyttötaulun lisäksi voidaan 
liittää ulkoinen käyttötaulu.

Ulkoisen käyttötaulun etu on, jos sisäänrakennettu 
käyttötaulu koneen asennuspaikan johdosta on huo-
nosti saavutettavissa.

Kiertoanturin liitäntä APSF:lle (DPM)
Liitäntä kiertoanturille. Mahdollistaa paino-/luovutusno-
peuden automaattisen sovittamisen tuotenopeuteen.

RS232/422/485-liitäntä
Lisäpiirilevy [20A] lisäsarjaliitännällä (RS232 tai RS485 
tai RS422).

Kalvon ydinadapteri
Kiinnitettävä ydinadapteri; nämä ovat välttämättömiä 
1000 m-kalvorullien 1,5“ sisähalkaisijalla käyttöön.
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[22] Painorulla DPM:lla.

[23] Pitkä luovutusreuna.

[24] Materiaalin syötön ohjausrulla.
Painorulla (DPM)
Painorulla painaa etiketit tuotteen päälle. Se tavitaan 
käyttötavassa "Suora luovuttaminen".

Pitkä luovutusreuna
Suositeltu luovutusreuna suoraan luovutukseen.

Ohjausrulla materiaalin syötölle 
ylhäältä päin
Tätä ohjausrullaa tarvitaan, kun etikettimateriaalia syö-
tetään jyrkästi ylhäältä päin.
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KÄYTTÖTAVAT

Yleiskuvaus
• Online-käyttö

– Tulostustehtävät otetaan vastaan ja työstetään heti loppuun
– Käynnistyksen jälkeen aktiivisena oleva käyttötapa
– Tulostuskontrastin asetus

• Offline-käyttö
– Tulostustehtävät otetaan vastaan, muttei työstetä loppuun
– Parametrivalikkoon pääsy  

• Itsenäinen käyttö
– Tulostuskäyttö ilman tietolinjaa
– Tulostustehtävät muistikortilla

[25] DPM:n tulostimen käyttötaulu.

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR
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Online-käyttö

[26] DPM:n käyttötaulu Online-käytössä.
A Tulkintaohjelman aktiivisuus
B Tietoliikenne

Online-käytön aktivointi

Aktivointi Offline-käytöstä:

 Paina ONLINE-painiketta.

Näyttö:

(Ei ole tulostustehtäviä työstettävissä).

Tietoliikenne ja tulkintaohjelman aktiivisuus

Tietoliikenteen näyttö:

Juuri tapahtuva tietoliikenne tulostimeen voidaan tunnistaa näytössä: pisteessä, joka ilmestyy oi-
kealle ladattujen töiden lukumäärän alapuolelle [26B].

Tulkintaohjelman aktiivisuuden näyttö:

Toinen piste puolirivikorkeudella [26A] sen yläpuolella näkyy tulkintaohjelman aktiivisuus:

• Ei pistettä: Ei tietoja tulkittavana.

• Piste: Tulkintaohjelma toimii (tietoja vielä on sivuajo-ohjelmassa)

• Vilkkuva piste: Tulkintaohjelma odottaa muita tietoja komennon päättämiseksi (ei tietoja sivu-
ajo-ohjelmassa).

ONLINE    0  JOBS

ONLINE     0:  JOBS

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

ONLINE        0: JOBS
A

B
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Tulostuksen kehittymisen näyttö

Tulostuksen aikana näytetään:

• Tulkitun tulostustyön näyttö (13)

• Senhetkisessä työssä vielä tulostettavien etikettien jäljellä oleva määrä (25)

 Jos tulostustyössä näyttää olevan loputon määrä tulostettavia etikettejä, tämän työn jäljellä ole-
va määräkin on loputon.

Tulostusprosessin pysäyttäminen/ jatkaminen

Tulostuksen aikana näytetään:

Tulostusprosessin pysäyttäminen:

 Paina ONLINE-painiketta.

Tulostuksessa oleva etiketti tulostetaan loppuun. Näyttö:

Tulostusprosessin jatkaminen:

 Paina FEED-painiketta.

Tulostuskontrastin asetus

 Paina PROG-painiketta.

 Aseta tulostuskontrasti FEED / APPLY-painikkeilla.

Hyväksy asetus ONLINE-painikkeella.

ONLINE    13  JOBS
Restcount: 25

ONLINE    13  JOBS
Restcount: Endless

ONLINE   xx  JOBS
Restcount: yy

ONLINE   xx  JOBS
Stopped :  yy a

a) “Stopped: yy“ vaihtuu toimintoon “Paina Feed“.

ONLINE   xx  JOBS
Restcount: yy

HUOMIO!

Tulostuskontrastiparametri vaikuttaa välittömästi tulostuspään kestoikään. Mitä 
voimakkaampi tulostuskontrasti on asetettu, sitä lyhyempi tulostuspään kestoikä on. 
Tämä pätee vielä enemmän yli 100%:n asetuksiin.

 Valitse aina alhaisin asetus, joka vielä tuottaa hyväksyttävän tulostustuloksen.

ONLINE   xx  JOBS
Restcount: yy

Print contrast
xxx%
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Offline-käyttö

Offline-käytön aktivointi

Aktivoidaan tavallisesti 1 automaattisesti käynnistymisen jälkeen.

Aktivointi Online-käytöstä (tulostustehtävä pysähtyneenä):

 Paina Enter-painiketta.

(Ei ole tulostustehtäviä työstettävissä).

(On vaihdettu pysäytetystä Online-käytöstä Offline-käyttöön)

Materiaalin syöttö eteen-/taaksepäin

Materiaalin syöttö aina seuraavaan etiketin alkuun saakka:

 Paina Feed-painiketta.

Hidas materiaalin ja kalvon syöttö:

 Pidä ONLINE+FEED-painiketta painettuna.

Hidas materiaalin kuljetus taaksepäin:

 Pidä ONLINE+APPLY-painiketta painettuna.

1) Edellytys: Tehdasasetus ja JÄRJESTELMÄN PARAMETRIT > Turn-on Mode  = “Offline“

OFFLINE     0  JOBS

OFFLINE   xx  JOBS
Stopped :  yy

OFFLINE   xx  JOBS
feeding...

OFFLINE   xx  JOBS
feeding...

OFFLINE   xx  JOBS
feeding...
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Parametrivalikon avaaminen

Parametrivalikosta käyttäjä pääsee useisiin valikkoihin, joista voidaan hakea määrätyssä järjestyk-
sessä erilaisia parametrejä.

Tulostin voidaan asettaa siten, että monia valikkoja ja/tai parametrejä ei ole näkyvissä.

Kuvasta [27] näkyvät painiketoiminnot yksittäisten valikoiden välillä vaihtamiseksi ja parametrivali-
kosta poistumiseksi.

[27] Valikon valinta ja painiketoiminnot tulostimen parametrivalikossa.

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

PRINT INFO

PRINT PARAMETERS

INTERFACE PARA

OFFLINE        0 JOBS
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Parametrin asettaminen

[28] Painiketoiminto asetettaessa parametriä SYSTEM PARAMETER > Language.
A Toiminnon “Muutoksen hyväksyminen“ painike
B Toiminnon “Muutoksen hylkääminen“ painike

Jokainen valikko sisältää parametrin, jolla voidaan tehdä koneen ohjauksen asetuksia.

Kuvassa [28] näkyvät parametrin SYSTEM PARAMETER > Language esimerkissä painiketoiminnot ase-
tuksia muutettaessa.

Tulostuspään pistetestaus

Tulostuspään pistetestauksella voidaan selvittää tulostuspään vialliset pisteet.

 Paina painikkeita APPLY+FEED.

HUOMIO!

Tulostuspään vaurioitumisen vaara.

 Älä ota konetta missään tapauksessa pois päältä pistetestauksen ollessa 
käynnissä!

OFFLINE   xx  JOBS
Head dot test

SYSTEM PARAMETER

SYSTEM PARAMETER

SYSTEM PARAMETER

Speed unit

Language

Language
English

Language
German

SYSTEM PARAMETER
Sprache

A

B
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Itsenäinen käyttö
Itsenäisessä käytössä (“Yksinäiskäyttö“) tulostustehtäviä ei siirretä datakaapelilla, vaan ne tallen-
netaan muisikorttiin. Sieltä ne voidaan hakea tulostimen käyttötaulun välityksellä tai liitetyllä näp-
päimistöllä.

Itsenäinen käytön aktivointi

1. Ota kone pois päältä.

2. Tallenna ao. tulostustehtävät tallennuskortin hakemistoon \Formats.

 Tulostustehtäviä sisältävillä tiedostoilla tulee olla pääte *.for.

3. Laita muistikortti tulostimen korttiaukkoon.

4. Laita kone päälle.

Alkukäyttötapa: Online tai Offline.

5. Paina ONLINE+PROG-painikkeita.

Näyttö:

Näyttö, ellei tiedostoa löytynyt:

Tulostustehtävän käynnistys

1. Aktivoi itsenäinen käyttö edellä kuvatulla tavalla.

2. Kun on useita tulostustehtäviä: Paina FEED / APPLY-painikkeita, kunnes haluamasi tulostus-
tehtävä näytetään.

3. Paina Online-painiketta valinnan vahvistamiseksi.

Näyttö:

 Tulostustehtävästä riippuen voidaan tiedustella lisäsyöttöjä. 

4. Paina ONLINE-painiketta lukumäärän vahvistamiseksi tai PROG-painiketta lukumäärän ku-
moamiseksi.

5. Menettele jokaisen haluamasi numeropaikan osalta seuraavasti:

– Paina FEED / APPLY-painiketta numeron (0..9) valitsemiseksi.
– Paina ONLINE-painiketta siirtyäksesi yhden numeropaikan verran eteenpäin.

6. Paina Online-painiketta kahdesti lukumäärän vahvistamiseksi.

Tulostustehtävä suoritetaan nyt loppuun.

7. Paina vaihtoehtoisesti ONLINE+PROG-painikkeita Online-käyttöön siirtymiseksi.

Select file
Novexx.for a

a) Tulostustehtävän tiedostonimi. Kun on useita tulostu-
stehtäviä: Ensimmäisen tulostustehtävän tiedostonimi 
aakkosjärjestyksessä.

Standalone
No files!

Enter quantity
x a

a) Valinnan esiasetus (tässä: x) sisältyy tulostustehtävään.
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PARAMETRIVALIKKO

Parametrivalikon yleiskuvaus

• Valikon otsikko sulkeissa: Valikon näkyvyys riippuu tulostimen konfiguroinnista.

• „…“: Yhden tai useamman parametrin paikanpitäjä, jota myöhemmin ei ole kuvattu.

Tässä kuvaamattomien parametrien asetukset edellyttävät ammattitaitoa ja ne saa teh-
dä vain pätevä huoltohenkilöstö. Nämä parametrit on kuvattu asennus-/huoltokäsikir-
jassa.

Parametrikuvausta koskevia huomautuksia
• Parametrin asetusalue ja yksittäiset asetukset esitetään hakasulkeissa.

• Parametreissä, joilla on yksittäiset asetusarvot, esiasetettu arvo on painettu kursiivina.

PRINT INFO PRINT PARAMETERS INTERFACE PARA SYSTEM PARAMETER (DP INTERFACE)

… Print speed … … …

Feed speed Label sens. type

Materialtype …

Materiallength Ribbon autoecon.

Materialwidth Ribb. eco. limit

Print direction …

… Print contrast

X - Printadjust …

Y - Printadjust

…

[Tab. 15]  Tulostimen parametrivalikko osa 1

(ZPL PARAMETERS) (I/O BOARD) SPECIAL FUNCTION SERVICE FUNCTIONS SERVICE DATA

… … … … …

Delete Job Head dot test

Delete Spooler …

… Print test

Store Parameters

Store diagnosis

…

[Tab. 16]  Tulostimen parametrivalikko osa 2
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PRINT PARAMETERS-valikko

Print speed

Tulostusnopeus

Tulostusnopeus (materiaalin syöttö) voidaan säätää käytettyihin kalvoihin/materiaaliyhdistelmään 
sopivaksi tulostuskuvan kontrastin voimakkuuden ja mustuuden optimoimiseksi.

Asetusalue: [2…16] tuumaa/s; esiasetus: 8 tuumaa/s 

Feed speed

Syöttönopeus

Syöttönopeutta voidaan lisätä tulostamattomilla alueilla. Siten koko tulostusaika vähenee etenkin 
pitkissä etiketeissä, joissa on vähän tulostettavaa alaa.

 Tulostusnopeuden muuttuessa syöttönopeus asetetaan tulostusnopeuden suhteen samaksi. 
Jos halutaan joku muu syöttönopeus, se tulee asettaa uudelleen.

Asetusalue: [2…12] tuumaa/s; esiasetus: 8 tuumaa/s 

Materialtype

Käytetyn etikettimateriaalin määritys.

Asetukset: [Endless, Punched]

• Endless: Etikettimateriaalissa ei ole lävistyksiä tai heijastusmerkkejä. Etiketin alku lasketaan 
asetetusta etiketin pituudesta (PRINT PARAMETERS > Materiallength).

• Punched: Etikettimateriaalin käyttö, missä yksittäisissä etiketeissä on lävistyksiä tai heijastus-
merkkejä, jotka etikettianturi pystyy tunnistamaan.

Materiallength

Etiketin pituus mitattuna etiketin etureunasta (alku) seuraavan etiketin etureunaan saakka.

Asetusalue: [5…max. pituus 1] mm; esiasett.: 100 mm

Materialwidth

Etikettinauhan leveys (itseliimautuvassa materiaalissa mukaan lukien aluspaperi).

Asetusalue: [Min. leveys 2…Max. leveys 3] mm; esiasetus: 100 mm

1) “Max. pituus“: riippuu tulostuspään leveydestä ja muistin konfiguroinnista.
2) “Min. leveys“: riippuu tulostustyypistä
3) “Max. leveys“: riippuu tulostimen tulostuspään leveydestä ja muistin konfiguroinnista 
09/2022 | 01 42 Tuotteen kuvaus



Käyttöohjekirja  DPM / PEM
Print direction

[29] Tulostuskuvan suuntaus “Foot first (Alareuna edellä)“ (A) tai “Head first (Yläreuna edellä)“ (B).

Asetukset: [„Foot first“, „Head first“]

• “Foot first“: Tulostuskuvan suuntaus vastaavasti [29A].

• “Head first“: Tulostuskuvan suuntaus vastaavasti [29B]. Ota tällöin huomioon:

 Määritä parametriin PRINT PARAMETERS > Materiallength “oikea“ etiketin pituus (ilman etiketti-
aukkoa). Jos etikettiaukko on pitempi kuin 5 mm, tulee lisäksi parametri SYSTEM PARAMETER > 
Miss. label tol. asettaa nollaa suurempaan arvoon.

 Materiaalin nollaviivan ja ensimmäisen tulostettavan pisteen välinen etäisyys on 1 mm. Tä-
män etäisyyden säilyttämiseksi alareuna edellä -käytössä materiaalin leveys tulee laskea seu-
raavan kaavan mukaan:

 , jossa

bMat: Materiaalin leveys

bTr: alusmateriaalin leveys

X - Printadjust

Maskin nollapiste siirtyy suhteessa etiketin reunaan nähden X-akselilla, ts. materiaaliin nähden 
poikkisuunnassa.

 Asetusta muutettaessa tulostin laskee koon muutetuilla arvoilla työtehtävän ollessa pysähty-
neenä.

Asetusalue: [-15,0…+15,0] mm; esiasetus: 0 mm

• maksimi siirto etiketin reunasta pois: +5,0 mm

• Ei siirtoa: 0,0 mm

• maksimi siirto etiketin reunaan: -5,0 mm

Y - Printadjust

Maskin nollapiste siirtyy suhteessa lävistyskohtaan nähden Y-akselilla, ts. syötön suuntaan.

 Asetusta muutettaessa tulostin laskee koon muutetuilla arvoilla työtehtävän ollessa pysähty-
neenä.

Asetusalue: [-15,0…+15,0] mm; esiasetus: 0 mm

• Maksimisiirto syöttösuunnassa: +5,0 mm

• Ei siirtoa: 0,0 mm

• Maksimisiirto syöttösuunnan vastaisesti: -5,0 mm

B A

bMat bTr 2mm–=
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SYSTEM PARAMETER-valikko

Label sens. type

Valoporttityyppi

Valoporttityypin ja etiketin alun merkintätyypin (heijastusmerkki tai lävistys) valinta.

Asetukset: [“Reflex“, „Punched“]

• Reflex: Heijastusvaloportti (tunnistaa heijastusmerkkejä)

• Punched: Läpivalaisu valoportti (tunnistaa lävistyksiä)

Ribbon autoecon.

Kalvonsäästöautomatiikka

Kalvonsäästöautomatiikan välityksellä voidaan kalvon syöttö keskeyttää etiketin tulostamattomien 
alueiden päällä. Siten kalvoa säästyy etenkin pitkissä etiketeissä, joissa on vähän tulostettavaa 
alaa.

Lisäksi "normaaliin" kalvonsäästöön Turbo-tilassa voidaan asettaa („On Turbo“)  syöttönopeus tu-
lostumattomille alueille korkeammaksi kuin tulostusnopeus. Asetus tapahtuu toiminnolla PRINT PA-
RAMETERS > Feed speed. Se kohottaa mahdollista etikettien tuotantotehoa päällekytketyn 
kalvonsäästön ohella huomattavasti.

Katso lähemmin luvusta „Tekniset Tiedot“ > Kalvonsäästöautomatiikka  sivulla 28.

Asetukset: [„Thermal/headlift“, „Thermal printing“, „On“, „Off“ „On Turbo“]

• “Thermal/headlift“: Lämpökohdistustulostus päännostoautomatiikalla tyhjien pintojen yli (sääs-
tää tulostuspäätä)

• “Thermal printing“: Lämpökohdistustulostus (kalvon loppu-LS irtikytketty)

• “On“: Lämpösiirtotulostus kalvonsäästöautomatiikalla

• “Off“: Lämpösiirtotulostus ilman kalvonsäästöautomatiikkaa

• “On Turbo“: Lämpösiirtotulostus tubo kalvonsäästöautomatiikalla

Ribb. eco. limit

Kalvonsäästöraja vastaa tulostamattoman alueen pituutta etiketissä, mistä lähtien kalvonsäästöau-
tomatiikan tulee aktivoitua.

 Aktivoi kalvonsäästöautomatiikka vasta tulostamattomilla alueilla, jotka ovat keskimäärin yli 
10 mm pitkät.

Asetusalue: [2,0…100,0] mm; esiasetus: 10,0 mm

Print contrast

Tulostuskontrastin asetus ts. tulostuksen mustuusaste.

Asetusalue: [1…110%]; esiaset.: 60%

HUOMIO!

Print contrast parametri vaikuttaa välittömästi tulostuspään kestoikään. Voimassa on: 
“Mitä voimakkaampi Print contrast on asetettu, sitä lyhyempi tulostuspään kestoikä“. 
Tämä pätee vielä enemmän yli 100%:n asetuksiin. Ota sen takia huomioon:

 Valitse aina alhaisin asetus, joka vielä tuottaa hyväksyttävän tulostustuloksen.
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SPECIAL FUNCTION-valikko

Delete Job

Poistaa aktiivisen tulostustehtävän.

Kun on painettu ONLINE-painiketta, tulostin keskeyttää aktiivisen tulostustyön työstämisen.

Delete Spooler

Poistaa tulostustehtävän odotusjonon (sivuajo-ohjelma).

Painettaessa Online-painiketta kaikki tulostimen sivuajo-ohjelmassa olevat tulostustyöt poistetaan.

Store Parameters

Tallenna asetukset parametrivalikossa.

Parametriasetukset tallennetaan muistikortille tekstitiedostoon (hakemisto FORMAATIT\). Huomi-
oidaan myös parametrit, jotka kuuluvat asentamattomiin lisävalintoihin.

Asetukset: [„Without adj. par“, „With adjust para“]

• “Without adj. par“] Parametrejä, jotka sisältävät laitekohtaisia asetuksia, ei tallenneta.

Käyttötapaus: Asetusten siirto muihin laitteisiin (laitekohtaisia asetuksia, kuten pään vastus tai 
anturin asetuksia ei tule korvata).

Esiasettu tiedoston nimi: SETUP.FOR

• With adjust para

Parametrejä, jotka sisältävät laitekohtaisia asetuksia, tallennetaan mukana . Ao. parametrit on 
merkitty tekstitiedostoon * -merkillä.

Käyttötapaus: Huolto

Esiasettu tiedoston nimi: SETUPALL.FOR

Store diagnosis

Tallentaa virhemäätitystiedot muistikortille.

Esiasettu tiedoston nimi: Diagnose DPM RH A662105104002453.log ja…

• “DPM RH“: Tulostintyyppi

• “A662105104002453“: Keskusyks. piirilevyn sarjanumero; vastaa merkintää kohdassa SERVICE 
DATA > CPU BOARD DATA > Serial number

SERVICE FUNCTIONS-valikko

Head dot test

Testaa tulostuspään vialliset pisteet. Testi päättyy tilan tulostukseen [30], joka listaa vialliset pis-
teet. Tämä tulostus tapahtuu myös silloin, kun viallisia pisteitä ei löytynyt.

Delete Job
Clearing ...

Delete Spooler
Clearing ...

HUOMIO!

Tulostuspään vahingoittumisvaara.

 Älä ota tulostinta missään tapauksessa pois päältä pistetestauksen ollessa käyn-
nissä! Ellei näin tehdä, pisteet saattavat rikkoutua.
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Testauksen aikana on näkyvissä näyttö:

 Vaadittava etikettimateriaali: 200 x 100 mm (pituus x leveys).

[30] Tilan tulostus pistetestauksen onnistuttua. Ylempi kappale: Tulostuspään tekniset tiedot; alempi kappale: vialliset pis-
teet 

 Pistetestaus voidaan käynnistää myös Offline-tilassa painamalla Leikkaa APPLY+FEED-pai-
nikkeita. Tosin silloin ei tapahdu tilan tulostusta.

Print test

Yleinen tulostustestaus, joka tulostaa riveittäin kulloisenkin asetetetun tulostustyypin ja laiteohjel-
mistoversion numeron eri kirjasinkoolla, jolloin materiaaliasetukset (materiaalityyppi, -pituus, -leve-
ys) huomioidaan.

 Paina tulostustestauksen päätteeksi ONLINE-painiketta.

Head dot test
Please wait ...
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Käyttöönotto ja käyttö

SÄHKÖLIITÄNNÄT

Liitäntä sähköverkkoon
1. Varmista, että kone on kytketty pois päältä (verkkokytkin [31A] on 

"O"-asennoss).

2. Liitä kone mukana toimitetulla verkkoliitäntäjohdolla [31B] julkisen sähköverkon [31C] pisto-
rasiaan.

[31] Verkkoliitäntäjohdon kiinnittäminen DPM/PEM:een.

VAROITUS!

Tämä kone toimii verkkojännitteellä! Jännitettä johtavien osien koskettaminen voi aiheuttaa 
hengenvaarallisia sähkövirtoja ja palovammoja kehoon.

 Varmistu, että kone on kytketty pois päältä ennen kuin liität verkkokaapelin.

 Laitetta saa käyttää vain tyyppikilvessä ilmoitetulla verkkojännitteellä.

 Liitä kone vain asianmukaisesti suojamaadoitusjohdinkoskettimen kanssa asennettuun pisto-
rasiaan.

 Sijoita verkkoliitäntäjohto niin, että a) kukaan ei voi siihen kompastua ja b) verkkopistoke voi-
daan hätätapauksessa vetää irti

 Verkkojohto saa olla enintään 3 m pitkä.

 Koneen erottamiseksi virransyötöstä täytyy verkkoliitäntäjohdon vetää irti.

A

B

C
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Liittäminen dataisäntään
Tehtaalla DPM/PEM on asetettu datansiirtoon USB-liitännän kautta. Mutta tulostustiedot voidaan 
siirtää myös sarjaliikenteen tai Ethernetin kautta.

Vaihtoehtona siirtämiseen tietolinjan kautta tulostustyöt voidaan tallentaa myös muistikortille ja kut-
sua sieltä esiin, katso Tulostustehtävän siirto  sivulla 62.

Liitännän asetus tapahtuu parametrilla INTERFACE PARA >EASYPLUGINTERPR > Interface.

Valitusta liitännästä riippuen mahdollisesti täytyy vielä asettaa muita parametreja:

• Asetukset sarjaliitännälle (Com 1 tai Com 3 1): INTERFACE PARA >COM1 PORT tai INTERFACE PARA 
>COM3 PORT

• Asetukset Ethernet-liitännälle: INTERFACE PARA >NETWORK PARAM.

Katso lähempiä tietoja datansiirrosta käyttöönohjeen luvusta „Käyttöönotto ja käyttö“ > „Tulostus“ 
> Tulostustehtävän siirto  sivulla 62.

Tilausnumerot verkkoliitäntä- tai datakaapelia varten löydät huoltokäsikirjasta, aihealue 
„Spare Parts“ > „Accerssories“.

[32] Tiedonsiirtoliitännät DPM/PEM:llä.
A Ethernet
B RS 232
C USB
D RS 232/422/485 (optional)

1) Jos valinnainen toinen sarjaliitäntä on rakennettu.

A

B

C
D
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Antureiden kiinnittäminen

 Ennen koneen päällekytkemistä on tarkastettava, onko kaikki tarvittavat anturit kiinnitetty 
tiukasti.

Vähintään tarvittava anturi

Tuotteen valoportti

• Asennuspaikka: syöttölinja

• Liitäntä: D-Sub-liitäntä USI

Pidemmälle meneviä lisätietoja sopivista anturityypeistä, nastasijoittelusta jne. löytyy asen-
nus-/huoltokäsikirjasta.

VAROITUS!

Tämä kone toimii verkkojännitteellä! Kosketus jännitteisiin osiin saattaa aiheuttaa-
hengenvaarallisia sähkövirtoja ja palovammoja kehoon.

 Kytke kone muihin koneisiin vasta sitten, kun ne täyttävät EN 60950 mukaiset SELV-piirin 
(pienjännitteen turvapiirin) vaatimukset.
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yörivistä osista!

iä hiuksia irrallaan, irrallisia koruja, pitkiä hihoja tms

, että kone on "Offline-käytössä".

antumisvaara.

[33] Avaa etusuojus.

[34] Materiaalin ohjaimen asettaminen.

A

D

B

A

C

ETIKETTIMATERIAALIN 
SISÄÄNLAITTAMINEN

Etikettimateriaalin purkaminen ja syöttäminen sekä 
alusmateriaalin kelaaminen DPM:llä riippuvat kulloi-
sestakin järjestelmäympäristöstä, ja siksi niitä ei voida 
kuvata tässä käsikirjassa.

Etikettinauhan sisäänpujottaminen 
(DPM)
1. Avaa etusuojus [33].

 Tartu suojuksen alta oikealta [33A].

2. Aseta materiaalin ohjain etikettinauhan leveydelle. 
Lisäksi irrota pyällettyruuvi [34A] ulkopuolisessa 
materiaalin ohjaimessa [34B] l, työnnä materiaalin-
ohjain etikettimateriaalin reunaan saakka ja käännä 
pyälletty ruuvi kiinni.

 Etikettimateriaalin tulee työntyä hieman ohjai-
mien läpi.

3. Työnnä etikettimateriaali materiaalinohjaimen läpi 
painorullien alle saakka.

4. Paina vihreää vipua [34C] painorullien [34D] nosta-
miseksi. Pidä vihreää vipua painettuna ja työnnä 
tällöin etikettimateriaalia n. 50 cm painorullien ja tu-
lostuspään alla.

VAROITUS!

Loukkaantumisvaara liikkuvista ja nopeasti p

 Työskennellessäsi koneessa älä pidä pitk

 Ennen etikettirullan sisäänlaittoa varmistu

 Ennen käyttöä sulje laitteen suojus.

Alasputoavasta etikettirullasta johtuva loukka

 Käytä turvakenkiä.

Tulostuspää voi kuumentua käytössä!

 Varo koskettamasta.
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[35] Irrota etiketit 50 cm pituudelta.

[36] Pujota materiaali sisään vetotelalla.

A

5. Irrota etiketit tulostuspäästä etikettinauhan päähän 
saakka [35].

6. Pidä vihreä vipu alas painettuna ja työnnä tällöin 
painorullat [34D] sivuttain oikealle.

 Painorullien tulee painaa materiaalia tasaisesti.

7. Avaa painovipu [36]. Lisäksi paina vipua alaspäin.

8. Johda alusmateriaali tulostusmoduulin alla takaisin 
ja laita sisään kuvauksen mukaisesti [36].

Jatkuu seuraavalla sivulla.
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[37] Painorulla DPM 4:llä (muutamia osia on himmennetty parem-
paa näkyvyyttä varten).

[38] Painorullat DPM 5/6:llä (muutamia osia on himmennetty pa-
rempaa näkyvyyttä varten).

A

B

A

B

9. Irrota (vain DPM 4) pyälletty ruuvi [37A]. Työnnä 
jousilohkoa [37B] akselille niin, että painorulla pai-
netaan keskelle materiaalirataa. Kiristä pyälletty 
ruuvi jälleen.

Irrota (vain DPM 5/6) pyälletyt ruuvit [38A] molem-
milla jousilohjoilla [38B]. Työnnä jousilohkoa akse-
lille niin, että painorulla painetaan keskelle 
materiaalirataa. Kiristä pyälletyt ruuvit jälleen.

10. Vedä alusmateriaali kireälle taaksepäin ja sulje pai-
novipu.
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[39] Avaa tulostimen suojus.

[40] Sovita materiaalin ohjain (B) materiaalin leveyteen.

[41] Sulje painorullan vipu.

A

A

C

B

Etikettinauhan sisäänpujottaminen 
(PEM)
1. Avaa tulostimen suojus [33].

 Tartu suojuksen alta oikealta [33A].

2. Aseta materiaalin ohjain etikettinauhan leveydelle. 
Löysää tällöin pyällettyä ruuvia [40A] ulkoisessa 
materiaalin ohjaimessa [40B], työnnä materiaalin 
ohjain etikettimateriaalin reunaan saakka ja kiristä 
pyälletty ruuvi jälleen.

 Etikettimateriaalin tulee työntyä hieman ohjai-
mien läpi.

3. Työnnä etikettimateriaali materiaaliohjaimen läpi 
painorullan alle saakka.

4. Löysää painorullaa. Käännä tällöin vihreää vipua 
[40C] nuolen suuntaan.

5. Työnnä materiaalipää tulostuspään alapuolitse.

6. 2,5 m m etikettinauhaa on purettava ja etiketit on 
siitä poistettava.

7. Sulje vihreä vipu [41].
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[42] Kalvon pujotuskaavio.

[43] Pujota kalvo sivuttain sisään tulostuspäällä.

[44] Tulostusmoduuli sisäänlaitetun kalvon kanssa.
A Kalvonpurkaustappi
B Kalvonkelaustappi
C Suunnan kääntö
D Tulostuspää
E Kalvotela
F Vedon purku

A

B

C

E

F

D

KALVON SISÄÄNLAITTO/ 
VAIHTAMINEN

Kalvon sisäänlaitto
1. Avaa suojus.

2. Poista käytetty kalvo tarvittaessa.

3. Laita uusi kalvorulla kalvonrullaustappiin [44A]. Lai-
ta tyhjä pahvisisäke kalvonrullaustappiin [44B].

4. Vie kalvon loppupää kalvon suunnankäännön 
[44C] alitse ja pujota sisään tulostuspään sivusta 
[43].

5. Vedä kalvoa sivulta tulostuspään alitse, tällöin hie-
man aukikelaten ja silottaen.

6. Vedä kalvo ylös ja ohjaa kuvatulla tavalla [42] kal-
votelan [44E], kalvon suunnanvaihtorullan ja 
vedonpurun [44F] ympäri .

7. Kiinnitä kalvon loppupää kelaustapin pahvisisäk-
keeseen  [44].

VAROITUS!

Sisäänvetämisvaara pyörivissä osissa!

 Työskennellessäsi koneen kanssa älä 
pidä pitkiä hiuksia irrallaan, irrallisia koruja, 
pitkiä hihoja tms.

 Sulje tulostimen suojus ennen tulo-
stamista.

Tulostuspää voi kuumentua käytössä!

 Varo koskettamasta.

HUOMIO!

Jos aukikelatun kalvon halkaisija tulee li-
ian suureksi, heikentää tämä koneen toi-
mintaa.

 Poista käytetty kalvo aina ennen uu-
den kalvorullan sisäänlaittamista.
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Kalvon vaihtaminen

Rullan halkaisijan valvonnalla

Suositellaan rullan halkaisijan valvonnan päällekytke-
mistä, katso kappaletta Kalvovarasto  sivulla 61.

Sen jälkeen kun kriittinen halkaisija on saavutettu, il-
mestyy ilmoitus:

Silloin on tehtävä seuraavaa:

1. Avaa etusuojus.

Tulostin tulostaa senhetkisen etiketin valmiiksi ja 
sitten pysähtyy.

2. Vaihda kalvorulla.

3. Sulje etusuojus.

Tilailmoitus vahvistetaan automaattisesti.

4. Paina FEED-painiketta.

Senhetkinen tulostustehtävä jatkuu.

Ilman rullan halkaisijan valvontaa

Sen jälkeen kun kalvorulla on käytetty loppuun, ilmes-
tyy ilmoitus:

Tulostin pysähtyy heti painamatta senhetkistä etikettiä 
valmiiksi. 

1. Avaa etusuojus.

2. Vaihda kalvorulla.

3. Sulje etusuojus.

Tilailmoitus vahvistetaan automaattisesti.

4. Paina ONLINE-painiketta kalvonloppuilmoituksen 
vahvistamiseksi.

5. Paina FEED-painiketta.

6. Poista epätäydellisesti tulostettu etiketti.

Viimeksi (epätäydellisesti) tulostettu etiketti tuloste-
taan vielä kerran. Sen jälkeen senhetkinen 
tulostustehtävä jatkuu.

FOILØ       X  JOBS

PrintStatus:              5103
Cover open

PrintStatus:              5008
Foil end

PrintStatus:              5103
Cover open
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[45] Etikettivaloportin säätöpyörä (B).

[46] Lävistyspaikan mittaaminen (RH).

B

A

C

DCBA
MEKAANISET ASETUKSET
Kuvat näyttävät DPM:n. Asetukset PEM:llä ovat identti-
set.

Etikettivaloportin paikoitus
Tulostin on varustettu yhdistetyllä läpivalaisu-/heijas-
tusportilla.

Punaista säätöpyörää [45B] kääntämällä valoporttia 
voidaan säätää 80 mm:n (DPM/PEM 4/5) ja 100 mm:n 
(DPM/PEM 6) alueella materiaalin poikki. Säätöarvo on 
nähtävissä asteikolta [45A].

Säätöarvon määrittäminen:

…jolloin on voimassa:

• Lävistyspaikka:

Lävistyksen etäisyys (sisäisestä) materiaalin reu-
nasta [46].

• Säätöarvo:

Asteikkoarvo, joka on säädettävissä punaista pyö-
rää kääntämällä.

Esimerkki: Vasemman reunan lävistyksen keskikohta = 
11 mm, siitä 2 mm vähennettynä tekee säätöarvoksi 
9 mm.

 Säädä kääntämällä pyörää [45B], kunnes haluamasi 
säätöarvo on säätöpyörän keskikohdassa.

 Pyöreät etiketit: Etiketin alun oikein määrittämiseksi 
on mahdollisesti esiasetettava lävistyksen säätö. Tämä 
voidaan tehdä manuaalisesti tulostimesta (parametri 
PRINT PARAMETERS > X Print adjust) tai Easy-Plug-komen-
nolla.

Säätöarvo = lävistyspaikka – 2 mm
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[47] DPM/PEM:n kalvotapit.
A Kalvonkelaustappi (suojus poistettu)
B Kalvonpurkaustappi

B

A

Kalvon kireyden säätäminen
Optimaalisen tulostustuloksen aikaansaamiseksi kal-
von tulee kulkea poimuttomasti. Tähän päästään sää-
tämällä kelaustapin vääntömomenttia ja purkaustapin 
jarrumomenttia.

Tehdasasetus kattaa suuren alueen eri kalvoleveyksis-
tä. Kalvon kireyden jälkisäätö saattaa olla tarpeen kal-
von ollessa erittäin kapea tai erittäin leveä.

Kalvotappien jarrumomentit ovat säädettävissä kalvo-
tappien punaisesta muovikuusikantaosasta [47A]. 
Käännettäessä myötäpäivään vääntömomentti lisään-
tyy. Kuusikannat on suojattu päällelaitettavalla suojuk-
sella [47B] tahattomalta säätymiseltä.

Kalvon tulee syötön aikana kulkea tappien välissä koko 
pituudeltaan tasaisesti ja poimuttomasti. Seuraavat oh-
jearvot helpottavat säätämistä:

Kalvo…

• on löyhällä tai poimulla

• kelautuu liian löyhällä

 Lisää purkaus-/kelausmomenttia (käännä kuusikan-
taa myötäpäivään).

Kalvo…

• venyy havaittavasti ja repeytyy tulostuksen aikana

• siirtyy riittämättömästi

 Vähennä purkaus-/kelausmomenttia (käännä kuusi-
kantaa vastapäivään).
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[48] Tulostuspään painon säätönuppi (A).

[49] Laita säätönuppi johonkin kolmesta lukituspaikasta.

A

A

Tulostuspään painon asetus

Erilaisilla materiaalien leveyksillä tai paksuuksilla on 
vaikutusta tulostuspään painautumiseen tulostuste-
laan.

Painunta on säädettävissä kiertonupilla [48A] 3-portai-
sesti:

• Porras “I“: Erittäin ohuiden ja/tai kapeiden materi-
aalien asento

• Porras “II“: (Esiasetus) keskimääräisten materiaali-
en asento

• Porras “III“: Erittäin paksujen ja/tai leveiden materi-
aalien asento

Työkalu: Kolikko tai suuri ruuvimeisseli

Säätö:

 Käännä kiertonuppia, kunnes kiertonupin [49A] nuoli 
on haluamaasi porrasmerkintää vasten.

 Sätönuppi lukittuu 3 paikkaan.

HUOMIO!

Tulostuspään lyhentynyt kestoikä.

 Säädä aina heikoin tulostuspään 
painunta, joka vielä saa aikaan hyväk-
syttävän tulostustuloksen.
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KYTKEMINEN PÄÄLLE- JA 
POIS PÄÄLTÄ

Kytkeminen päälle
1. Aseta koneen verkkokytkin [50A] asentoon ”I“ 

(Päälle).

2. Pidä ohjaustaululla [51A] olevaa Päälle-/Pois-kyt-
kintä painettuna n. 2 sekunnin ajan.

Kone käynnistyy. Sen jälkeen Kone on Online-käytös-
sä. Näyttö:

 HUOMIO! - Odota laitteen Pois- ja jälleen 
päällekytkemisen välillä vähintään 10 sekunnin ajan, 
muutoin muutettuja parametri-asettuksia ei tallenneta!

Kytkeminen pois päältä
 Aseta koneen verkkokytkin [50A] asentoon ”O“ 
(Pois).

Kone pysähtyy.

VAROITUS!

Laite erotetaan täysin sähköverkosta 
vain verkkoliitännän johdossa olevan pi-
stokkeen irrottamisella.

 Pidä verkkopistorasia vapaasti luok-
sepäästävissä.

 Vaaran yhteydessä kytke kone pois 
päältä ja vedä verkkoliitännän johto irti.

ONLINE      X JOBS

[50] DPM/PEM:n verkkokytkin (A).

[51] Päälle/pois-kytkin (A) ohjaustaululla.

A

PROGFEEDONLINEAPPLY

ON
ERROR

A
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KONEEN ASETTAMINEN JA VALVOMINEN

Asetukset parametrivalikossa
 Jäljempänä kuvatut asetukset on sisällytetty yleensä tulostustehtävään, eikä niitä siten tarvitse 
tehdä. Manuaaliset asetukset, jotka on tehty ennen tulostustehtävän luovuttamista, korvataan tu-
lostustehtävässä olevilla asetuksilla.

 Parametrivalikossa olevia asetusmahdollisuuksia koskevia lähempiä ohjeita on kappaleessa 
Parametrivalikko  sivulla 41.

Etikettien etäisyys

 Vaihda Offline-käyttöön.

Etikettinauhan automaattinen mittaaminen:

 Paina painikkeita FEED + PROG.

Tulostin kuljettaa etikettimateriaalia eteenpäin, kunnes kaksi etiketin alun merkintää on kulkenut 
etiketin valoportista. Havaittu etikettinauha näytetään ja se hyväksytään parametriin PRINT PARAME-
TERS > Materiallength. Lisäksi parametri asetetaan PRINT PARAMETERS > Materialtype tilaan "Punched".

Mitatun etiketin etäisyyden näyttö:

Etiketin etäisyyden syöttäminen manuaalisesti:

1. Mittaa etiketin etäisyys [52C].

2. PRINT PARAMETERS > Materiallength esiin ja anna mitattu arvo millimetreissä.

[52] Etikettimateriaali (itsekiinnittyvät etiketit)
A Etikettinauha (aluspaperi)
B Etiketti
C Label pitch
D Materiaalin leveys

Materiaalin leveys

1. Mittaa materiaaliradan [52D] leveys (vain aluspaperi).

2. Syötä mitattu arvo millimetreinä.

Materiaalityyppi

1. PRINT PARAMETERS > Materialtype = "Punched".

2. SYSTEM PARAMETER > Label sens. type = "Punched".

OFFLINE        X   JOBS
xxx.x mm

A B

C

D
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Tulostusmenetelmä

Lämpökohdistus:

 SYSTEM PARAMETER > Ribbon autoecon. = „Thermal printing“.

Lämpösiirto:

 SYSTEM PARAMETER > Ribbon autoecon. = „Off“.

Tulostuspään säästäminen

Lämpökohdistustulostuksessa tulostuspäätä voidaan säästää nostamalla sitä pitempien tulosta-
mattomien alueiden päällä. 

 SYSTEM PARAMETER > Ribbon autoecon. = „Thermal/headlift“.

Kalvon säästäminen

 SYSTEM PARAMETER > Ribbon autoecon. = „On“ tai „On Turbo“.

Katso lähemmin lukua „Tekniset Tiedot“ > Kalvonsäästöautomatiikka  sivulla 28.

Valvontatoiminnot

Puuttuvat etiketit

Etikettinauhasta puuttuva etiketti ei tavallisesti häiritse tulostuskäyttöä, sillä etiketin syöttö toimii 
edelleen, kunnes etiketin alku tulee jälleen etikettivaloportin alle.

Tästä huolimatta voi usein olla tarpeen ilmoittaa puuttuvista etiketeistä. Asettamalla toiminto SYS-
TEM PARAMETER > Miss. label tol. annetaan yhden tai vasta useampien puuttuvien etikettien jälkeen 
virheilmoitus:

Kone pysähtyy samanaikaisesti.

Kalvovarasto

Kalvovaraston valvomiseksi voidaan asettaa kalvorullan kriittinen halkaisija. Jos tämä halkaisija ali-
tetaan, näyttöön ilmestyy vilkkuva - näyttö:

 SYSTEM PARAMETER > Foil end warning haluttuun kalvorulla-halkaisijaan millimetreissä.

Status num: 5001
No gap found

FOILØ       X  JOBS
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TULOSTUS

Tulostustehtävän tekeminen
On olemassa kaksi tapaa tehdä tulostustehtävä:

• Suunnitteluohjelmisto + tulostinohjain

• Tekstitiedosto Easy-Plug-komennoilla

Suunnitteluohjelmisto + tulostinohjain

Edellytys: Tulostinohjain on asennettu PC:lle.

Suunnitteluohjelmistoksi tulee kysymykseen kaikenlaiset ohjelmistot, jotka ovat tulostustehtävään 
käytettävissä (esim. tekstin muokkaus). Paremmin sopiva on etiketin suunnitelun erityisohjelma, 
esim. NiceLabel 1.

Tekstitiedosto + Easy-Plug

Etiketinsuunnittelua kuvataan sarjalla Easy-Plug-komentoja, jotka tallennetaan tekstitie-
dostoon. 

Tulostinohjaimen asennus
DPM/PEM:n tulostinohjain löytyy mukanatoimitetulta dokumentaatio-CD:ltä tai websivultamme 2. 
Tulostinohjain toimii seuraavissa Windows-käyttöjärjestelmistä: Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 / 
Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 (Tulostinohjain toimii myös Windows XP, mutta 
ilman tukea).

Asennus CD:ltä:

1. Laita dokumentaatio-CD isäntätietokoneen CD-asemaan.

CD käynnistyy automaattisesti. Se sisältää yleisten Windows-käyttöjärjestelmien tulostinohjai-
men.

2. Napsauta “Printer Documentation“ -ikkunassa kohtaa Printer Drivers ja Label Software > Install 
> Printer Drivers.

Haetaan asennuksen ohjattu toiminto.

3. Noudata asennuksen ohjatun toiminnon ohjeita.

Tulostustehtävän siirto
On olemassa kaksi tapaa siirtää tulostustehtävä tulostimeen:

• datakaapelin välityksellä

• tallennusvälinin välityksellä

Datakaapeli

Edellytys:

• Isäntätietokoneen tiedonsiirtoliitännät ja tulostin on liitetty sopivalla datakaapelilla

• Tiedonsiirtoliitäntä on asetettuna tulostimen parametrivalikkoon vastaavasti

Suunnitteluohjelmiston käyttö:

1. Valitse sopiva tiedonsiirtoliitäntä suunnitteluohjelmasta.

2. Käynnistä tulostus.

1) www.nicelabel.com 
2) www.novexx.com 
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Komentotiedoston välitön lähettäminen:

Windows-komentorivin hakeminen: KÄYNNISTÄ > OHJELMAT > LISÄVARUSTEET > SYÖT-
TÖPYYNTÖ.

Lähettäminen sarjaliitännän (COM1) kautta:

 copy testjob.txt com1 .

Lähettäminen USB- tai Ethernet-liitännän kautta:

 copy testjob.txt \\tietokoneen nimi\käyttöönottonimi, jolloin…

• Tietokoneen nimi: Tietokoneen nimi (Windows XP: katso KÄYNNISTYS > ASETUK-
SET > JÄRJESTELMÄN OHJAUS > JÄRJESTELMÄ > TIETOKONEEN NIMI (esim. “DM-ECH-
0990“).

• Käyttöönottonimi: Käyttöönottonimi tarkoittaa tulostinta, joka on liitetty tiettyyn porttiin - USB-
porttiin tai TCP/IP-porttiin  (Windows XP: katso KÄYNNISTYS > ASETUKSET > TULOSTIMET 
JA FAKSIT: napsauta hiiren oikealla puolella OMINAISUUDET > KÄYTTÖÖNOTTO.

Tallennusväline 

Edellytykset: Tallennusväline (muistikortti tai USB-tikku), on tallennettu tulostustehtävällä hakemis-
tossa \Formats.

1. Laita tallennusväline tulostimelle.

2. Käynnistä tulostin ja valitse itsenäinen käyttö.

3. Valitse tulostustehtävä.

Katso lähemmin kappaletta Itsenäinen käyttö  sivulla 40.
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TILAILMOITUKSET

Virheilmoitukset
Häiriön tullessa tulostimen käyttötaulussa näkyy virheilmoitus.

Virheilmoitukset ovat seuraavan mallin mukaiset:

Virheilmoituksen poistaminen:

1. Poista häiriön syy. Katso lähempiä tietoja kappaleesta Virheilmoitusluettelo  sivulla 64.

2. Paina painiketta ONLINE ilmoituksen poistamiseksi.

Virheilmoitukset, joita ei ole kuvattu jäljempänä, voi poistaa vain pätevä huoltohenkilöstö.

Jos tulee kuvaamaton virhe:

1. Paina painiketta ONLINE ilmoituksen poistamiseksi.

2. Kytke laite pois päältä ja 30 sekunnin kuluttua jälleen päälle.

Jos virhe tulee toistamiseen:

 Kutsu paikalle huoltoteknikko.

Tässä mainitsemattomat virheilmoitukset on kuvattu huolto-ohjekirjassa.

Virheilmoitusta näytettäessä on signaalin ulostulon “Error“ aktiiivinen.

Virheilmoitusluettelo

5001 No gap found
Etiketin valoportti ei ole löytänyt etiketin alkumerkintää (stanssia tai heijastusmerkkiä).

 Materiaalityypin väärä asetus.

 Tarkasta, soveltuuko asetus PRINT PARAMETERS > Materialtype käytettävään etikettimateriaaliin.

 On asetettu väärä valoporttityyppi (SYSTEM PARAMETER > Label sens. type).

 Tarkasta, soveltuuko asetettu valoporttityyppi etikettimateriaaliin (stanssit tai heijastusmerkit).

 On laitettu väärä etikettimateriaali (materiaali ei sovellu asetuskohtaan PRINT PARAMETERS > Ma-
terialtype)

 Tarkasta materiaalityyppi.

 Väärä etiketin valoportin paikka.

 Tarkasta/korjaa etiketin valoportin paikka.

 Materiaalin ohjaus ei ole asetettu oikein - etiketin alkumerkinnät kulkevat etiketin valoportin vie-
restä ohi.

 Tarkasta/korjaa materiaalin ohjauksen asetus.

 Etiketin valoportti on likaantunut.

 Puhdista etiketin valoportti.

 Etiketin valoportin herkkyys on asetettu liian alhaiseksi. Materiaalit, joissa on heikko materiaalin 
ja aluspaperin tai heijastusmerkin ja materiaalin välinen "kontrasti", vaativat suuremman valoportin 
herkkyyden.

 Lisää herkkyyttä.

Print Status a:  5144 b

Rewinder Init c

a) Tässä näkyvät virheen syystä riippuen “Print status“ tai “Queue Status“. “Print status“ = tulostimen oh-
jauksen ilmoitus; “Queue Status“ = Easy-Plug-tulkintaohjelman ilmoitus.

b) 5144 = tilan numero; tällä numerolla voidaan tunnistaa ilmoitus helpommin.
c) “Rewinder Init“ = tilan teksti; virheen lyhyt kuvaus.
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 Stanssin määritys, materiaalilaatu ja/tai materiaalin pituus on ilmoitettu tulostustehtä-
vään väärin.

 Tarkasta tulostustehtävä.

Kun on vahvistettu online-painikkeella, materiaali siirtyy automaattisesti eteenpäin ja etsii seuraa-
van stanssin.

5002 Material end

Etiketin valoportissa ei ole enää lainkaan materiaalia.

 Etikettirulla on käytetty loppuun.

 Laita uusi etikettirulla sisään.

 Materiaalin ohjaus ei ole asetettu oikein - etiketin alkumerkinnät kulkevat etiketin valoportin vie-
restä ohi.

 Tarkasta/korjaa materiaalin ohjauksen asetus.

5003 Cover open
 Tulostimen etusuojus on auki.

 Sulje etusuojus.

Etusuojuksen sulkeminen poistaa virheilmoituksen automaattisesti.

5008 Foil end

Lämpötulostuksessa:

 Kalvon lopun valoporttia ei ole kytketty pois päältä.

 SYSTEM PARAMETER > Ribbon autoecon. = „Thermal printing“.

Lämpösiirtotulostuksessa:

 Kalvorulla on käytetty loppuun.

 Laita uusi kalvorulla sisään.

 Kalvorullan sisäke on löysällä aukirullaimella.

 Käytä sopivan sisäläpimitan kalvorullaa.

 Säädä kalvonrullaustapin jousilevyä siten, että kalvon sisäke on tiukalla.

5063 Press roll

 (DPM) Aluspaperin syöttörullan vipu (punainen vipu) on avattu.

 (PEM) Etikettimateriaalin painorullan vipu (vihreä vipu) on avattu.

 Sulje vipu.

Painorullan sulkeminen poistaa virheilmoituksen automaattisesti.

5110 Foil low
 Kalvorullan läpimitta on saavuttanut kohtaan SYSTEM PARAMETER > Foil end warning asetetun ar-
von.

 Valmistele kalvorullan vaihto.
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Puhdistus

PUHDISTUSOHJEET

Turvallisuus

Puhdistusaineet  

Puhdistusväli
 Puhdista kone säännöllisesti.

Suorituskerrat riippuvat seuraavista tekijöistä:

• Käyttöedellytykset

• Päivittäinen käyttöaika

• Käytetty etikettimateriaali-/kalvoyhdistelmä

VAROITUS!

Huolto- ja puhdistustöissä saattaa syntyä vaarallisia tilanteita. Mekaanikka ja sähkö saattavat ai-
heuttaa tapaturmia, ellei asiaankuuluvia turvallisuusohjeita noudateta!

 Kytke laite ennen puhdistusta ja huoltoa pois päältä ja vedä verkkojohto irti!

 Älä päästä koneeseen missään tapauksessa nestettä!

 Älä suihkuta suihkepullosta tai käytä suihkeita koneeseeen! Käytä puhdistusaineella kostu-
tettua kangasta!

 Koneen korjaukset saa tehdä vain koulutettu huoltoteknikko!

HUOMIO!

Voimakkaiden puhdistusaineiden aiheuttama tulostimen vahingoittuminen.

 Älä käytä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tai turmella maalipintaa, mer-
kintöjä, näyttöä, tyyppikilpiä, sähköosia jne.

Mitään hiovia tai muovia liuottavia puhdistusaineita ei saa käyttää.

 Älä käytä happamia tai lipeisiä liuotinaineita.

Likaantunut osa Puhdistusaineet Tilausnro

Tulostuspää
Puhdistuspuikko 95327

Puhdistuspaperi 5030

Kumitelat (painotela, puristustela,  …) Telan puhdistimet 98925

Ohjausrullat
Puhdistusbensiini, sprii, isopropyylialkoholi --

Etiketin liuotinsuihke A103198

Kotelo
Yleisessä myynnissä oleva 
neutraalipuhdiste

--

[Tab. 17] Suositeltavat puhdistusaineet
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YLEISPUHDISTUS
Etenkin tulostusmekaniikan alueelle kerääntyy pöly-
hiukkasia.

 Poista pölyhiukkaset pehmeällä pensselillä tai pö-
lynimurilla.

 Puhdista kotelo kankaalla ja yleisessä myynnissä 
olevalla neutraalipuhdisteella.
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[53] Tulostuspää

[54] Tulostuspää
A Lämpöpää
B Lämpölista
C Lämpöpään kiinnitin

A

A

B

A

C

TULOSTUSPÄÄ

Yleisohjeet
Tulostuspääksi [53] nimitetään seuraavassa lämpö-
päästä [54A] ja lämpöpään kiinnittimestä [54C] koostu-
vaa kokoonpanoa.

 Ellei ole käytettävissä ammattilaisen ESD-
suojavarustusta (ESD-rannerengas, ESD-kengät, ...), 
laita ennen tulostuspäähän koskettamista toinen käsi 
lähelläsi olevaan maadoitettuun esineesen (esim. läm-
pöpatteri) ruumiin oman staattisuuden purkautumisek-
si!

HUOMIO!

Tulostuspään paikan palautumattoman 
siirtymisen vaara.

 Älä avaa ruuveja [53A] tulostuspäästä 
missään tapauksessa.

 Vaihda siirtyneet tulostuspäät aina 
täydellisesti ja lähetä mahd. jälkisäätämi-
stä varten.

HUOMIO!

Sähköstaattinen purkaus tai teräväreuna-
kosketus saattaa vaurioittaa tulo-
stuspäätä!

 Suojaa tulostuspää kaikissa huolto- ja 
puhdistustöissä sähköstaattiselta pur-
kaukselta!

 Älä kosketa lämpölistaan [54B] mah-
dollisuuksien mukaan paljain käsin!

 Älä kosketa lämpölistaa koskaan terä-
villä esineillä!
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[55] Siipiruuvit (A) tulostuspäässä.

[56] Käännä tulostuspää ylös.

A

Tulostuspään puhdistus

Tulostuksen aikana saattaa tulostuspäähän kerääntyä 
epäpuhtauksia, kuten paperin pölyä tai 
ämpösiirtokalvon värihiukkasia. Tämä vaikuttaa sel-
keästi tulostuskuvaa huonontavasti, jolloin:

• Kontrastieroja etiketissä

• Kirkkaita viivoja tulostussuunnassa

Puhdistusväli

• Lämpösiirtotulostus: Jokaisen kalvorullan vaihdon 
yhteydessä

• Lämpökohdistustulostus: Jokaisen etikettirullan 
vaihdon yhteydessä

Tulostuspään valmistelu

1. Ota kone pois päältä.

2. Irrota verkkoliitäntäjohto.

3. Poista etikettimateriaali ja kalvo.

4. Ruuvaa kumpaakin siipiruuvia [55A] ulos, kunnes 
tulostuspää on akselilla käännettävissä ylös.

 Siirrä tulostuspäätä ennen ylöskääntämistä 
noin 1 cm keskikohtaan päin.

 Kun tulostuspää ei ole vielä sivuttain vasteessa, 
merkitse sitä ennen paikka akselilla.

5. Käännä tulostuspää ylös [56].

VAROITUS!

Palovamman vaara. Tulostuspää voi kuu-
mentua käytössä.

 Varo koskettamasta.
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[57] Puhdista tulostuspää puhdistuskynällä.
A Lämpölista

[58] Puhdista tulostuspää puhdistuskaistaleella.

[59] Puhdista tulostuspää spriillä.

A

A

Puhdistus puhdistuskynällä

 Kuljeta puhdistuskynää useita kertoja tulostuspään 
[57A] lämpölistan päällä.

Puhdistus puhdistuskaistaleella

 Kuljeta puhdistuskaistaleen [58A] karheaa puolta 
useita kertoja tulostuspään lämpölistan päällä. Paina 
tällöin puhdistusjuovia kevyesti kädellä.

Puhdistus spriillä

 Kostuta nukatonta kangasta spriillä ja pyyhi kan-
kaalla tulostuspään lämpölistan päältä [59].

Tulostuspään uudelleenkiinnitys

1. Laita tulostuspään kiinnitin puhdistuksen jälkeen 
jälleen vanhalle paikalleen ja ruuvaa siipiruuvit jäl-
leen tiukkaan.

 Siipiruuvien tulee painaa nelikulma-akselin viis-
toa reunaa.

 Huomioi tulostuspään paikka etiketin reunaan 
nähden.

Tulostuspään paikka tehdasasetuksena: Sisäisen 
mustan muoviholkin vasteessa.

2. Tarkasta ennen laitteen päällekytkemistä, onko tu-
lostuspään kaapeli vielä laitettuna oikein. Ellei, laita 
kaapeli jälleen asianmukaisesti.
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[60] Vedä liitäntäkaapeli pois.

[61] Poista tulostuspää.

[62] Tulostuspää (A) vastuksen tunnusmerkinnällä (B), tässä: 
1221 Ohm.

AB
Tulostuspään vaihtaminen
Tulostuspää voidaan vaihtaa vain kokonaisena [62A].

1. Ota kone pois päältä.

2. Verkkojohdon irrottaminen.

3. Kalvon poisottaminen.

4. Poista molemmat pistokkeet tulostuspäästä [60].

 Poista tulostuspään kaapeli tulostuspäästä ai-
kaisintaan 3 minuutin kuluttua koneen irtikytken-
nästä.

5. Ruuvaa kumpaakin siipiruuvia ulos, kunnes koko 
tulostuspää on poistettavissa painoakselilta.

 Kun tulostuspää ei ole vielä sivuttain vasteessa, 
merkitse sitä ennen paikka akselilla.

6. Asenna uusi tulostuspää laittamalla se vanhaan 
paikkaan ja kiristämällä siipiruuvit.

Tulostuspään paikka tehdasasetuksena: Sisäisen 
mustan muoviholkin vasteessa.

 Siipiruuvien tulee painaa nelikulma-akselin viis-
toa reunaa.

 Lisäksi tulisi huomioida tulostuspään paikalle 
etiketin reunaan (merkintä tai sisällä vasteella).

7. Pistä tulostuspään kaapeli jälleen tulostuspäähän.

 Kaapelit eivät saa koskettaa kalvoa!

8. Uuden tulostuspään vastus tulee antaa käyttöön-
oton jälkeen parametrillä SYSTEM PARAMETER > Head 
resistance.

 Vastus löytyy tulostuspään tarrasta [62B].

VAROITUS!

Palovamman vaara. Tulostuspää voi kuu-
mentua käytössä.

 Varo koskettamasta.

HUOMIO!

Väärän vastuksen antaminen voi vaurio-
ittaa tulostuspäätä!

 Syötä vastus, joka on painettu sisään-
rakennettuun tulostuspäähän.
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Tulostuspään testaus
Tulostin on varustettu testaustoiminnolla, joka tarkistaa 
jokaisen yksittäisen pisteen toimintakyvyn.

Pistetestaus tilan tulostuksella

 SERVICE FUNCTIONS > Head dot test kutsu esiin.

Pistetestauksen jälkeen tapahtuu tilan tulostus, joka il-
moittaa mahdollisesti olevien viallisten pisteiden luku-
määrän ja paikan.

Pistetestaus näyttöilmoituksella

 Paina painikkeita APPLY + FEED.

Viallisen pisteen ilmoitus:

 Jos kaikki pisteet ovat virheettömiä, ei näyttöön tule 
ilmoitusta.

 Virheilmoituksen tulon myötä aktiivinen tulostusteh-
tävä pysähtyy.

Pistetestauksen kestoaika

Testaus voi kestää tulostuspäästä riippuen 10 sekun-
nista useaan minuuttiin (mitä leveämpi tulostuspää on 
ja mitä enemmän se sisältää viallisia pisteitä, sitä 
kauemmin testaus kestää).

Pistetestauksen keskeytys

 Paina painikkeita FEED+CUT+ONLINE.

 Keskeytä pistetestaus Reset-painikkeella, ellei to-
dellakaan ole muuta tehtävissä!

Status num:                   5103
Dot defect

HUOMIO!

Tulostuspään yksittäisten pisteiden va-
hingoittumisvaara.

 Älä koskaan lopeta pistetestausta 
kytkemällä tulostin pois päältä!
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[63] Kumitelojen sijaintipaikat (DPM):
A Tulostustela
B Jarrutela
C Syöttörulla
D Kalvonsyöttötela

[64] Kumitelojen sijaintipaikat (PEM):
A Syöttörulla
B Tulostustela
C Puristusrulla
D Kalvonsyöttötela

A

BC

D

B

A

C

D

KUMITELAN
Kaikki kumitelat DPM/PEM:lla voidaan puhdistaa lait-
teen alapuolelta käsin ilman muita huoltotöitä. Kalvote-
laan [63] pääsee vapaasti suojus avattuna ja kalvo 
poistettuna.

Telojen puhdistus:

1. Ota kone pois päältä.

2. Verkkojohdon irrottaminen.

3. Poista materiaali ja kalvo.

4. Pyyhi telat puhtaaksi pölyttömällä kankaalla ja telan 
puhdistimella.

 Käännä telaa tällöin vaiheittain, kunnes se on 
puhdistettu täysin.

 Vaihtoehtoisesti tulostustela voidaan puhdistaa 
edestä. Irrota tällöin tulostuspää.

Katso Tulostuspään vaihtaminen  sivulla 71.

HUOMIO!

Telan vaurioitumisen vaara.

 Älä käytä koskaan telojen puhdistami-
seen veitseä tai teräväkulmaisia esineitä!
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[65] Vedä pyälletty ruuvi (A) ulos.

[66] Vedä ohjausrulla ulos.

A
B

ALUSPAPERI-
OHJAUSRULLA (DPM)
Puhdista materiaali-ohjausrulla, jos tämä on likaantu-
nut liimajäänteistä, etiketeistä tai vastaavista:

1. Sammuta laite.

2. Vedä verkkopistoke irti.

3. Poista materiaali.

4. Poista pyälletty ruuvi [65A] ja varmistuslevy [65B].

5. Vedä ohjausrulla irti akselista [66].

6. Puhdista ohjausrulla likaantumisasteen mukaan 
puhdistusbensiinillä tai etiketinirrottajalla.

7. Työnnä ohjausrulla jälleen akseliin; asenna varmis-
tuslevy ja pyälletty ruuvi.
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[67] Irrota ohjainprofiili (B).

[68] Valoportin haarukka (A).

[69] Ohjainnokka (B) valoporttihaarukassa.

A

B

A

B

A

B

VALOPORTIT
Puhdista valoportit säännöllisin väliajoin materiaali- ja 
pölyjäämistä. Puhdistuskerrat määräytyvät käytettyjen 
materiaalien mukaan.

Lävistyksen valoportin puhdistus
Lävistyksen valoporttiin pääsemiseksi tulee irrottaa en-
siksi ohjainprofiili:

1. Ota kone pois päältä.

2. Verkkojohdon irrottaminen.

3. Poista materiaali ja kalvo.

4. Poista ruuvit [67A] (3 mm:n kuusiokoloavaimella).

 Ohjainprofiili PEM vain on kiinnitetty ruuvilla.

5. Vedä ohjainprofiili [67B] sivusta pois.

6. Merkitse muistiin valoportin säätöpyörän [68B] 
asento.

7. Liikuta valoportin haarukkaa kääntämällä säätö-
pyörää aivan ulos.

8. Puhalla rako [68A] puhtaaksi valoportin haarukasta 
paineilmalla (paineilmatölkkejä on saatavana lisä-
varusteena).

 Puhdista lisäksi voimakkaammin likaantuessa 
puhdistusbensiinillä ja pölyttömällä kankaalla.

9. Laita ohjainprofiili jälleen paikalleen ja ruuvaa tiuk-
kaan.

 Työnnä ohjainprofiili sen ura [69A] takimmaisen 
ohjainnokan yläpuolella valoportin haarukkaan 
[69B].

10. Laita valoportti jälleen alkuperäiseen paikkaansa.
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[70] Materiaalilopun valoportti (A) materiaalin sisäohjaimessa

A

Materiaalilopun valoportin puhdistus
Materiaalilopun valoportti [70A] sijaitsee materiaalin si-
säohjaimessa. Valoportin puhdistus materiaali- ja pöly-
jäämistä on tehtävä säännöllisesti. Puhdistusvälit 
riippuvat käytetystä materiaalista.

 Puhdista materiaalilopun valoportti paineilmalla 
(paineilmatölkkejä on saatavana lisävarusteena).

 Puhdista lisäksi voimakkaammin likaantuessa puh-
distusbensiinillä ja pölyttömällä kankaalla.
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[71] Osat, joissa kalvon kulumaa muodostuu:
A Kalvotela
B Ohjausrulla + iskunkevennys
C Suunnan kääntö
D Tulostuspään kääntönokka

D

C

B

A

KALVOVÄYLÄN PUHDISTUS
Osat, jotka joutuvat kalvon kanssa kosketuksiin [71], 
täytyy puhdistaa säännöllisesti. Tällöin pätevät seuraa-
vat vähimmäisetäisyydet:

• viikoittain

tai

• 5000 m kalvon jälkeen
09/2022 | 01 77 Puhdistus



Käyttöohjekirja  DPM / PEM

[72] Pölysuodatin DPM:ssa

[73] Suodatinkotelo pois otettuna.

A

A

B

C

SUODINVILLAN UUSIMINEN

Pölysuodatin on valinnainen lisävaruste.

Suodinvillan vaihtoväli täytyy määrittää yksilöllisten to-
siasioiden mukaan. Sen tiheyden ratkaisevat seuraa-
vat tekijät: 

• Ilman pölyisyys

• Käyttöaika

Työkalu: Ruuvimeisseli, keskisuuri

Suodinvilla voidaan puhdistaa paineilmalla puhtaaksi-
puhaltamalla tai pesemällä lika pois. 

Suodinvillan vaihtaminen:

1. Vedä 2 ruuvia [72A] ulos. Ota suodatinkotelo [73B] 
pois.

2. Vaihda suodinvilla (tuotenumero 1 kappaleelle: 
A2236).

3. Laita suodatinkotelo päälle ja paina. Kiristä jälleen 
tällöin 2 ruuvia [73A].

HUOMIO!

Tukkeentunut pölynsuodatin voi johtaa 
ylikuumenemiseen ja siten koneen käy-
tön katkokseen.

 Uusi pölysuodatin säännöllisesti, vä-
hintään kuukausittain.
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EU-ilmoitukset

EU-STANDARDINMUKAISUUSVAKUUTUS
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)

Täten vauutamme,

Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Saksa

että jäljempänä kuvattu kone on sunniteltu ja rakennettu siten, että seuraavat perusturvallisuus- ja terveysvaa-
timukset ovat allamainitun direktiivin mukaiset:

Mallit DPM / PEM

Yleinen kuvaus Etiketti-tulostusluovutusmoduuli / Etiketti-tulostusmoduuli

Asiaankuuluva EU-direktiivi 2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU (RoHS)

Käytetyt harmonisoidut standardit, 
etenkin

EN 55032 : 2015 luokka A
EN 61000-6-2 : 2005
EN 61000-3-2 : 2014
EN 61000-3-3 : 2013

Eching, 7.6.2018 Manfred Borbe (Toimitusjohtaja)
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EU-ASENNUSILMOITUS
(Alkuperäisten ohjeiden käännös)

että jäljempänä kuvattu puolivalmisteisiin on sunniteltu ja rakennettu siten, että seuraavat turvallisuus- ja 
terveysvaatimukset ovat direktiivin 2006/42/EY liite I (ks. taulukko “Liite asennusilmoitukseen“).

Erityiset tekniset asiapaperit on luotu Direktiivin 2006/42/EY Liitteen VII Osan B mukaan. Olemme sitoutuneet 
tarjoamaan asiakirjat perustellun pyynnön kansallisille viranomaisille. Se toimitetaan sähköisessä muodossa.

Kuvattu puolivalmisteisiin vastaa lisäksi direktiivin 2014/30/EU (EMC) ja direktiivin 2011/65/EU (RoHS).

Kuvattua puolivalmisteisiin saa ottaa käyttöön vasta sitten, kun on todettu, että kone vastaa direktiivin 2006/
42/EY määräyksiä, mihin tämä epätäydellinen kone on rakennettu.

Täten vauutamme, Novexx Solutions GmbH
Ohmstraße 3
D-85386 Eching
Saksa

Mallit DPM / PEM

Yleinen kuvaus Etiketti-tulostusluovutusmoduuli / Etiketti-tulostusmoduuli

Asiaankuuluva EU-direktiivi 2006/42/EC (konedirektiivi)

Käytetyt harmonisoidut standardit, 
etenkin

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

Teknisten asiakirjojen laatimiseen 
valtuutettu henkilö

Novexx Solutions GmbH
(katso alla oleva osoite)

Eching, 1.8.2017 Manfred Borbe (Toimitusjohtaja)
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LIITE ASENNUSILMOITUKSEEN
Luettelo asennusilmoituksessa annettua tuotetta varten käytetyistä ja noudatetuista perusteista luettelo asen-
nusilmoituksessa annettua tuotetta varten käytetyistä ja noudatetuista perusteista.

Numero 
Liite I

Kuvaus
Ei sovel-

tuva
Nou-

datettu
Huomautus

1.1 Yleistä
1.1.2. Turvallistamisen periaatteet X
1.1.3. Materiaalit ja tuotteet X
1.1.4. Valaistus X
1.1.5. Koneen suunnittelu sen käsittelyn helpottamiseksi X
1.1.6. Ergonomia X
1.1.7. Käyttöpaikat X
1.1.8. Istuimet X
1.2. Ohjausjärjestelmät
1.2.1. Ohjausjärjestelmien turvallisuus ja toimintavarmuus X
1.2.2. Ohjauslaitteet X
1.2.3. Käynnistäminen X
1.2.4. Pysäyttäminen
1.2.4.1. Normaali pysäytys X
1.2.4.2. Toiminnallinen pysäytys X
1.2.4.3. Hätäpysäytys X
1.2.4.4. Koneyhdistelmä X
1.2.5. Ohjaus- tai toimintatapojen valinta X
1.2.6. Tehonsyötön häiriöt X
1.3. Suojaaminen mekaanisilta vaaroilta
1.3.1. Vakavuuden menettämisen riski X
1.3.2. Rikkoutumisriski toiminnan aikana X
1.3.3. Putoavista ja sinkoutuvista esineistä aiheutuvat riskit X
1.3.4. Pinnoista, reunoista tai kulmista aiheutuvat riskit X
1.3.5. Yhdistelmäkoneisiin liittyvät riskit X
1.3.6. Käyttöolosuhteiden muutoksista aiheutuvat riskit X
1.3.7. Liikkuvista osista aiheutuvat riskit X

1.3.8. Suojaustavan valinta liikkuvista osista aiheutuvan riskin 
torjumiseksi 

1.3.8.1. Voimansiirron liikkuvat osat X

1.3.8.2. Prosessiin liittyvät liikkuvat osat
Suojalaitteisto 
välttämätön a

1.3.9. Hallitsemattomien liikkeiden aiheuttamat riskit X
1.4. Suojuksilta ja turvalaitteilta vaadittavat ominaisuudet

1.4.1. Yleiset vaatimukset a

1.4.2. Suojuksia koskevat erityisvaatimukset
1.4.2.1. Kiinteät suojukset X

1.4.2.2. Toimintaankytketyt avattavat suojukset a

1.4.2.3. Pääsyä rajoittavat aseteltavat suojukset X
1.4.3. Turvalaitteita koskevat erityisvaatimukset X
1.5. Muista vaaroista aiheutuvat riskit
1.5.1. Sähkönsyöttö X
1.5.2. Staattinen sähkö X
1.5.3. Muun kuin sähköenergian syöttö X
1.5.4. Asennusvirheet X
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1.5.5. Äärilämpötilat X
1.5.6. Tulipalo X
1.5.7. Räjähdys X
1.5.8. Melu X
1.5.9. Tärinä X
1.5.10. Säteily X
1.5.11. Ulkoinen säteily X
1.5.12. Lasersäteily X

1.5.13. Vaaraa aiheuttavien materiaalien ja aineiden päästöistä aiheutuvat 
riskit X

1.5.14. Koneeseen loukkuun jäämisen riski X
1.5.15. Liukastumis-, kompastumis- ja putoamisriski X
1.5.16. Salamanisku X
1.6. Kunnossapito
1.6.1. Koneen kunnossapito X
1.6.2. Pääsy käyttö- ja huoltopaikkoihin X
1.6.3. Erottaminen energialähteistä X
1.6.4. Käyttäjän puuttuminen koneen toimintaan X
1.6.5. Sisäosien puhdistus X
1.7. Tiedot
1.7.1. Koneessa olevat tiedot ja varoitukset X
1.7.1.1. Tiedot ja tietoja näyttävät laitteet X
1.7.1.2. Varoituslaitteet X
1.7.2. Varoittaminen jäännösriskeistä X
1.7.3. Koneen merkinnät X
1.7.4. Ohjeet X
1.7.4.1. Ohjeiden laatimisen yleiset periaatteet X
1.7.4.2. Ohjeiden sisältö X
1.7.4.3. Myyntiaineisto X

a) Asennus järjestelmän yhteensovittajan toimesta

Numero 
Liite I

Kuvaus
Ei sovel-

tuva
Nou-

datettu
Huomautus
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