
Kratka navodila za uporabo tiskalnika MRU SPEEDprinter

Lastnosti

• Preprosto vstavljanje papirja
• IrDA, HPIR, RS232-vmesnik
• Napajanje na 4x akumulatorje velikosti AA
• Polnjenje preko omrežne napetosti ali 12V
• Tisk na papir in etikete
• Hitri tiskalnik z visoko ločljivostjo
• Tiho obratovanje
• Brez vzdrževanja
• Kompakten in lahek 
• Zelo zanesljiv tiskalni mehanizem
• 24, 32 ali 48 znakov na vrstico
• Barcode funkcija
• Različne nastavljive opcije

1. Tehnični podatki

Hitrost tiska: 10 vrstic/sekundo
Mere: 85.5 mm x 150 mm x 55 mm
Masa: Ca. 400 g z akumulatorji in papirjem
Napajanje: 4 x AA NiMH akumulatorji (priloženi) 
Širina papirja: 58 mm
Dolžina papirja: 25 m (standardni tisk) ali 10 m (položni tisk)
Temperatura delovanja: 0°C do +50°C
Temperatura skladiščenja: -20°C do +60°C
Temperatura polnjenja: +10°C do +45°C

2. PRIPRAVA TISKALNIKA NA DELOVANJE

Pred prvo uporabo je potrebno pravilno vstaviti akumulatorje v tiskalnik in jih polniti 16 ur (ugasnjen tiskalnik). 

Preverjanje papirja

Poskrbite, da je v delu za papir zadostna količina papirja in da konec papirja poteka preko odprtine.
Rolica papirja je vstavljena tako, da se odvija s spodnje strani.

3. DELOVANJE TISKALNIKA

Polnjenje akumulatorjev

Akumulatorje je potrebno ponovno napolniti s priloženim USB kablom, ko zelena kontrolna lučka utripa 4x
(* * * *). Polniti jih je potrebno okoli 16 ur. 

Dovoljeno je imeti polnilnik priključen med delovanjem printerja, vendar napajalnik ni dovolj močan, da
bi pri popolnoma praznih akumulatorjih zagotavljal dovolj moči za samo delovanje. Zato je potrebno pri
popolnoma praznih akumulatorjih pustiti tiskalnik ugasnjen in ga polniti vsaj 15 minut. 
 
 
Pri ugasnjenem tiskalniku lučka hitro utripa, kar pomeni, da se akumulatorji polnijo. 

Zamenjava papirja 

Povlecite prozorni del pokrovčka navzgor, s tem sprostite pokrov papirja. Vstavite novo rolico tako, da se
odvija s spodnje strani proti tipkovnici. Pokrov zaprete tako, da ga pritisnete na obeh straneh sočasno. 



4. KONTROLA TISKALNIKA

Lastno testiranje 

Lastni test preveri tiskalniške funkcije. Za izvedbo testa je potrebno pri ugasnjenem tiskalniku držite tipko
za 2 sekundi. Spustite tipko in tiskalnik se bo vključil in izpisal poročilo testa.

Statusna LED lučka

Glede na utripanje lučke lahko ugotovite stanje oziroma napako tiskalnika. 
Ob praznih akumulatorjih tisklanik ne tiska - (trikratno utripanje LED lučke)! 

LED lučka Stanje Rešitev
gori tiskalnik je prižgan -

ne gori tiskalnik je ugasnjen ali hibernira -

hitro utripa polnjenje -

    *                 *                  *        zmanjkalo je papirja namesti novo rolico papirja

   **               **                 **      pregretje tiskalne glave počakaj, da se glava ohladi

***             ***                *** akumulatorji so prazni napolni akumulatorje

****            ****              **** akumulatorji so skoraj prazni napolni akumulatorje
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Pridružujemo si pravico do spremembe navodil.

Izpis rezultatov meritve:
 
S pritiskom tipke za tiskanje na MRU analizatorju se rezultati meritve 
izpišejo na IR-tiskalniku. Tiskalnik mora biti nameščen kot je prikazano
na levi sliki. 

Postavitev tiskalnika in merilnika:
 
Prepričajte se, da med infrardečim sprejemnikom tiskalnika in
oddajnikom analizatorja ni nobenih ovir. Oddajno-sprejemno 
območje  je prikazano na levi sliki.

5. IZPIS 


