2. İki adet tırtıklı nakliye
n
kilidi vidaasını sökün.
3. Karton emniyett şeritlerini her i ki üst kapak kenarından çıkarın
n.
4. Üst yazıcı kapa
ağını açın ve saabitleme şeridinii yazdırma
kafasından ve halkadan çıkarıın (iki şerit).
5. Nem alıcıyı çıkarın.

Kullanıc
K
cı Kurullum Kıla
avuzu
Amba
alaj İçeriği:
Ambala
aj içinde aşağıda
aki
Parçala
ar bulunur:
K
- Şerit Kartuş
- Güç Kablosu
K
- Kullan
nıcı Kurulum Kılavuzu
- Paketleme Şeritleri

H
Hızlı
Kurulum
avuzu
Kıla

Güç Kablosu

Ş
Şerit
Kartuş

Paketleme
e
Şeritleri

Bileşe
enler
Ön Gö
örünüm
(*) Not: yazıcı standı issteğe bağlı olara
ak mevcuttur
Operatör
O
Paneli
Üst Kapak
K

Çekici Alan
A
Kapağı

Sta
and (*)

Tutma sap
pı

Arka Görünüm
Arayüz
A
Konnekttörleri

Şerit Kartuşu
un Takılmas ı
Şe
erit Değiştirici Tutucu

Şerit Kılavuzu
u

Güç Prizi

Stand (*)

Sağ
T
Kartuş Takma
Pimi

Kağıt Çıkttı
İstifleyici ((*)
Şerit
İle
erletme
Düğmesi

Sol Ka rtuş Takma Pim
mi

Topra
aklama Kabllosunun Bağ
ğlanması
Standlı yazıcı modeli iççin
ama kablosunu yazıcı
toprakla
kasasın
nın arka tarafınd
daki arayüz
alanına
a bağlayın.

Yazıcı bir masa ü
üzerine kuru
ulursa, topra
aklama
kablo
osunun bağlanmasına gerek
g
yokturr.
Nakliy
ye Kilitleriniin Çıkarılma
ası
1. Çekic
ci alanı kapağın
nı açın ve tüm tu
uruncu nakliye kilitlerini
k
çıkard
dığınızdan emin
n olun.
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7. Şeritteki gevşekliği almak için şerit ilerletme düğmesini
d
çevirin.
k
şerit ka
aldırma
8. Küçük kol yukarı konumdaayken tutma kolunu
düzeneğine yerrleştirin. Tutma kolunu yerine oturuncaya
o
kadar şerit
kaldırma düzeneğine doğru itinn.
e kartuş
9. Şerit kartuşun sol ve sağ taraafındaki şerit montaj pimleriyle
desteklerindeki yuvaları hizalaayın. Şerit karttuşu bastırarak yerine
oturtun.
0. Şeritteki gevşekliği almak içinn şerit ilerletme düğmesini ok yönünde
y
10
tekrar çevirin, bu sırada şerit kılaavuzunun şerit boyunca
b
serbesttçe
areket ettiğinden
n emin olmak iççin yazdırma kaffasını öne ve arkaya
ha
do
oğru kaydırın.
11
1. Şerit serbes
stçe hareket eetmiyorsa veya
a şerit kartuşu
u doğru
taktığınızdan em
min olmak için aaşağıdaki husus
sları kontrol edin
n:
a. Sol ve sağ şe
erit montaj pimleeri kartuş desteklerine sıkıca
oturmuş olmalıd
dır.
b. Şeritte bükülme ya da katlannma olmamalıdıır.
c. Şerit yazdırm
ma kafasına takı lmamalıdır.
d. Şerit ilerletm
me düğmesini okk yönünde çevirdiğinizde şerit hareket
etmelidir. Şerit hareket etmeezse, şerit kartuşu değiştirin. Şeridin
na inanıyorsanızz, şerit kartuşu satın aldığın
nız yere
arızalı olduğun
başvurun.
12
2. Üst yazıcı kap
pağını kapatın.

Şerit kartuşun
k
yazd
dırma kafası bağcığı ile ya
azdırma kafas
sı
maske
esi arasına do
oğru şekilde yerleştirildiğinden emin
olun.

EVET

Fa
anfold Kağıtt Yükleme
Bu
urada, fanfold kağıdın
k
itme çekkici ile (varsayılan) nasıl yükle
eneceği
aç
çıklanmıştır. Diğer kağıt yollları için Printronix.com adre
esindeki
Yö
önetici Kılavuzuna bakın.
1. Yazıcıyı çalıştırın.
apağını kaldırın..
2. Çekici Alanı Ka
reket ettirerek çe
ekicilerin kilidini açın.
3. Dişli kollarını yukarı doğru hare
ol çekiciyi sola kaydırın.
k
So
4. Kağıt kılavuzlarını çekici çubukk boyunca yerle
eştirin. Sol ve sa
ağ
dişli kapaklarınıı açın.
nı dişlilerin önünne tutun ve kağıt
5. Fanfold kağıdın
deliğini sol dişli pimlerinin üzerrine yerleştirin ve sol dişli kapağ
ğını
apatın. 6. Kağıdı sağ dişli pimleerinin üzerine ye
erleştirin ve kağııdın
ka
ün altında olduğğundan emin olu
un ve sağ dişli
kağıt sensörünü
ka
apağını kapatın.
7. Sol dişliyi ilk ya
azdırma konumuu ile eşleştirin, yani
y
sol
kenar boşluğu yazıcı
y
kasasınınn üzerindeki 9 iş
şaretiyle eşleşm
melidir.
Not: Kağıdın so
ol kenarını yazıccı kasasındaki 22
2 numaralı ara
a parça
ile hizalamak, kağıdın
k
Kağıt Y
Yük Sensörü ile
e hatalı hizalanm
masına
ve bir KAĞIT YÜKLEME hatassı oluşmasına ne
eden olur.
araftaki dişliyi hafifçe
8. Kağıdın gevşekliğini almakk için sağ ta
ket ettirerek sol ve sağ
ayarlayın. Dişli kollarını yukarı konuma harek
dişlileri kilitleyin.
pağını kapatın.
9. İtme çekici kap
0. Çekici alanı kapağını kapatınn.
10
11
1. Yazıcıyı Hazır Değil moduna almak için ÇEV
VRIMIÇI tuşuna basın.
12
2. Kağıdı yazıc
cıya yüklemek için YÜKLE/S
SYF ÌLERLET tuşuna
ba
asın.
13
3. Yazıcıyı Hazır moduna almakk için ÇEVRIMIÇ
ÇI tuşuna basın
n.

HAYIR
R

Şerit
Ş
Kılavuzu

Değiştirici Tutucu

Şerit
Ş
Değiştiric
i

Orijinal bir Printronix şşerit kartuşu kullanmanızı önerririz. Şerit kartu
uşu
k için aşağıdaki a
adımları izleyin::
takmak
1. Şerit kartuşu ambala
ajından çıkarın. Şerit kılavuzu,
a kolu, şerit ilerle
eme düğmesi ve
e şerit montaj pimlerini bulun.
tutma
2. Şerittteki gevşekliği a
almak için şerit ilerletme düğmesini ok yönünd
de
çevirin. Şerit hareke
et etmezse, şeriit kartuşu değiş
ştirmek için şeriidi
satın aldığınız yere b
başvurun.
3. Üst kapağın her iki yanındaki küçük sapları kulla
anarak üst kapa
ağı
açın.
4. Yazd
dırma kafasını yyazıcının ortasın
na doğru kaydırıın.
5. Kartu
uş pimlerini sol vve sağ kartuş desteklerinde bulunan
kilitlem
me oluklarıyla h
hizalayın.
6. Şerit kılavuzunu yazzdırma kafasına
a dik tutarak yaz
zdırma
kafas
sının üzerine yerrleştirin.
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YRT
KARAKTER
SIKILIĞI

MAKRO
►

YAZI TIPI
◄

Operatör Paneli

STR ILERLET
MIKRO ILERL.
▲

Operatör paneli aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 5 durum göstergesi,
1 satır ve 16 karakterlik ekran, 9 yazıcı işlev tuşu ve sesli bir alarm
içerir. Göstergeler ve işlev tuşları için kısa bir açıklama bulunur.
Ayrıntılar için Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Göstergeler
DÌĞER
PROGRAM
ÇEVRIMIÇI

ÖN 1
ÖN 2

DÌĞER tuşuna basarak tuşların alternatif çalışma
işlevi etkinleştirildiğinde yanar
Yazıcı ayar işlemlerinden biri seçildiğinde yanıp
söner: Program Yapılandırması veya Güç Açık
Yapılandırması
Yazıcı veri aldığında ve yazdırdığında yanar (yazıcı
çevrimiçi).
Ara bellekte veri varsa ve yazıcı kapalıyken yanıp
söner.
Yazıcı devre dışı bırakıldığında ve ara bellek
herhangi bir veri içermiyorsa veya başlangıç
durumuna getirme, ayar veya testler sırasında
söner.
Ön1 kağıt yolu seçildiğinde yanar.
Ön 2 kağıt yolu seçildiğinde yanar.

Bir FormFeed (FF)
çalıştırır: kağıt
yazıcıya
yüklendiğinde, bir
sonraki sayfaya ilerler;
kağıt yüklenmediyse,
yazdırma için
yerleştirilir.

YOL
PARK

Çevrimdışı durumdaki
kağıt yollarından birini
seçer. Görüntülenen
yolun parametreleri
herhangi bir tuşa
basılmadan 2 saniye
sonra ayarlanır.
Alternatif anahtar
işlevlerini etkinleştirir.
Yazıcı yazdırma
verileri alıyorsa,
DÌĞER tuşuna
basmadan önce
ONLINE tuşuna basın.
Yazdırma
arabelleğinde hiçbir
yazdırma verisi yoksa
DÌĞER tuşuna
basıldığında yazıcı
devre dışı kalır.
Ekranda daha sonra
tuşların Alternatif
işlevinin etkin
olduğunu göstermek
için DÌĞER
görüntülenir (DÌĞER
göstergesi yanar).
Kağıt durdurma
prosedürünü iptal
etmek için
kullanılabilir.
Yazıcı Program Ayar
Modundayken bu tuş
devre dışı bırakılır.
Yazıcı ayarlarına
erişimi kilitler veya
kilidini açar.

DÌĞER

İşlev tuşlarına basıldığında, tuşun yanındaki yazı veya simge ile
gösterilen işlevleri etkinleştirmek mümkündür. Her tuş, seçilen işlev
modlarına göre farklı işlevlere sahip olabilir: Normal, Diğer veya
Program.

Normal

ÇEVRIMIÇI

Yazıcıyı etkinleştirir ya
da devre dışı bırakır.
- Yazıcıyı çalıştırırken
bu tuşa basarsanız,
otomatik test
yazdırılır; bu tuşa
tekrar basıldığında
çıktı durdurulur.
- Bir hata durumunda,
hata nedeni
kaldırıldıktan sonra,
yazıcıyı etkinleştirmek
için bu tuşa basın.
Yazıcı ayarlarını
aşağıdaki gibi
etkinleştirir:
- Yazıcıyı açarken bu
tuşa bastığınızda,
Açılış Yapılandırması
(Power-On
Configuration) seçilir.
- Yazıcı yazdırma
olmadan
etkinleştirildiğinde
veya devre dışı

PROGRAM

S828‐USG

Alternate

Program
Bu tuşa
basıldığında,
giriş ara belleği
temizlenir ve seri
arabirimden bir
ara (250 msan)
gönderilir.
RESET&BREAK
mesajı
görüntülenir

Kullanıcı
makrolarından birini
(Makro1, Makro2,
Makro3 veya Makro4)
seçer. Görüntülenen
makroyu seçmek
isterseniz, herhangi
bir tuşa basmadan 2
saniye bekleyin, bu
makronun
parametreleri
ayarlanacaktır.
Seçili karakter sıklığı
ile kullanılacak yazı
tipini seçer.
Yazıcı kapatılana
veya bu tuş ile yeni bir
yazı tipi seçilene
kadar seçilen yazı tipi
geçerlidir.
Geçerli satır aralığı
ayarlarına göre bir
satır beslemesi
gerçekleştirir.

YUKLE/SYF
ILERLET
MIKRO ILERL.
▼

Tuşlar

Durum

bırakıldığında bu tuşa
basılırsa Program
Ayarları
etkinleştirilir
(PROGRAM
göstergesi yanar).
Kağıdı yırtma
konumuna hareket
ettirir (Program
Ayarlarında YIRT
NORMAL işlevi
seçilmelidir).

ÇEVRIMIÇI +
MAKRO+ DÌĞER

Seçili yazı tipi ile
kullanılacak
karakter sıklığını
seçer.
Yazıcı
kapatılana kadar
seçilen karakter
sıklığı geçerlidir.
İşlevlerin veya
makroların
parametrelerini
ileri doğru
kaydırır.

İşlevlerin veya
makroların
parametrelerini
geriye doğru
kaydırır.

Kağıdı mikro
adımlarla ileri
doğru hareket
ettirir.
Tuş basılı
utulduğunda
kağıt sürekli
olarak artan
hızda
hareket eder.
Kağıdı mikro
adımlarla geriye
doğru hareket
ettirir. Tuş basılı
tutulduğunda
kağıt sürekli
olarak artan
hızda
hareket eder.
Kağıdı seçili
kağıt yolunda
bırakır.

Ayar ve makro
işlevlerini geriye
doğru kaydırır.

Ayar ve makro
işlevlerini ileriye
doğru kaydırır.

Alternatif tuş
işlevlerini devre
dışı bırakır.

Yazıcınızı ayarlama ve yapılandırma ve Windows sürücülerini
indirme ile ilgili ek bilgi almak için lütfen Printronix web sitesini
ziyaret edin:

www.Printronix.com

Yazıcı
ayarlarından
çıkar.
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