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Návod na použitie
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Intalaèná príruèka
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Ïakujeme Vám za zakúpenie jedineènej dvojpolohovej tlaèiarne, ktorá Vám umoòuje
prispôsobi si organizáciu pracovného prostredia.

Zvislá pracovná poloha

Vodorovná pracovná poloha

Táto knika popisuje intaláciu tlaèiarne a jej prípravu pre pouitie. Riaïte sa nasledovnými
pokynmi v danom poradí.
Ïalie informácie o funkciách tlaèiarne sa dozviete z priamej (on-line) dokumentácie, ktorá
je k dispozícii po naintalovaní ovládaèa z intalaèného kompaktného disku (dodaného
spolu s tlaèiaròou).

Obsah balenia

(A) Tlaèiareò
(B) Napájací kábel
(C) Dve atramentové tlaèové hlavy
(farebná a èierna)
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(D) Driak papiera pre automatický
podávaè
(E) Výstupný driak papiera
(F) Kompaktný disk obsahujúci
ovládaè tlaèiarne
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(1) Hlavný automatický podávaè (s driakom papiera) - (2) Výstupný driak / Druhý automatický podávaè
(s driakom papiera) - (3) Okrajová vodiaca lita - (4) Vozík tlaèovej hlavy (s vloenými tlaèovými hlavami)
- (5) Páèka pre uvo¾nenie tlaèovej hlavy - (6) Kryt (otvorený) - (7) Ovládací panel (dve tlaèidlá a svetelný
indikátor) - (8) Parkovacia poloha tlaèovej hlavy (pod krytom tlaèiarne) - (9) Ruèný podávaè (10) Uvo¾òovacie tlaèidlo (pre vybratie pokrèeného papiera - v prípade potreby)

Pripojenie tlaèiarne do
elektrickej siete
1. Vlote malý dvojkolíkový konektor
napájacieho kábla do zásuvky na zadnej
strane tlaèiarne.

2. Druhý koniec kábla zasuòte do vo¾nej
elektrickej zásuvky v stene.
1 ) neodpojí
Tlaèidlo "Napájanie" (1
tlaèiareò od elektrickej siete. Pre
galvanické oddelenie od siete je
potrebné vytiahnu napájací kábel
z elektrickej zásuvky.
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Vloenie tlaèových hláv
Nákresy v tomto oddiele znázoròujú tlaèiareò
v jej vodorovnej polohe.

4. Upevnite tlaèovú hlavu pritlaèením na
uvo¾òovaciu páèku (a do jej zacvaknutia
na miesto).
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1) na
1. Stlaète tlaèidlo "Napájanie" (1
ovládacom paneli tlaèiarne pre zapnutie
tlaèiarne a otvorte kryt. Vozík pre tlaèovú
hlavu sa nastaví do polohy pre vloenie
hlavy a svetelný indikátor bude blika.

Zopakujte vyie uvedený úkon pre
farebnú tlaèovú hlavu.

2. Otvorte nádobku s èiernou tlaèovou
hlavou, vyberte tlaèovú hlavu (uchopte ju
palcom a ukazovákom) a odstráòte
ochrannú fóliu.
5. Po vloení oboch tlaèových hláv zatvorte
kryt tlaèiarne, stlaète a podrte 1 a stlaète
. Obe tlaèidlá pustite súèasne.

Nedotýkajte sa elektrických kontaktov
(1 zlatistá èas) ani tlaèových dýz (2)
a ani na ne tlaèovú hlavu nepokladajte.
3. Vlote tlaèovú hlavu do vozíka oznaèeného
jednou bodkou tak, e jej elektrické kontakty
(1) do¾ahnú na zodpovedajúce kontakty vo
vozíku.

Vozík tlaèovej hlavy sa vráti do parkovacej
polohy a tlaèiareò spustí inicializaèný
cyklus, ktorý chví¾u trvá (svetelný indikátor
bliká a do skonèenia tohto cyklu).
Nezabudnite pred prvou tlaèou spusti
funkciu zarovnania tlaèovej hlavy.
Pre výmenu tlaèovej hlavy - viï.
prísluný oddiel v tejto knike.
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Intalácia programov pre
tlaèiareò
Pred intalovaním programov si pozorne
preèítajte zmluvné podmienky oh¾adne
uívate¾skej licencie zobrazené na prvej
strane procedúry intalovania programov.
Uistite sa, e poèítaè aj tlaèiareò sú
vypnuté.
Ak vá poèítaè nemá CD mechaniku, môete:
• stiahnu programy pre tlaèiareò
z internetovej adresy uvedenej na
vnútornej strane predného krytu, alebo
• vytvori vlastnú sadu intalaèných diskiet
pomocou poèítaèa vybaveného CD
mechanikou.
1. Zapnite poèítaè, spustite Windows
a vlote intalaèný CD disk do CD
mechaniky poèítaèa.
2. Naintalujte programy pre tlaè pod¾a jednej
z niie uvedených procedúr (a, b, c alebo
d) v závislosti od operaèného systému
a pouitého typu prepojenia:

• V menu "tart" systému Windows 95/98/
NT (alebo v menu "Súbor" pod systémom
Windows 3.1x) zvo¾te "Spusti", napíte
písmenko CD mechaniky a "olisetup"
(napr. d:\olisetup) a klepnite na OK.
Na obrazovke sa zobrazí intalaèné menu.
• Klepnite na "Intalova programy"
a potom na "Intalova ovládaè tlaèiarne".
• Riaïte sa pokynmi zobrazovanými na
obrazovke.
• Po skonèení intalaènej procedúry budete
poiadaný o opätovné natartovanie
poèítaèa.
(b) Windows 2000 + paralelný kábel
• V menu "tart" zvo¾te "Spusti", napíte
písmenko CD mechaniky a "olisetup"
(napr. d:\olisetup) a klepnite na OK.
Na obrazovke sa zobrazí intalaèné menu.
• Klepnite na "Intalova programy"
a potom na "Intalova ovládaè tlaèiarne".
• Riaïte sa pokynmi zobrazovanými na
obrazovke:
-

a po príslunej výzve zvo¾te LPT port
a pripojte tlaèiareò k poèítaèu
(paralelným káblom).

-

1 ) na
Stlaète tlaèidlo "Napájanie" (1
ovládacom paneli tlaèiarne. Tlaèiareò
sa zapne.

-

Taktie overte, èi je v jednom
z dialógových okien zvolená
automatická intalácia "Plug & Play"
pre tlaèiareò.

Prepojovacie káble nie sú dodávané
s tlaèiaròou. Oh¾adne podrobností sa
obráte na dodávate¾a poèítaèov.
(a) Windows 3.1X/95/98/NT + paralelný
kábel
• Pripojte tlaèiareò k poèítaèu (pomocou
paralelného kábla).

1 ) na
• Stlaète tlaèidlo "Napájanie" (1
ovládacom paneli tlaèiarne. Tlaèiareò sa
zapne.
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