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Ha további információkat és részletesebb utasításokat szeretne az új 
nyomtató használatáról, olvassa el a nyomtatóhoz mellékelt CD-ROM-on 
levő teljes felhasználói kézikönyvet. Alternatív módon letöltheti a felhasználói 
kézikönyvet és a kiegészítő adatokat az alábbiakban megadott Citizen 
honlapokról.

A helyi Citizen Systems irodákat a következő címeken lehet elérni:

A CITIZEN a CITIZEN HOLDINGS CO., Japán védett márkajegye.
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További információk . . .

Nyomtatva Kínában JN74916-00F
PMC-0805

Csatlakoztatás az áramhoz
a. Ellenőrizze, hogy a nyomtató kapcsolója ki legyen kapcsolva.
b. Csatlakoztassa a tápkábel dugaszát a nyomtatón levő tápkábel bemenethez.
c. Illessze be a tápkábel dugaszát a váltóáram (AC) konnektorba.
d. A kapcsoló a vezérlőpult alatt levő bemélyedésben található, a nyomtató előlapján, 

tehát könnyen hozzáférhető, miután a nyomtatót elhelyezte a helyére.

Gratulálunk...
Hogy a Citizen címkenyomtatót választotta.
Szánjon rá időt, hogy elolvassa ezt a gyors kezdési útmutatót, amely megismerteti a 
nyomtatóval és működésével. A nyomtató egy összetett, de egyszerűen használható 
címkenyomtató, amely egyszerű médiaadagolást és gyors csatlakozást, valamint LCD 
kijelzőn megjelenített menükonfigurációs rendszert biztosít.
Bemutatjuk, hogy hogyan kell a nyomtatót kicsomagolni a dobozából, hogyan kell a 
számítógépes rendszerhez csatlakoztatni és a médiát behelyezni, ideértve egy gyors 
tesztnyomtatás végzését a működés ellenőrzése érdekében.

Biztonság
Ha ezt még nem tette meg, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a gyors kezdési 
útmutató elején levő biztonsági előírásokat, amelyeket részletesen is megtalál a 
CD-ROM-on levő Felhasználói kézikönyvben. A biztonsági előírások be nem tartása 
komoly személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A nyomtató kicsomagolása
a. Óvatosan csomagolja ki az új nyomtatóját, és ellenőrizze, hogy a mellékelt képen 

feltüntetett összes tétel benne van-e a dobozban. Ne feledje, hogy csak önmagában 
a nyomtatónak körülbelül 18 kg a súlya, ezért elővigyázatosan, egy másik személy 
segítségével emelje ki a dobozból.

b. Bizonyos esetekben a Citizen forgalmazója külön tételeket is mellékel, amelyek az 
Ön specifikus berendezéséhez szükségesek, mint például kiegészítő CD-ROM, 
kábel vagy kézikönyvek. Ezekhez a tételekhez a külön utasításokat az egyes külön 
csomagokban találja meg.

c. Ha bármilyen kérdése van, vagy ha megállapította, hogy a tételek bármelyike 
hiányzik, kérjük, hogy elsőként a forgalmazójával vegye fel a kapcsolatot. Egyébként 
a Citizen regionális irodáinak az elérhetőségeit ennek a gyors kezdési útmutatónak a 
hátlapján találja meg.

d. A nyomtató teteje a szállítás során ragasztószalaggal van rögzítve. Egyszerűen 
húzza le a ragasztószalagot, és nyissa ki a dobozt a tető felemelésével, majd 
hátratolásával.

e. Van még egy darab ragasztószalag, amelyet le kell vennie, ez tartja az eszközt zárva 
a szállítás alatt. Távolítsa el a szalagot és a hozzá illesztett papírt a dobozról való 
óvatos lehúzással. Egy újabb darab csomagolópapír található a szerkezetben. Ezt a 
fej legelső kinyitásakor távolíthatja el (lásd 3b rész).

A doboz alaptartalma
A következő tételek találhatók a dobozban:

Csatlakoztatás a számítógéphez

Ez a termék három, adat kinyomtatására használható interfésszel rendelkezik: soros 
port (RS232C), párhuzamos port (IEEE1284) és USB port (USB1.1). A forgalmazója 
hozzátehet még egy opcionális belső Ethernet (LAN) vagy vezeték nélküli LAN portot. 
Ha az opcionális Ethernet vagy vezeték nélküli LAN portot használja, a standard 
párhuzamos és USB portot el kell távolítani a nyomtatóból, ezért a párhuzamos 
interfész nem használható.

A huzal nélküli LAN csatlakozás kivételével interfész kábelre van szükség a nyomtató 
és a számítógép csatlakoztatásához. A kábel csatlakoztatásához a következők 
szerint járjon el:

a. Mind a nyomtatót, mind a számítógépet kapcsolja ki.
b. Az interfész kábel végét csatlakoztassa a nyomtató hátsó részén levő interfész 

csatlakozóhoz, és csatokkal vagy szorítócsavarokkal rögzítse, ahol ez lehetséges.
c. Az interfész kábel másik végét csatlakoztassa a számítógép interfész dugaszához, 

és csatokkal vagy szorítócsavarokkal rögzítse, ahol ez lehetséges.

Csatlakoztatás

Figyelem
Olyan váltóáram konnektort használjon, amelybe 
háromágú csatlakozó illeszthető. Ellenkező esetben 
statikus elektromosság generálódhat, és áramütés 
veszélye lép fel.

Előbb ezt olvassa el !

CL-S700-as sorozat
Hőnyomtatást alkalmazó vonalkód- és címkenyomtató

GYORS KEZDÉSI ÚTMUTATÓ

Ez a gyors kezdési útmutató az alapvető használatra vonatkozik.
A részletes használati utasításokat a mellékelt CD-ROM-on levő 
Felhasználói kézikönyvben találja.

Váltóáram (AC)
konnektor

Tápkábel bemenett

Kapcsoló

Soros interfész kábel

USB interfész kábel

Párhuzamos interfész kábel

Észak- és Dél-Amerika :

363 Van Ness Way, Suite 404
Torrance, CA 90501. USA
Tel: (310) 781-1460
Fax: (310) 781-9152
http://www.citizen-systems.com 

Európa, Közel-Kelet és Afrika :

Mettinger Strasse 11 Park House, 643-651 Staines Road
D-73728, Esslingen Feltham, Middlesex, TW14 8PA
Germany United Kingdom
Tel: +49 (0) 711 3906 420 Tel: +44 (0) 20 8893 1900
Fax: +49 (0) 711 3906 405 Fax: +44 (0) 20 8893 0080
http://www.citizen-europe.com

Ázsia, beleértve Kínát és Japánt :

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-shi
Tokyo, 188-8511. Japan
Tel: +81 (0) 42 468 4608
Fax: +81 (0) 42 468 4997
http://www.citizen-systems.co.jp

Biztonsági előírások – ezeket szigorúan be kell tartani

A nyomtatója biztonságos működése érdekében kérjük, olvassa el figyelmesen az itt következő üzembehelyezési 
és biztonsági utasításokat. Az előírások be nem tartása személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet, illetve 
szélsőséges helyzetben komoly sérülést vagy halált okozhat.

  1. Olvassa el ezeket az utasításokat, és őrizze meg a későbbiekben is.
  2. Tartson be minden, a terméken feltüntetett figyelmeztetést és utasítást.
  3. Tisztítás előtt húzza ki a terméket a konnektorból. Ne használjon folyékony aeroszolos tisztítószereket, hígítót, 

triklór-etilént, benzint, ketont vagy hasonló vegyszert. Ehelyett a tisztításhoz használjon nedves törlőt, miután a 
nyomtatót szétkapcsolta a tápegységtől.

  4. Ne használja a terméket víz közelében, vagy ahol kémiai reakció léphet fel, például laboratóriumban, illetve 
ahol sok olaj, por, só vagy vasrészecske található.

  5. Ne helyezze a terméket instabil hordozó állványra, polcra vagy asztalra, mivel az leeshet, ami komoly kárt 
okozhat a termékben vagy a körülötte levő személyekben.

  6. A borítón és a hátlapon vagy alul található nyílások és hézagok a szellőzést szolgálják.
  7. A termék megbízható működése és a túlmelegedéstől való megóvása érdekében ne zárja el vagy fedje be 

ezeket a nyílásokat. A nyílásokat nem szabad elzárni azzal, hogy a terméket ágyra, kanapéra, takaróra vagy 
hasonló felületre teszi. A terméket soha ne tegye fűtőtest vagy hőforrás mellé vagy felszínére. A terméket nem 
szabad beépített berendezésbe helyezni, ha nincs biztosítva a berendezés megfelelő szellőztetése.

  8. A terméket a jelzőcímkén feltüntetett áramforrás típusról kell működtetni. Ha nem biztos az igénybe vehető 
tápforrás típusában, beszéljen a forgalmazójával vagy a helyi áramszolgáltató vállalattal.

  9. A termék háromágú csatlakozóval van ellátva, amelynek van egy harmadik földelő lába. Ez a csatlakozó csak 
földelt dugaszolóaljzatba illeszthető. Ez a biztonságot szolgálja. Ha nem tudja beilleszteni a csatlakozót a 
dugaszolóaljzatba, vegye fel a kapcsolatot a villanyszerelőjével, hogy cserélje ki az elavult dugaszolóaljzatot. 
Ne mellőzze a csatlakozó földelt típusának biztonsági célját. 

10. Ne engedjen semmilyen tárgyat a tápkábelre támaszkodni. Ne tegye olyan helyre a terméket, ahol ráléphetnek 
a kábelre. Ne húzza a tápkábelt vagy adatkábeleket, és ne hagyja feszültség alatt. 

11. Ha hosszabbítót használ a termékhez, ellenőrizze, hogy a hosszabbítóhoz csatlakoztatott termékek összes 
amper terhelése ne haladja meg a hosszabbító amper teljesítmény-meghatározását. Ugyanakkor azt is 
ellenőrizze, hogy a konnektorba csatlakoztatott összes termék összteljesítménye ne haladja meg a 7,5 ampert 
220/240 V-os konnektor és a 15 ampert 120 V-os konnektor esetében.

12. Soha te tegyen be semmilyen tárgyat a termékbe a doboz résein keresztül, mert azok veszélyes feszültség 
pontokhoz vagy rövidzárlatos részekhez érhetnek, amely tűzvészt vagy áramütést eredményezhet. Soha ne 
öntsön semmilyen folyadékot a termékre.

13. Kivéve azokat az eseteket, amelyeket a jelen útmutató tartalmaz, ne próbálja saját maga megjavítani vagy 
szétszedni a terméket. A "Do Not Remove" (Ne távolítsa el) jelzéssel ellátott burkolórészek felnyitása és 
eltávolítása veszélyes feszültségpontoknak vagy más veszélyeknek teszi ki Önt. Mindezen részek javítását 
bízza szerelőszemélyzetre.

14. A berendezésen levő hálózati csatlakozót kell használni a hálózati áram kikapcsolásához. Ellenőrizze, hogy a 
konnektor közel legyen az eszközhöz, és könnyen hozzáférhető legyen.

15. Kapcsolja szét a terméket a konnektortól, és bízza a javítást képesített személyre, a következő feltételek 
mellett:
a. Ha a tápkábel vagy a csatlakozó sérült vagy kopott.
b. Ha folyadék, aeroszolos vagy más vegyszer ömlött a termék belsejébe.

c. Ha a terméket eső, víz vagy túlzott nedvesség érte.
d. Ha a termék a használati utasítások betartása mellett sem működik rendesen. Csak azokat a vezérlőket 

állítsa be, amelyeket a használati utasítások megneveznek, mivel a többi vezérlő helytelen beállítása 
meghibásodást okozhat, és gyakran a képesített technikusnak kimerítő munkájába kerül, hogy a terméket 
visszaállítsa a normális működésmódra.

e. Ha a terméket leejtették, megütötték vagy a doboza károsodott.
f. Ha komoly változás tapasztalható a termék teljesítményében, amely szervizelést tesz szükségessé.

16. Dobja el vagy biztonságosan tárolja a műanyag csomagolótasakot. A tasakot távol kell tartani a gyerekektől. Ha 
a tasak felkerül egy gyerek fejére, fulladást okozhat.

17. Bizonyosodjon meg róla, hogy amikor kinyitja a fedőlapot, azt minden oldalról kinyitotta. Ha csak részben nyitja 
ki, a fedőlap lecsapódhat, és sérülést okozhat.

18. Amikor a fedőlap nyitva van, vigyázzon a fedőlap sarkaira, mivel azok sérülést okozhatnak.
19. Ne nyissa ki a nyomtatót nyomtatás közben.
20. Helyesen kezelje a vezérlőpultot. A gondatlan, durva kezelésmód problémákat vagy hibás működést okozhat. 

Ne használjon a működtetéshez éles végű eszközöket, mint amilyen például a golyóstoll.
21. Ha nyomtatás közben probléma lép fel, azonnal állítsa le a nyomtatót, és húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
22. A jelen útmutató tartalma előzetes figyelmeztetés nélkül módosítható.
23. A jelen útmutató tartalmának a sokszorosítása, átadása vagy továbbítása előzetes jóváhagyás nélkül szigorúan 

tilos.
24. Nem vállalunk felelősséget az itt közölt információk használatából származó semmilyen kárért, tekintet nélkül a 

hibákra, kihagyásokra vagy nyomdahibákra.
25. Nem vállalunk felelősséget semmi olyan problémáért, ami az itt megjelölt termékektől eltérő opcionális 

termékek és fogyóeszközök használatából ered.
26. Nem vállalunk felelősséget semmilyen, a nyomtató hibás használatából vagy a felhasználó nem megfelelő 

környezetéből eredő meghibásodásért.
27. A nyomtatóban tárolt adatok ideiglenesek. Ezért minden adat elvesztődik, ha megszűnik az áramellátás. Nem 

vállalunk felelősséget semmilyen kárért vagy bevételkiesésért, amelyet meghibásodás, javítás, kivizsgálás stb. 
miatti adatvesztés okoz.

28. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen hibát vagy félreérthető közlést talál az útmutatóban.
29. Ha hiányzanak lapok az útmutatóból, vagy ha hibásan vannak ragasztva, vegye fel velünk a kapcsolatot egy új 

útmutató átadása céljából.
30. A jelen útmutató más vállalatoktól és termékektől származó védjegyeket vagy jegyzett márkajeleket tartalmaz. A 

Citizen minden védjegyet elismer.

Megfelelőségi nyilatkozat európai felhasználóknak
A CE jelzés a következő feltételek és rendelkezések szerinti megfelelőséget jelzi:
Alacsonyfeszültségi irányelv (73/23/EGK) /EN60950-1
Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó (EMC) irányelv (2004/108/EC) /EN55022, EN55024, EN61000-3-2 és 
EN61000-3-3
A terméket az EN ISO 7779 szabvány szerint tesztelték, és a kibocsátott zajszint nem magasabb az 55 db(A) 
értéknél.
Ezt az eszközt nem video munkaállomással együtt történő használatra tervezték, a Bildscharb V szabványnak 
megfelelően.
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CD-ROM Gyors kezdési útmutató

Médiatartó karMédiatartó vezérlő

FejtisztítóPapírtartó
(a szalaghoz)

MintaszalagSzalagtartó

Tesztcímke média Tápkábel
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Visszacsévélő tekercs

Média (felület)

Visszacsévélő tekercs

Széles, kék fejkioldó kar 

Érzékelő 

"Média": rendszerint egy 
tekercs címke, kártya vagy 
cédula

Médiatartó szerkezet:
Csúsztassa a médiatartó 
vezérlőt a médiatartó 
karra

Rögzített 
médiaadagoló

Média

(1)

Mozgatható 
médiaadagoló

Média

(2)

(3)

( f )

(e)

1
2

Szalagtartók

Papírtartó

Új, teljes szalag

Médiaadagoló kar
(felemelt pozícióban)

Média szabályozó gombbal

Médiavastagság szabályozó csavar

Médiavastagság 
ellenőrző ablak

Médiaszélesség ellenőrző ablak

Média behelyezés

Keskeny vagy vastag média használata

Nem szabványos méretű és formájú média esetében lehet, hogy be kell állítania a médiaérzékelőket. 
A szabályozható érzékelő standard kellék.
a. Tegye be a médiát a nyomtatóba a fentiekben leírt 

módon. Ellenőrizze, hogy a médiaadagoló kar 
alacsonyan legyen, és le legyen kattintva, de hagyja 
a nyomtatófej szerkezetet nyitva.

b. A szabályozó gomb forgatásával mozdítsa el a 
szabályozható érzékelőt a kért pozícióba. Az 
érzékelőnek a kért pozícióra való igazításához a 
szabályozó ablakon keresztül látható sárga jelzést 
használja a médián keresztül.

Szabályozás szokatlan formájú médiára

Nyomtatódriver telepítése
Ha a nyomtatóhoz nincsenek driverek mellékelve, ingyenesen 
letöltheti a legújabb verziót a honlapunkról, amelyről részleteket a 
Gyors kezdési útmutató hátlapján talál.

A Windows® legutolsó verziója esetében a számítógép gyakran 
automatikusan érzékeli a nyomtatót. Ezért javasoljuk, hogy a 
nyomtató telepítése előtt töltse le a honlapunkról a drivereket, 
hogy a fájlok elő legyenek készítve a telepítésre.

A nyomtatódriver telepítése során a számítógép felkérheti a 
nyomtató kiválasztására.

Kattintson a lemez olvasása ("Have Disk…") ablakra, majd jelölje 
meg a driver fájlok helyét a CD-ROM-on. Rendszerint a 
"Citizen.Inf" fájlt kell keresnie.

Ha nem Windows®-t használ, a forgalmazója segíti majd a 
megfelelő, a számítógépes rendszerével kompatibilis driverek és 
szoftverek telepítésében.

A Windows® a Microsoft® Corporation védjegye.

Windows® driverek

A szalag behelyezése

A nyomtató konfigurálása

a Nyissa ki a tetőt, és nyomja le a fejkioldó kart a szerkezet kioldása 
érdekében. Ne nyissa ki a médiaadagoló kart, mivel ez rögzíti a 
médiát.

b. Igazítsa egymáshoz az új 
szalagot és az üres 
papírtartót (csövet), 
valamint a szalagtartókat. 
Csúsztassa be teljesen a 
szalagtartókat a szalagba 
és a papírtartóba.

c. Helyezze be az új szalagot és a 
tartót a hátsó szalagvezérlő 
egységbe.

 A szalagvezérlő szerkezeten 
levő hornyok és a szalagtartó 
vége egymásba illeszkednek.

d. Húzza ki a szalagot a fejegység 
alsó részén túl, a szalagtekercs 
oldaláig. Körülbelül 30 cm 
szalagot kell áthúzni.

e. Tapadószalagot használva 
rögzítse a nyomtatón áthúzott 
szalagot a papírtekercshez. 
Tekerje rá a szalagtartóra az 
óramutató járásával ellentétes 
irányban.

f. Helyezze a szalagtartót, 
amelyhez a papírtartót 
illesztette, a szalagvezérlő 
egységbe, majd a szalag laza 
részei és gyűrődései 
kisimítása érdekében forgassa 
meg a nyíl által jelzett 
irányban.

g. Csukja le a nyomtató szerkezetet. Határozottan nyomja le a 
szerkezet zöld részét, amint a lenti ábrán látja, amíg bekattan. 
Bizonyosodjon meg róla, hogy hallja a kattanást, ellenkező esetben 
a szerkezet nincs lezárva.

h. Ha a szalag gyűrött, nyomja a FEED gombot, amíg a gyűrődések 
kisimulnak. Abban a kellemetlen esetben, ha a gyűrődések nem 
tűnnek el, lehet, hogy ki kell igazítania a szalag feszültség 
beállításokat, amint a mellékelt CD-n levő teljes Felhasználói 
kézikönyv leírja. Erre rendszerint csak speciális vagy nagyon 
keskeny szalagok esetében lehet szükség.

A média behelyezése
a. A média behelyezési módja nagyon egyértelmű és egyszerű. 

Először is nyissa fel a nyomtató fedelét, hogy megnézze a nyomtató 
mechanizmusát és a médiatartót.

b. Nyomja le a fejkioldó kart a nyomtatófej kioldásához. Majd nyomja le 
az érzékelő karkioldót a média adagoló felemeléséhez.

c. Illessze be a "Médiatartó szerkezetet" a médiatekercs közepébe. 
Illessze ezt a médiatartóra, nyomja az eszköz bal oldalához, és 
rögzítse a médiatekercset.

d. (1) Nyomja a médiát a bal részen levő rögzített médiaadagoló 
felé.

      (2) A mozgatható médiaadagolót úgy kell megigazítani, hogy 
hozzáérjen és irányítsa a médiát. Nem szabad összegyűrnie 
vagy akadályoznia a médiát a nyomtatón való áthaladás 
során.

      (3) A médiának egyenesen kell áthaladnia a nyomtatón úgy, hogy 
a bal éle egy vonalban legyen a húzólemezen levő 
bevágással.

e. A médiát tartva, hogy az ne mozduljon vagy ferdüljön el, nyomja le a 
médiaadagolót, ezzel a helyére 
kattintja.

f. Csukja be a 
nyomtatószerkezetet. 
Határozottan nyomja 
le a szerkezet zöld 
részét, amint a lenti 
ábrán látja, amíg 
bekattan. 
Bizonyosodjon meg 
róla, hogy hallja a 
kattanást, ellenkező 
esetben a szerkezet 
nincs lezárva.

g. Csukja le a nyomtató 
fedelét, és kapcsolja be a nyomtató kapcsolóját. A vezérlőpulton levő 
LCD kijelzőn "On Line Ready" (készenlétben) kiírást lát. Majd nyomja 
meg a FEED gombot, így a média továbbhalad a következő címke 
pozícióig, majd megáll.

h. Miközben az áram be van kapcsolva, nyomja a FEED gombot a média 
betáplálásáért. A következő nyomtatásindítási pozíciónál meg fog állni.

Konfigurációs nyomtatás
Tesztnyomtatás végzésével egyszerűen 
ellenőrizhető a nyomtató konfigurációja. 
Telepítse a szalagot az előbbiekben leírt 
módon, majd a következők szerint 
működtesse a nyomtatót.

Címke média esetében
Kapcsolja be a nyomtatót, miközben a FEED 
gombot nyomja. Amikor az LCD kijelzőn 
megjelenik a "Self Print Mode" és a "Label 
Media", engedje el a FEED gombot.

Folyamatos média esetében
Kapcsolja be a nyomtatót, miközben a FEED 
gombot nyomja. Amikor az LCD kijelzőn 
megjelenik a "Self Print Mode" és a "Label 
Media", majd ez "Self Print Mode" és "Cont. 
Media" kijelzésre vált, engedje el a FEED 
gombot.
A nyomtató elkészíti a megjelenített konfigurációs jelentést.
A nyomtatás újrakezdéséhez nyomja meg újra a FEED gombot.
A kilépéshez kapcsolja ki a nyomtatót.

A konfiguráció módosítása
Ha a MENU gombot megnyomja, miközben a nyomtató készenléti 
állapotban van, a nyomtató a menübeállítás módra vált. Ebben a 
módban lehet módosítani a nyomtató konfigurációján, az operációs 
pult segítségével. A menübeállítás módban az LCD kijelzi az aktuális 
menübeállításokat és a gomb funkciót.

A gombok funkciói
A menübeállítás módban a négy gomb "kurzorbillentyű" lesz, 
amelyekkel a menüben lehet navigálni. A kis billentyűzet közepén levő 
négy kis nyíllal tájékozódjon, és nem a gombok elnevezéseiből.

A � gombbal (Feed gomb) felfele böngészheti a menürendszert, vagy 
magasabb értéket választhat ki.

A � gombbal (Menu gomb) lefele böngészheti a menürendszert, vagy 
alacsonyabb értéket választhat ki.
A � gombbal (Stop gomb) kiválaszthat vagy elmenthet egy tételt, vagy 
megjelenítheti a menüt.
A � gombbal (Pause gomb) kiléphet az aktuális tételből (visszalépés), 
és adott esetben kiléphet a menürendszerből.

A menübeállításokat a nyomtató memóriája ideiglenesen tárolja. Csak 
akkor lesznek véglegesen tárolva a nyomtató beállítások között, ha 
kilép a menürendszerből, és a "Save Settings" (beállítások mentése) 
kérdésre megnyomja a "Yes" (igen) opciót.

Gyors váltás a DT és TT között
TA nyomtatási módot (hőnyomtatás/közvetlen hőnyomtatás) a menü 
beállítási mód és az operációs pult segítségével lehet beállítani.
Figyelem:
Ellenőrizze, hogy a nyomtató ne legyen nyomtatási vagy szüneteltetési 
módban. Nem válthat a nyomtatási módok között, ha a nyomtató nincs 
készenléti ("On Line Ready") módban.

Beállítási módszer
Tartsa a MENU gombot lenyomva. Ahányszor megnyomja a PAUSE 
gombot, a nyomtató vált a hőnyomtatás és a közvetlen hőnyomtatás 
módok között.

■ Ha a hőnyomtatást választotta ki, a jelzőcsengő egyszer szólal meg, 
és az LCD röviden kijelzi: "Print Method, TT", mielőtt visszatérne a 
készenléti állapotba.

■ Ha a közvetlen hőnyomtatást választotta ki, a jelzőcsengő kétszer 
szólal meg, és az LCD röviden kijelzi: "Print Method, DT", mielőtt 
visszatérne a készenléti állapotba.

Megjegyzés: 
Ha csak a MENU gombot nyomja meg, és nem nyomja le a PAUSE 
gombot, a teljes menübeállítás módra vált.

Szalag behelyezése hőnyomtatás esetében

Ha a fenti módon használja a konfiguráció/tesztnyomtatás funkciókat, szabályozhatja a 
nyomtató beállításokat, például a média szélességét és vastagságát (nyomtatófej nyomás).

Szélesség szabályozása
A jobb felső minta egy helytelenül beállított ”média szélesség szabályozást” jelenít meg. A nyomtatott kép eltűnik 
a kép jobb felén.

A médiaszélesség beállításának a módosításához forgassa el a nyomtatófej jobb oldalán levő kis szabályozó 
gombot, amint az ábra mutatja. A kijelző ablak (amelyet eltakarhat a szalag) megközelítőleg mutatja a beállítást. 
A kis nyíl "teljes", 100 mm-nyi szélességet jelez.

Vastagság szabályozása
A második jobb oldali minta egy helytelenül beállított "média vastagság 
szabályozást" jelenít meg. A nyomtatott kép túl világos, szürke vagy foltos. 
Ezt a helytelen hőszabályozás is okozhatja.

A médiavastagság beállításának a módosításához használjon 
keresztkörmös csavarhúzót, amely a szerkezet tetején levő "vastagság 
szabályozó" nyílásban van elhelyezve (ezt eltakarhatja a szalag).

A csavarhúzónak az óramutató járásával megegyező irányban történő 
elfordítása során a mutató lesüllyed. Ez vastagabb média, például kártyák 
és cédulák esetében alkalmas. Az óramutató járásával ellentétes elfordítás 
esetében a mutató felemelkedik, ez vékonyabb média, például hőérzékeny 
papírtekercs esetében alkalmas.

A középső vonal a gyári beállítás, és szabványos címkékre való.

Sárga jelzés

Médiaadagoló kar
(felülnézet)

Érzékelő szabályozó gomb

Szabályozó ablak

Machine Information
Model Number    : CL-S700
Boot Version     : ****
ROM Version     : ********
ROM Date(DD//MM//YY)  : 07/10/03
ROMCheck Sum    : ****
Head Check     : OK
Print Counter     : 0002.234km
Service Counter    : 0002.234km
Sensor Monitor    : 1.50V
Option Interface    : None

Current Menu Setting
 [PageSetup Menu]
Print Speed     : 10 IPS
Print Darkness    : 10
Darkness Adjust    : 00
Print Method     : Thermal Transfer
Continuous Media Length  : 4.00 inch
Vertical Position    : 0.00 inch
Horizontal Position  : 0.00 inch
Sensor Select     : Rear Adj Sensor
Media Sensor     : See Through
Small Media Adjustment  : Off
Small Media Length   : 1.00 inch
Symbol Set     : PM

MENU

PAUSE

Tartsa
Nyomja meg / 

Engedje el

9 Leválasztó és visszacsévélő funkció
(csak a CL-S700R-nél)

a. Nyissa ki a visszacsévélő fedőlapját és távolítsa el a 
visszacsévélő tekercset.

b. Húzzon ki körülbelül 40 cm hosszúságú médiát a fejegységből. 

c. Szedje le a 40 cm-es médiáról az összes címkét, hogy a 
média felülete kapcsolatban legyen a leválasztó görgővel, 
amikor az elülső ajtót becsukja.

d. Helyezze be a média felület végét a visszacsévélő tekercs 
nyílásába, és kétszer-háromszor tekerje meg a tekercs körül, 
hogy biztosan beakadjon. Ezután helyezze be a visszacsévélő 
tekercset a nyomtatóba. 

e. Egy határozott mozdulattal csukja be a visszacsévélő fedőlap 
ajtaját, hogy az bezáruljon.

Média (felület)

Körülbelül 40 cm
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