Завантаження паперу –

4.

Якщо необхідно, відрегулюйте налаштування.

6.

Край паперу

Коробка

Пересуньте фіксатор протягувача в
середнє положення, щоб розблокувати
лівий протягувач.

b)

Зсуньте протягувач ліворуч від позначки
«1» на шкалі паперу та заблокуйте його.

Металева напрямна
для паперу (тільки на
моделі зі швидкістю
2000 рядків у хвилину)

Сумістіть папір з наклейкою на днищі принтера. Пропустіть папір
через проріз для паперу.

2.

8.

Повністю підніміть важіль притискача.
Поверніть ручку регулятора вертикального
положення, щоб подати папір у напрямну
для паперу.

9.

Поверніть ручку стопору притискача за
годинниковою стрілкою або проти неї,
відповідно до товщини паперу.
(Шкала A-B-C відповідає товщині паперу 1, 3
та 6.)

Дротяна напрямна
(2)

Напрямна
прорізу для
подачі паперу

1.

a)

Прослідкуйте, щоб передній край першого
аркушу паперу розташовувався паралельно
верхньому краю протягувачів. Якщо папір
зміщено, повторно завантажте його на
зірочки протягувача так, щоб край паперу
розташовувався паралельно шліцьовому
валу.

Протягніть папір поверх провідника стрічки (срібляста металева планка) та
поза нього.

7.
Папір

Пересуньте правий протягувач, щоб
натягнути папір, та зафіксуйте протягувач.

Фіксатор
протягувача
Примітка. На моделях зі швидкістю 2000 рядків у хвилину
завантажуйте папір поверх металевої напрямної для паперу.

Дверцята
протягувача
Дверцята
протягувача

Примітка. На моделях з підставкою слідкуйте, щоб папір проходив
між двома дротяними напрямними.

3.

.

Завантажте папір на лівий протягувач та закрийте його дверцята.
Індикатор товщини паперу
Регулятор вертикального
положення
5.

Порядок дій на принтерах інших моделей див. в посібнику користувача.
.

Шліцьовий вал
протягувача

Протягувач

Розблокуйте правий протягувач, завантажте
папір на нього та закрийте дверцята
протягувача.

Примітка. Стопор притискача надає змогу
підтримувати налаштування товщини на
постійному рівні, не впливаючи на відкриття
та закриття важеля притискача.

A

A

Папір

Шкала паперу
Фіксатор
протягувача
Важіль
притискача

Ручка стопору притискача

УВАГА! Встановіть лівий протягувач ліворуч від позначки «1» на шкалі
паперу, щоб захистити притискач від пошкоджень.
Стопор притискача

Стор. 2

Стор. 3

10.

Повністю опустіть важіль притискача. Якщо необхідно, натисніть
ONLINE (УВІМКН), щоб видалити повідомлення про помилку «LOAD
PAPER» (ЗАВАНТАЖТЕ ПАПІР).

Індикатор верху
сторінки
Регулятор
вертикального
положення

Завантаження стрічки

Перфорація

Дверцята протягувача
11.

Натисніть ADVANCE (ПОДАЧА) кілька разів, щоб забезпечити належну
подачу паперу поза протягувачі та поверх нижньої напрямної для
паперу.

2.

.

Важіль притискача

Поверніть ручку регулятора вертикального положення, щоб сумістити
верх першого друкованого рядка з індикатором верху сторінки.

A
Провідник стрічки

12.

Натисніть ONLINE (УВІМКН), щоб відновити друк.

Примітка. Для точного позиціонування натисніть VIEW (ПЕРЕГЛЯД),
щоб перемістити останні надруковані дані в область протягувача для
перегляду. Натискайте кнопку зі стрілкою вгору або зі стрілкою вниз,
щоб пересунути папір по вертикалі маленькими кроками. Натисніть
VIEW (ПЕРЕГЛЯД) ще раз, щоб повернути папір у відкориговане
положення для друку.

Кришка блока
друкувальних
молоточків

1. Повністю підніміть важіль притискача. Закрийте дверцята
протягувача.

Картридж стрічки

A
2. Поверніть ручку регулятора натягу стрічки за годинниковою
стрілкою, щоб натягнути стрічку.

Налаштування верху сторінки
Ручка регулятора натягу
стрічки

Стрічка

.

Виконуйте цю операцію під час першого завантаження паперу в принтер та
щоразу під час завантаження нового паперу.

УВАГА! Не повертайте ручку регулятора натягу стрічки проти
годинникової стрілки.
Це може пошкодити картридж стрічки.

3.

4.

Хитніть картридж донизу так, щоб стрічка пройшла між кришкою блока
друкувальних молоточків та провідником стрічки.

Повністю опустіть важіль притискача. Натисніть ONLINE (УВІМКН),
щоб видалити повідомлення про помилки.

УВАГА! Не допускайте перекручування чи складення стрічки.
Стрічка
Регулятор вертикального
положення

Картридж стрічки
4.

Натисніть TOF (ВЕРХ СТОРІНКИ), щоб перемістити положення верху
сторінки в положення для друку. Натисніть ONLINE (УВІМКН).

5.

Поверніть ручку регулятора натягу стрічки за годинниковою стрілкою так,
щоб стрічка правильно лягла в тракт.

Язичок (2)
Важіль притискача
Ручка регулятора
натягу стрічки

Проріз для язичка (2)

1.

Переконайтеся, що принтер вимкнено. Повністю підніміть важіль
притискача та знайдіть індикатор верху сторінки.

онлайн

TOF

конфиг

вигляд

вибрати

вперед

Повітровідвід

скасувати

3. Нахиліть картридж стрічки так, щоб бік картриджа знаходився нижче
стрічки. Встановіть язички картриджа в прорізи для язичків на
повітровідводі.
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