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DANE TECHNICZNE
1. Metoda drukowania

Drukarka matrycowo-igłowa
Druk dwukierunkowy

2. Głowica drukująca
9 igieł

3. Emulacje
wersja 15"
• EPSON FX1050 tryb EPSON
• IBM-Proprinter IIXL tryb IBM

wersja 10"
• EPSON FX850 tryb EPSON
• IBM-Proprinter II tryb IBM

4. Liczba znaków
• tryb EPSON

178 znaków
50 symboli graficznych

• tryb IBM
212 znaków

50 symboli graficznych

5. Drukowanie graficzne
8 kategorii, 8 punktów pionowo
wersja 15"

816 punktów, graficznie: Uwaga l
979 punktów, graficznie

1088 punktów, graficznie
1224 punkty, graficznie
1632 punkty, graficznie: Uwaga l
1632 punkty, graficznie: Uwaga 2
3264 punkty, graficznie: Uwaga 2
1958 punktów, graficznie



wersja 10"
480 punktów, graficznie: Uwaga l
576 punktów, graficznie
640 punktów, graficznie
720 punktów, graficznie
960 punktów, graficznie: Uwaga l
960 punktów, graficznie: Uwaga 2

1920 punktów, graficznie: Uwaga 2
1152 punkty, graficznie:

Uwaga 1: Drukowanie pionowe w 9 punktach jest również możliwe.
Uwaga 2: Jeżeli jest drukowany punkt początkowy, to następny punkt poziomy nie

może być drukowany.

6. Tryb drukowania
Tryb normalny:
Pica 10 znaków/cal
Elitę 12 znaków/cal
Duża szybkość 12 znaków/cal
Bardzo duża szybkość 15 znaków/cal
Zgęszczony 17 znaków/cal
Zgęszczony elitę 20 znaków/cal

Tryb o wysokiej jakości (NLQ):
Pica 10 znaków/cal
Elitę 12 znaków/cal
Duża szybkość 12 znaków/cal

8 kategorii drukowania grafiki
Możliwe jest mieszanie powyższych trybów drukowania w ramach jednej linii. Ponad-
to, przy pomocy tej drukarki można uzyskać pismo grube, podwójną wysokość,
podwójną szerokość, podwójna wysokość podwójna szerokość, podwójne uderzenie,
indeks górny i indeks dolny, pismo proporcjonalne i kursywę.

7. Wprowadzanie papieru, szerokość i ciężar papieru
Wersja 15"
Wprowadzanie ręczne:
Pojedynczy arkusz (A4, B4, B5, listowy, prawny)
53 g/m2 - 81 g/m2 w Europie
Przeciąganie papieru: Papier ciągły (4,5"-16")
53 g/m2 - 81 g/m2 w Europie



Wersja 10"
Wprowadzanie ręczne:
Pojedynczy arkusz (A4, B5, listowy, prawny)
53 g/m2 - 81 g/m2 w Europie
Przeciąganie papieru:
Papier ciągły (4,5"-10") 53 g/m2 - 81 g/m2 w Europie

8. Kopiowanie wielokrotne
Oryginał i 2 kopie, bez kalki maszynowej, 40 g/m2

Całkowita grubość mniejsza niż 0,2 mm

9. Posuw linii
Minimum 1/216"

10. Prędkość posuwu linii
10 linii/sek. (6 linii/cal)

11. Prędkość drukowania
Duża prędkość i normalna jakość 240 znaków/sęk.
Duża prędkość i wysoka jakość 60 znaków/sęk.
Bardzo duża prędkość 300 znaków/sęk.



INNE DANE TECHNICZNE
1. Zasilanie

220 - 240V dla Europy i innych krajów

2. Temperatura
5 ° - 35 ° C (podczas pracy)

3. Wilgotność powietrza
20 %-80 % (nieskondensowane)

4. Wymiary
Wersja 15"
21,4" (szerokość) x 4,8" (wysokość) x 11,3" (głębokość)
544 (s) x 121 (w) x 287 (g) mm
Wersja 10"
15,7" (s)x4,8" (w) xl l, l" (g)
400 (s) x 121 (w) x 282 (g) mm

5.
Wersja 15"

4.2 kg
Wersja 10"

3.3 kg

6. Pobór mocy
38 W (Autotest)
16 W (stan pogotowia)



Opcje

Wersja 15"
SP-24551 czarna taśma z tkaniny
SP-24552 wielouderzeniowa taśma filmowa
SP-24159 podajnik pojedynczego arkusza

Wersja 10"
SP-16051 czarna taśma z tkaniny
SP-16052 wielouderzeniowa taśma filmowa
SP-20009 A podajnik pojedynczego arkusza



OPIS DRUKARKI
Rozpakowanie drukarki
Następujące części należą do zakresu dostawy (rys.l):
1. Drukarka
2. Kaseta z taśma
3. Pokrywa drukarki
4. Wspornik papieru
5. Podręcznik obsługi



ELEMENTY OBSŁUGI l WSKAŹNIKI
Ważna rzeczą jest, aby przed ustawieniem i korzystaniem z drukarki, zapoznać się z
jej budowa.





Włącznik sieciowy POWER
Włącznik ten służy do włączenia i wyłączenia drukarki.

1. Wskaźnik POWER (zielony)
Lampka ta się świeci, jeżeli drukarka jest włączona.

2. Klawisz ON-LINE
Przez naciśnięcie tego klawisza przełącza się drukarkę między trybem pracy
ON-LINE (READY) (gotowy) i trybem pracy OFF-LINE (BUSY) (zajęty).
Wskaźnik ON-LINE pokazuje aktualny stan drukarki.

3. Wskaźnik ON LINE (zielony)
Wskaźnik ten pokazuje stan READY/BUSY drukarki. Jeżeli lampka się świeci, to
drukarka znajduję się w stanie ON-LINE, tzn. drukarka jest gotowa przyjmować
dane z komputera. Jeżeli lampka się nie świeci, to drukarka jest w trybie OFF-
LINE i nie może przyjmować danych z komputera.

4. Klawisz NLQ (wysoka jakość)
(Tylko w trybie OFF-LINE)
Przez naciśnięcie tego klawisza wybrany jest wymagany tryb drukowania, tzn. al-
bo normalny albo wysokiej jakości (NLQ). Jeżeli lampka NLQ się świeci, to dru-
karka znajduje się w stanie NLQ. Jeżeli lampka NLQ nie świeci się, to drukarka
jest w stanie normalnym (Draft).

5. Wskaźnik NLQ (wysoka jakość) (zielony)
Lampka ta pokazuje aktualny tryb drukowania, tzn. albo Draft albo NLQ. Jeżeli
świeci się lampka NLQ, to drukarka jest w trybie NLQ. Jeżeli lampka jest
zgaszona, to drukarka znajduje się w trybie Draft.

6. Klawisz posuwu linii (LF) / posuwu formatu (FF)
(Działa tylko w trybie OFF-LINE)
Przy każdym naciśnięciu klawisza papier jest przesuwany o jedna linię. Jeżeli kla-
wisz ten jest naciśnięty dłużej niż l sekunda, to papier jest przesunięty do
początku następnego formatu (FF). Standardowa długość formatu wynosi 11 cali,
o ile nie jest to inaczej zadane przez oprogramowanie.



7. Klawisz PAPER PARK
(Działa tylko w trybie OFF-LINE)
Klawisz ten jest używany do chwilowego usunięcia papieru ciągłego z drukarki
tak, aby mógł być zastosowany papier w pojedynczych arkuszach. Ruch wsteczny
drukarki prowadzi papier ciągły tak, że początek pierwszego formatu jest prowa-
dzony do traktorów napędzających do automatycznego ładowania.

8. Klawisz SHIFT
(Działa tylko przy trybie OFF-LINE)
Klawisz ten służy do wyboru trybu ustawienia marginesu, posuwu i rodzaju pis-
ma. Gdy klawisz ten jest wciśnięty, to drukarka poprzez wciśnięcie klawisza
P.PARK, LF/FF lub NLQ jest ustawiona na tryb marginesu, posuwu lub rodzaju
pisma.

9. Wskaźnik PAPER OUT (czerwony)
Lampka ta świeci, gdy nie ma już papieru w drukarce.

Uwaga: Wybór znaku "O" Przy włączonym zasilaniu i. wciśnięciu klawisza SHIFT
przez wprowadzenie kodu heksadecymalnego (30) zostaje wydrukowane przekreślone
zero zamiast nieprzekreślonego (0).
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ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
• Nie stosować innego napięcia zasilania niż jest to wskazane w specyfikacji.

• Nie dotykać głowicy drukarki bezpośrednio po drukowaniu, ponieważ jest ona
bardzo gorąca.

• Nie skręcać taśmy przy wkładaniu.

• Po wyłączeniu odczekać przynajmniej 2 sekundy przed ponownym włączeniem. Je-
żeli to nie jest przestrzegane, to inicjalizacja pracy drukarki nie może przebiegać
prawidłowo.

• Drukarka powinna być używana w miejscu z niską wilgotnością, małym stopniem
zapylenia i bez oddziaływania promieni słonecznych.

• Unikać drukowania bez prawidłowego zainstalowania kasety z taśma.

• Drukarkę ustawić na płaskim, stabilnym stole lub biurku.

• Ręce i rzeczy osobiste takie jak biżuteria i krawaty trzymać z dala od mechanizmu
kaset podczas pracy drukarki. Karetka porusza się ze znaczną siłą.

• Nie umieszczać ani nie opierać żadnych przedmiotów o drukarkę. Jeżeli przypadko-
wo jakiś przedmiot wpadnie do drukarki, to wyłączyć najpierw drukarkę, a
następnie ostrożnie usunąć przedmiot.

• Drukarkę utrzymywać w stanie suchym. Jeżeli przypadkowo dostanie się woda do
drukarki, to wyłączyć natychmiast drukarkę i wytrzeć na sucho. Ustawienie
głowicy do góry nogami podczas schnięcia może być przy tym pomocne. Zanim
drukarka nie wyschnie całkowicie, nie może być ona włączona.

• Drukarka nie może pracować bez papieru. Przy zastosowaniu papieru, którego sze-
rokość nie odpowiada szerokości wałka drukującego, upewnić się, czy szerokość
druku nie przewyższa szerokości papieru. Wykorzystać sterowanie programem do
zmiany szerokości drukowanej linii.
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USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA DIP
Uwaga: Przed przystąpieniem do jakichkolwiek zmian położeń przełącznika DIP,
wyłączyć drukarkę.

Uwaga: Jeżeli drukarka wcześniej pracowała, to przed jej dotknięciem należy ją pozo-
stawić, aby ostygła.

Ustawienie przełącznika DIP:

1. Otworzyć pokrywę drukarki.
2. Wyciągnąć kasetę z taśmą.
3. Głowicę drukującą przesunąć ręcznie na prawo.
4. Przesunąć osłonę przełącznika DIP na bloku mechanicznym na lewo i zdjąć osłonę

Po ustawieniu przełącznika DIP ponownie założyć osłonę, kasetę i pokrywę drukarki

Odczyt ustawień przełączników DIP następuje dopiero po inicjalizacji drukarki tzn
po jej włączeniu.
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BANK 1 PRZEŁĄCZNIKA DIP
Uwaga 1: Tryby EPSON i IBM są wybierane tylko przy zastosowaniu przełącznika

1-4 DIP. Nie istnieje kod sterujący do wyboru trybu EPSON lub IBM.

Uwaga 2: Kod DCI . . . . Wybór drukarki poprzez oprogramowanie
Kod DC3 . . . . Unieważnia wybór drukarki poprzez oprogramowanie.

Uwaga 3: CR+LF następuje gdy sygnał AUTOFEED jest niski.
Samo CR następuje przy wysokim AUTOFEED.
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Kraj

USA
Mazovia
Latin 2
Francja
Niemcy
USA
USA
USA

Przełącznik DIP

1-1

wył
wył
wył
wył
wł
wł
wł
wł

1-2

wył
wył
wł
wł

wył
wył
wł
wł

1-3

wył
wł

wył
wł

wył
wł

wył
wł

Tablica 2. Ustawienie przełącznika DIP dla znaków międzynarodowych

14



BANK 2 PRZEŁĄCZNIKA DIP

Uwaga 1: Te wybory znaków odnoszą się do zestawu znaków EPSON, zestawu l IBM
i zestawu 2 IBM.

Uwaga 2: Jeżeli DANIA jest wybrana w zestawie EPSON i zestawie l IBM, to do
dyspozycji mamy górne znaki DANIA. Jeżeli, jednakże, DANIA jest wybrana w zesta-
wie 2 IBM, to dostępne się stają znaki USA , i kod (9B) szesnastkowo lub (155)
dziesiętnie odpowiada wyrażeniu "o", a kod (9D) szesnastkowo lub (157) dziesiętnie
wyrażeniu "O".
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WKŁADANIE/WYJMOWANIE TAŚMY
Wkładanie
1. Upewnić się, czy drukarka jest wyłączona.
2. Obracać pokrętło przesuwu taśmy kolorowej w kierunku strzałki, aż do

naciągnięcia taśmy.

3. Wstawić taśmę między przysłonę taśmy i głowicę drukująca tak, żeby kołek
prowadzący taśmy był włożony do otworu pod pokrętłem przesuwu taśmy.
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4. Nacisnąć po obu stronach kasetę.

5. Kręcić pokrętłem przesuwu taśmy kasety aż do napięcia taśmy. Upewnić się, czy
taśma znajduję się prawidłowo przed głowicą drukującą.

Wyjmowanie
Wymienić kasetę z taśmą, jeżeli jakość druku nie odpowiada dłużej waszym wymaga-
niom. Upewnić się, czy drukarka jest wyłączona.

Uwaga: Zwrócić uwagę na to, aby taśma nie była za bardzo wystrzępiona. Znajdujące
się w głowicy igły mogą chwytać za wystrzępioną taśmę i powodować zaciskanie
głowicy.
W celu usunięcia kasety chwycić nasadkę kasety i pociągnąć kasetę pionowo do góry.

Wkładanie Papieru
Uwaga: Przy wkładaniu papieru (papier pojedynczy lub ciągły) upewnić się, czy pa-
pier jest włożony prawidłowo do otworu.
W celu uniknięcia zukosowania lub zakleszczenia papieru włożyć papier bezpośrednio
z tyłu drukarki umieścić prawidłowo wspornik papieru.
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Papier Pojedynczy
1. Upewnić się, czy drukarka jest wyłączona.

2. Przytrzymać wspornik papieru pionowo do góry i wstawić go do ukośnych
wyżłobień po obu stronach drukarki tak, jak to pokazano na rysunku. Następnie
umieścić go w położeniu ukośnym.

3. Ustawić dźwignię tarciową w położeniu z papierem pojedynczym (w kierunku tyl-
nej części drukarki).

4 Przesunąć prawą i lewą prowadnicę do skrajnego położenia.

5. Ustawić papier pojedynczy tak, aby opierał się o wspornik.

18



4. Nacisnąć po obu stronach kasetę.

5. Kręcić pokrętłem przesuwu taśmy kasety aż do napięcia taśmy. Upewnić się, czy
taśma znajduję się prawidłowo przed głowicą drukującą.

Wyjmowanie
Wymienić kasetę z taśmą, jeżeli jakość druku nie odpowiada dłużej waszym wymaga-
niom. Upewnić się, czy drukarka jest wyłączona.

Uwaga: Zwrócić uwagę na to, aby taśma nie była za bardzo wystrzępiona. Znajdujące
się w głowicy igły mogą chwytać za wystrzępioną taśmę i powodować zaciskanie
głowicy.
W celu usunięcia kasety chwycić nasadkę kasety i pociągnąć kasetę pionowo do góry.

Wkładanie Papieru
Uwaga: Przy wkładaniu papieru (papier pojedynczy lub ciągły) upewnić się, czy pa-
pier jest włożony prawidłowo do otworu.
W celu uniknięcia zukosowania lub zakleszczenia papieru włożyć papier bezpośrednio
z tyłu drukarki umieścić prawidłowo wspornik papieru.



Format cięgły

1. Zdjąć wspornik papieru i osłonę drukarki. Upewnić się, czy drukarka jest
wyłączona.

2. Otworzyć osłony traktora pociągowego.

3. Ustawić dziury papieru na kolcach traktora pociągowego.

4. Jeżeli jest to konieczne, ustawić traktory pociągowe na wymaganą szerokość
papieru.

5. Zamknąć osłony traktora pociągowego i ustawić położenie papieru. Powoli pchać
traktory pociągowe do góry, aby papier nie zwisał.
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6. Ustawić dźwignię tarciową w pozycji papieru ciągłego (w kierunku przedniej
strony drukarki).

7. Pociągnąć za jarzmo papieru do siebie. Papier zostanie przesunięty do położenia
TOF (początek formatu).

8. Przycisnąć jarzmo do papieru.

9. Założyć osłonę na drukarkę.

10. Założyć wspornik na drukarkę. Przytrzymać wspornik pionowo i wstawić
hakokształtne nasadki wspornika do otworów po obu stronach drukarki, jak to da-
lej pokazano. Wspornik papieru ustawić w pozycji poziomej.
Przesunąć wspornik papieru w kierunku przedniej strony drukarki, aby osłona
drukarki się zamknęła i formaty mogły być z łatwością oddzielone. W celu otwar-
cia osłony przesunąć wspornik w kierunku tylnej strony drukarki.
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Odrywanie 1 cala
Papier można oderwać przy pomocy obcinaka papieru umieszczonego w tylnej części
osłony drukarki.
Drukowanie rozpoczyna się w odległości l cala od początku formatu.

23



Ustawienie początku formatu
• Papier pojedynczy

i) Brak papieru przy włączeniu.
Jeżeli papier zostanie wprowadzony przy pomocy automatycznej funkcji wprowa-
dzania papieru, to drukowanie rozpoczyna się w odległości l cala od początku for-
matu. Ta 1-calowa wartość doprowadzenia papieru jest zapamiętana w drukarce.

ii) Papier już włożony przy włączeniu. Położenie papieru w momencie włączenia jest
położeniem początku formatu. Przy zastosowaniu pojedynczego papieru należy się
upewnić, czy głowica drukująca znajduje się w odległości l cala od początku ar-
kusza.

• Papier ciągły

i) Papier już włożony przy włączeniu.
Położenie papieru w momencie włączenia jest położeniem początku formatu.

ii) W celu rozpoczęcia drukowania, należy papier ustawić przy pomocy pokrętła
wałka drukującego tak, aby perforacja początku strony znalazła się nad głowicą
drukującą. Następnie przeprowadzić jeden z następujących kroków:

1) Drukarkę ponownie włączyć.

2) Wprowadzić sygnał INITIAL.

3) Wykonać rozkaz |ESCT@I. (Tylko przy pracy EPSON)

4) Wykonać rozkaz

24



USTAWIENIE GŁOWICY
Głowica może być ustawiona przy pomocy dźwigni nastawczej głowicy, która znajduje
się po prawej stronie w drukarce.

Przy wydruku na normalnym papierze jednoczęściowym głowica jest ustawiona na 3
(standardowe ustawienie przy dostawie).
W przypadku papieru trzyczęściowego zaleca się ustawić dźwignię na 5 lub 6.
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PODŁĄCZENIE DRUKARKI DO
KOMPUTERA
Drukarka jest wyposażona w dwa rodzaje interfejsów na stronie tylnej: równoległy i
szeregowy. Jeżeli przy wyborze prawidłowego interfejsu wynikną jakieś wątpliwości,
to należy zajrzeć do podręcznika użytkownika odpowiedniego komputera. W celu ko-
munikacji między komputerem i drukarka wymagany jest przewód, który musi być ku-
piony oddzielnie.

Przed podłączeniem drukarki do komputera upewnić się, czy oba urządzenia
wyłączone.
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Interfejs równoległy
Wymagany przewód: przewód do interfejsu równoległego Centroniks. W celu
podłączenia komputera do drukarki podłączyć jeden koniec przewodu do interfejsu
komputera, a drugi koniec do tylnej części drukarki. Upewnić się, czy spinacze po obu
stronach miejsca przyłączenia są zatrzaśnięte, aby przewód się nie wyślizgiwał.

Interfejs szeregowy
Wymagany przewód: przewód do interfejsu szeregowego RS-232C

W celu podłączenia komputera do drukarki jeden koniec przewodu interfejsu szerego-
wego podłączyć do przyłącza drukarki w komputerze, a drugi koniec do przyłącza w
tylnej części drukarki. Upewnić się, czy śrubki po każdej stronie wtyczki są zaciśnięte.
Przy zastosowaniu interfejsu szeregowego należy ponownie ustawić przełącznik DIP.
Patrz "USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA DIP".
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TABLICA FUNKCJI
• Przednia płyta sterująca

Inne funkcje
(Uaktywnione przy włączeniu zasilania)
DRUKOWANIE W KODZIE SZESNASTKOWYM
AUTOTEST
BIEŻĄCE USTAWIENIE PRZEŁĄCZNIKA DIP
WYBRANIE ZNAKU „O"
POŁOŻENIE GŁOWICY DRUKUJĄCEJ *1
(tylko dla wersji 15" )i LF/FF
POCZĄTEK FORMATU *2

Nacisnąć klawisz P.PARK
Nacisnąć klawisz LF/FF
Nacisnąć klawisz NLQ
Nacisnąć klawisz SHIFT
Nacisnąć klawisze NLQ

Nacisnąć klawisze NLQ i
P.PARK

*1: Przy używaniu wąskiego papieru, ustawić tę funkcję na prawidłowe włożenie pa-
pieru. Przy wkładaniu papieru głowica przemieszcza się bardziej w lewo niż zwy-
kle, aby przycisnąć papier w celu zapobieżenia jego zaciśnięciu.

*2: Pierwsza linia może być drukowana na początku formatu w trybie CSF.
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USTAWIENIE POSUWU ZNAKU
Drukarka umożliwia ustawienie posuwu znaku bezpośrednio z płyty czołowej, lub
przez sterowanie programowe.
Skoro tylko jest ustawiony posuw z płyty czołowej, wszelkie kody sterujące
ustawiające posuw wysyłane z komputera są ignorowane przez drukarkę. W celu zmia-
ny wyboru posuwu z komputera lub waszego programu użytkowego, należy użyć stan-
dardowe ustawienie CODE. Aby przywrócić do dawnego posuwu po kodzie standar-
dowym, należy drukarkę najpierw wyłączyć, a następnie znów włączyć.

Posuw znaku

10 znaków na cal

12 znaków na cal

17 znaków na cal

20 znaków na cal

Proporcjonalny

Drukowanie szybkie (12 znaków/cal)

Drukowanie bardzo szybkie (15 znaków/cal)

Druckmuster
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1. Upewnić się, czy drukarka jest w trybie OFF-LINE.

2. Nacisnąć klawisz SHIFT i przytrzymać go a następnie nacisnąć klawisz PITCH
(LF/FF), aż zacznie migotać lampka ON-LINE.

3. Nacisnąć klawisz ^ (NLQ) lub ^ (P.PARK) w celu przesuwu głowicy drukującej
i nastawić na wymagany posuw znaków na przedniej płycie drukarki.

4. Nacisnąć klawisz SET (SHIFT) w celu ustawienia wybranego posuwu znaków.
Drukarka powraca do stanu ON-LINE.

Jeżeli wybierzecie standardowy CODE, to możecie zmienić posuw znaku.
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USTAWIANIE MARGINESU
Drukarka ta umożliwia ustawienie prawego i lewego marginesu bezpośrednio z pola
obsługi lub przez sterowanie programowe.

1. Upewnić się, czy drukarka znajduje się w stanie OFF-LINE.

Nacisnąć klawisz SHIFT i przytrzymać go wciśniętym i następnie wcisnąć klawisz
MARGIN (P.PARK), aż lampka ON-LINE zacznie błyskać.

3. Nacisnąć klawisz ^ (NLQ) lub -^ (P.PARK), aby głowicę drukującą przesunąć do
pozycji wybranej jako lewy margines.

4. Nacisnąć klawisz SET (SHIFT) w celu ustawienia lewego marginesu. Głowica
drukująca przesuwa się następnie do bieżącej pozycji prawego marginesu.
Nacisnąć klawisz ^ SET (SHIFT) w celu ustawienia prawego marginesu. Drukar-
ka powraca do stanu ON-LINE.

.jwaga: Najmniejsza odległość między prawym i lewym marginesem wynosi dwa zna-
ki cycero.

31



Ustawienie czcionki
Drukarka umożliwia ustawienie czcionki bezpośrednio z pola obsługi lub poprzez ste-
rowanie softwarowe. Skoro tylko czcionka została ustawiona z pola obsługi, to jakikol-
wiek kod sterujący ustawiający czcionkę przesłany z komputera jest ignorowany. Stan-
dardowym ustawieniem czcionki przy włączeniu do sieci jest COURIER.
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1. Upewnić się czy drukarka znajduje się w OFF-LINE.

2. Nacisnąć klawisz SHIFT.
Trzymając wciśnięty klawisz SHIFT nacisnąć klawsz FONT (NLQ) aż zabłyśnie
wskaźnik ON-LINE.

3. Naciskając klawisz ^-(NLOJjlub -^ (P.PARK) ustawie głowicę pod wybranym kro-
jem pisma znajdującym się na pokrywie drukarki.

4. Nacisnąć klawisz SET (SHIFT) w celu zapamiętania wybranego kroju pisma. Dru-
karka przechodzi do stanu ON-LINE.
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FUNKCJA PARKOWANIA PAPIERU
Przy pomocy tej funkcji papier ciągły zostaje przesunięty do pozycji „parkowania" aby
umożliwić druk na papierze pojedynczym. Uzyskuje się to przez naciśnięcie klawisza
P. PARK przy pracy OFF-LINE. Przez cofnięcie dźwigni tarciowej można zastosować
papier pojedynczy.

Papier ciągły powraca maksymalnie 18 cali. Jeżeli po tym nie stwierdzono końca pa-
pieru, to błyska wskaźnik „Paper out" 5 razy i drukarka pozostaje w stanie OFF-
LINE. Papier pojedynczy może być zmieniony na ciągły przez naciśnięcie klawisza
LF/FF w stanie OFF-LINE, a następnie przesunięcie dźwigni tarciowej w kierunku
przedniej strony drukarki w celu ustawienia papieru ciągłego. Dźwignia jarzma papie-
ru jest używana do doprowadzenia papieru ciągłego.
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DRUKOWANIE HEKSADECYMALNE
Drukarka dysponuje specjalny właściwością wspierania doświadczonych użytkowni-
ków przy lokalizacji przyczyn problemów między drukarka, a oprogramowaniem.
Funkcja listy kodów szesnastkowych służy do wytworzenia dokładnego wydruku ko-
dów otrzymanych z drukarki. Przed drukowaniem należy się upewnić, czy na walcu
drukującym jest włożony papier o szerokości 38,1 cm (wersja 15") lub 25,4 (wersja
10") w celu uniknięcia drukowania na wałku drukującym. Upewnić się, czy drukarka
znajduje się w trybie ON-LINE i uruchomić zadany program w celu sprawdzenia.

1) Aby wejść do listy kodów szesnastkowych, należy przytrzymać klawisz P.PARK
przy włączeniu drukarki.

2) Uruchomić program, tzn. albo program użytkowy albo program w języku BASIC.
Drukarka drukuje wszystkie kody przesłane w formacie szesnastkowym, jak to po-
kazano poniej.

10 LPRINT „STANDARD" ; CHR$ (10);
20 LPRINT CHR$ ; „E" ; }• Lista programu
30 LPRINT „EMPHASIZED" : CHR$ (10);
40 LPRINT CHR$ (27) L „F" ;

STANDARD \Przykllad
EMPHASIZED J wydruku

53 54 41 4E 44 41 5P. 44 OA l B 45 45 41) 50 48 41 STANDARD. .EEMPHA
53 49 5A 45 44 OA 1B 46 01) O A , S I Z E D . „ F „ .

^x

Lista kodów szesnastkowych

3) Przez porównanie znaków wydrukowanych w prawej kolumnie z kodami szesnast-
kowymi można sprawdzić dokładnie, jakie kody w danym momencie zostały
przesłane do drukarki. Jeżeli przesłany kod jest znakiem drukowalnym, to znak ten
zostaje wydrukowany w prawej kolumnie. Jeżeli przesłany kod nie jest znakiem
drukowalnym, jak przykładowo kod sterujący, to drukowana jest kropka.

4) Aby wyjść z trybu listy kodów heksadecymalnych, należy zrealizować jeden z
następujących kroków:

Wyłączyć drukarkę.
Wprowadzić sygnał INITIAL.
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AUTOTEST
Drukarka posiada wbudowaną funkcję autotestującą, mającą na celu sprawdzenie ja-
kości druku i ogólnego działania drukarki, przed rozpoczęciem jej używania. Test ten,
jednakże, nie sprawdza portu drukarki.

Przed uruchomieniem autotestu należy się upewnić, czy w drukarce znajduje się pa-
pier o szerokości 38,1 cm (wersja 15") lub szerokości 25,4 cm (wersja 10"), ponieważ
przy testowaniu drukowanie następuje od jednego końca wałka drukującego do dru-
giego.

Uwaga: Drukowanie na wałku może skrócić żywotność wałka i głowicy drukującej.

W celu uruchomienia autotestu wcisnąć klawisz LF/FF i przytrzymać go przy
włączaniu drukarki. Trzymać klawisz LF/FF wciśniętym tak długo, aż rozlegnie się
brzęczyk. W celu zakończenia autotestu wyłączyć drukarkę.

Drukowanie bieżących ustawień
przełącznika DlP
Dodatkowo w celu autotestowania można wydrukować bieżące ustawienia
przełącznika DIP. W celu drukowania tych ustawień przełącznika DIP należy nacisnąć
klawisz NLQ i przytrzymać klawisz w pozycji włączonej przy włączeniu drukarki.

DRUKOWANIE AUTOMATYCZNE
Jeżeli ilość danych podczas wprowadzania przewyższa jedną linię, to drukowanie
odbywa się automatycznie. Jeżeli ilość danych graficznych podczas wprowadzania da-
nych graficznych przewyższa jedną linię, to odbywa się tylko drukowanie danych tej
linii bez powrotu karetki. Reszta danych graficznych ponad tę linię jest ignorowana.

ŁADOWANIE AUTOMATYCZNE PAPIERU
Gdy dźwignia jarzma jest odciągnięta od wałka to podany na wejście papier zostaje
automatycznie wciągnięty do drukarki.

Odległość od początku kartki do pierwszej wydrukowanej linii wynosi l cal. Po
wciągnięciu papieru opuścić jarzmo na wałek.
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USZKODZENIA
Jeżeli ma miejsce uszkodzenie, to błyska lampka PAPER OUT w następujących cy-
klach, które są zależne od przyczyn uszkodzenia.

Błąd rozpoznania pozycji wyjściowej

Jeżli pozycja wyjściowa nie jest wykryta.

wskaźnik PAPER OUT

Błędy na poziomie RAM
Stwierdzenie błędu na poziomie RAM podczas inicjalizacji.

wskaźnik PAPER OUT
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USUWANIE USZKODZEŃ
Używajcie następującą tabelę do usunięcia wszystkich występujących uszkodzeń. W
przypadku, gdy nie możecie wykryć uszkodzenia, zwróćcie się do serwisu.

Uszkodzenie

Drukarka nie drukuje
Lampka POWER nie świeci się.

Drukarka nie drukuje
Lampka POWER świeci się

Drukarka pracuje poprawnie,
jednak papier nie jest przeciąg-
nięty prawidłowo

Wydruk jest za jasny lub zasma-
rowany

Lampka P.OUT migoce.
Pole obsługi jest ciepłe.

Przyczyna i usuniecie

1. Zasilanie nie jest podłączone do drukarki.
• Sprawdzić przewód sieciowy i

włącznik sieciowy.

1. Podłączenie do komputera nie jest
prawidłowe.
• Sprawdzić, czy kabel połączeniowy

między drukarką i komputerem jest
podłączony prawidłowo.

2. Lampka ON-LINE jest zgaszona.
• Drukarkę ustawić na ON-LINE.

1. Papier jest ściśnięty w drukarce.
• Wyciągnąć papier i ponownie włożyć

prawidłowo.

1. Ustawienie głowicy drukującej jest
nieprawidłowe.
• Uruchomić dźwignię głowicy w celu

dopasowania do zastosowanego pa-
pieru.

2. Kaseta z taśmą nie jest zainstalowana
przepisowo.
• Kasetę zainstalować przepisowo

3. Taśma jest stara lub zużyta.
• Starą kasetę z taśmą zastąpić nową

kasetą.

Został stwierdzony stan uszkodzenia.
Drukarkę wyłączyć i ponownie włączyć.
Jest to normalne po ciągłym drukowaniu.
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