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ВНИМАНИЕ
За да намалите риска от токов удар или пожар, моля не излагайте този апарат на дъжд или
влага. За да предотвратите токов удар, не разглобявайте устройството. Препоръчваме Ви да
се обръщате единствено към квалифициран персонал. Това устройство трябва да
бъде включвано само в заземен контакт.
Контакта трябва да бъде монтиран в близост до устройството и да е лесно достъпен.
За да изключите източника на захранване, изтеглете AC
IN конектора.
Този елемент няма превключвател на захранването..
Когато инсталирате принтера, намерете лесно достъпен контакт от електрическата
мрежа в близост до принтера. Ако по време на работа на принтера възникне
неизправност, веднага пристъпете към изключването му от бутона OFF или изтеглете
щепсела от захранването.

Включване в електрическата мрежа
Използвайте надежден захранващ кабел за включване в електрическата мрежа..
1. Използвайте одобрен захранващ кабел (3-жилен силов проводник) /Надежден
контакт / Включете го в заземен контакт, гарантиращ правилна и безопасна
работа на устройството.
2. Използвайте захранващ кабел (3-жилен силов проводник) / Надежден контакт /
Щепселът трябва да бъде разчетен за съответните номинални стойности на
напрежението и тока (Волт, Ампер ).
Ако имате въпроси, относно използвания захранващ кабел/ надежден контакт/
щепсела, моля консултирайте се с квалифициран специалист или с дистрибутора.

За клиентите в Европа
Този продукт не е предназначен за използване в жилищна среда.
Този продукт е клас А. В жилищна среда, този продукт може да предизвика радио
смущения и на потребителя му може да се наложи да вземе адекватни мерки.
Hereby, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] декларира, че радио смущенията на устройството
[DP-QW410] са в съответствие с директива на ЕС от 2014/53/EU.
Пълния текст на декларацията за съответствие „ ЕU declaration of conformity” e на разположение
в интернет страницата на адрес: http://www.dnpphoto.eu/en/home
Честотната лента на устройството е;
13.56 MHz±7 kHz
Максималната сила на звука, предавана от устройството е:
32.69 dBuV/m at 3 m
Ако искате да изхвърлите този продукт , не го смесвайте с битовите
отпадъци. Съществува отделна система за събиране на употребявани
електронни продукти в съответствие WEEE директива, която е валидна
само за Европейския съюз. За допълнителна информация се консултирайте
с вашия дилър.

For kundene i Norge
Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem.
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italiano
Il fabbricante, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [DPQW410] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo
Internet: http://www.dnpphoto.eu/en/home
български
С настоящото [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] декларира, че този тип радиосъоръжение
[DP-QW410] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния
интернет адрес: http://www.dnpphoto.eu/en/home
čeština
Tímto [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] prohlašuje, že typ rádiového zařízení [DP-QW410] je v
souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
http://www.dnpphoto.eu/en/home
dansk
Hermed erklærer [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], at radioudstyrstypen [DP-QW410] er i
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
http://www.dnpphoto.eu/en/home
magyar
[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] igazolja, hogy a [DP-QW410] típusú rádióberendezés megfelel
a 2014/53/EU irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://www.dnpphoto.eu/en/home
Nederlands
Hierbij verklaar ik, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.], dat het type radioapparatuur [DP-QW410]
conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het
volgende internetadres: http://www.dnpphoto.eu/en/home
polski
[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [DPQW410] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
http://www.dnpphoto.eu/en/home
português
O(a) abaixo assinado(a) [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] declara que o presente tipo de
equipamento de rádio [DP-QW410] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de
Internet: http://www.dnpphoto.eu/en/home
Română
Prin prezenta, [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] declară că tipul de echipamente radio [DPQW410]] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
http://www.dnpphoto.eu/en/home
suomi
[Dai Nippon Printing Co., Ltd.] vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [DP-QW410] on direktiivin
2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa: http://www.dnpphoto.eu/en/home
svenska
Härmed försäkrar [Dai Nippon Printing Co., Ltd.] att denna typ av radioutrustning [DP-QW410]
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
http://www.dnpphoto.eu/en/home
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За клиенти в USA
FCC CAUTION
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance
could void the user’s authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a
commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause
harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential
area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct
the interference at his own expense.
Caution: Use shielded cables to connect this computers. Any changes or modifications not
expressly approved by the grantee of this device could void the user’s authority to operate the
equipment.
FCC statement
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must
accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The identification, by name, address and telephone number, of a responsible party located
within the United States.
DNP Imagingcomm America Corporation
4524 Enterprise Drive NW
Concord, NC 28027
United States
Telephone (704) 784-8100
www.dnpimagingcomm.com

За клиенти в Канада
This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2)
this device must accept any interference, including interference that may cause undesired
operation of the device.

За клиенти в Oceania
This instrument is an EMC class A product. In a domestic environment this product may
cause radio interference in which case the user needs to take adequate measures.

Türkçe
AEEE Yönetmeliğine Uygundur

За клиенти в Thai
This telecommunication equipment is in compliance with NTC requirements.
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Мерки за безопасност
Моля обърнете внимание на инструкциите за употреба и описаните мерки за
безопасност на устройството, които отговарят на стандартите, към момента на
създаване на настоящото ръководство.

Реконструиране
За безопасност не реконструирайте този продукт след покупка..

Авторско право
Авторско право, търговски марки или всякакви други права на интелектуална
собственост, предоставени с този продукт са собственост на Dai Nippon Printing Co., Ltd.,
или на съответните други носители на права. Освен в случаите на приложими закони, те
могат да бъдат използвани или дублирани без съгласието на Dai Nippon Printing Co., Ltd.
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Въведение
Благодарим Ви, че закупихте този продукт.
В този документ е описано как да работи и как се използва
този продукт.
Моля прочетете внимателно този документ преди употреба!
Не пропускайте “Инструкция за безопасна работа” (стр.7-9), за да работите правилно с
устройството.

Инструкция за безопасна работа
Уверете се, че сте прочели този документ, преди да пристъпите към използване на
устройството. След като прочетете документа поставете го на лесно достъпно место, за
да го запазите и използвате при необходимост.
Описаните тук предписания са, за да се гарантира правилното използване на
устройството, да се предотврати физическо нараняване на потребителя или други лица,
да се предотвратят материални щети. Моля спазвайте тези предписания.

Предписания и мерки за безопасност
Възможните нива на нараняване или повреда, са категоризирани по-долу като
предупреждения или предпазни мерки.

Внимание

Предупреждение

Инциденти, описани от неспазване на предупрежденията
кореспондиращи с този символ, могат да доведат до
сериозни наранявания.
Инциденти, причинени от неспазване на предпазните
мерки, могат до доведат до физически наранявания или
сериозни материални щети.

Означения .
Значение на символите.
Този символ показва съобщение за предупреждение и
предпазливост.Съдържанието на предупреждението е
посочено в или близо до символа
Този символ показва забранени действия.
Забраненото действие е посочено в или близо до символа.
Символа показва необходими действия или инструкции.
Действието е посочено в символ.
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Инструкция за безопасна работа

Внимание
• Използвайте продукта единствено с посочените в допустими стойности
на напрежение и честота. Неправилното свързване може да причини удар
или пожар.
• Не свързвайте прекалено много устройства в контакта предназначен за
този продукт. Може да прегрее и да предизвика пожар.
• Не повреждайте, прерязвайте, не свивайте захранващия кабел. Не
поставяйте тежки предмети върху кабела, не го дърпайте с прекомерна
сила, за да не предизвикате пожар.
• Не инсталирайте продукта в агресивна среда, в която има частици соли
или запалим газ. Това може да предизвика пожар.
• Не блокирайте вентилационните отвори на устройството. Това може да
доведе до прегряване на компоненти в него, до повреда или да го
възпламени.
• Не поставяйте тежки предмети върху устройството. Не прилагайте
прекомерно усилие върху бутоните, контакта и т.н. Това може да повреди
продукта и да предизвика нараняване на вас или друг човек.
• Съхранявайте пакета на место недостъпно от деца. Надянатия на главата
пакет може да доведе до задушаване.
• Внимавайте да не нараните себе си или да не повредите други неща по
ръбовете на продукта.
• Не използвайте продукта на места свързани с човешки живот (напр.
медицина, космонавтика, авиация, както и такива изискващи висока
надежност).
• Принтерът DP-QW410 тежи 5.8 kg (12.76 lbs.). Когато местите принтера,
вдигате го безразсъдно, по начин изискващ физическо усилие, или
изпуснете принтера. Това може да доведе до физическо нараняване.
• Поставете принтера възможно най-близо до контакта, за да го изключите
бързо в случай на проблем..
• Ако има прах върху щепсела, моля почистете внимателно. Това може да
предизвика токов удар или късо съединение.
• Ако в устройството са попаднали метални предмети, течности или има дим,
незабавно го изключете и се свържете с оторизирания сервиз. Не
продължавайте да използвате продукта, ако той е повреден или не работи
правилно.Това може да доведе до изгаряне на продукта и сериозни
материални щети.
• За променлив ток, използвайте синусоидален вход в обхвата от 100-240V.
Използването на импулсен вход ще повреди вътрешната верига и ще
доведе до значително скъсяване живота на продукта.
• Не забравяйте да заземите продукта. В противен случай може да
възникне късо съединение , което да причини токов удар или пожар..
• Не включвайте захранващия кабел с влажни или мокри ръце в контакта.
Това може да предизвика токов удар.
• Не отваряйте и не разглобявайте устройството. Това може да причини
токов удар, пожар или да доведе до неизправност на продукта. За
проверки, ремонт, моля свържете се с оторизирания сервиз на ВИЕНСИС.
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Инструкция за безопасна работа

Предупреждения
• Не инсталирайте продукта в прашни и влажни места. Това може да доведе
до повреда, токов удар или да повреди устройството.
• Не поставяйте продукта върху нестабилна повърхност. Може да падне , да
нарани потребителя или други хора.
• Не допускайте „ чужди тела“ да влизат в продукта. Те могат да причинят
токов удар, да доведат до късо съединение, пожар или да повредят
продукта. Ако нещо попадне незабавно изключете захранващия кабел и
се обадете на оторизирания сервиз: ВИЕНСИС
• Не отваряйте вратата и не вадете касетата за отрязък по време на печат.
Това може да повреди изделието.
• Не разливайте и не пръскайте течности или химикали върху продукта.
• Когато почиствате капака, не използвайте абразивни материали,
разредители, бензол или химически активни кърпи.Те могат да нарушат
покритието или да го обезцветят.
• Бъдете внимателни да не се нараните, порежете по острите ръбове на
хартията или принтера.
• Когато поставяте ръцете си в принтера, за да отстраните заседнала хартия
или за да го почистите, поставяйте предпазни ръкавици без мъх или друго
подходящо защитно облекло, за да не се нараните.
• Поне веднъж годишно изключвайте захранващия кабел от контакта и
почиствайте зъбците и щепсела. Ако се натрупа прах това може да
предизвика пожар.
• Когато печатате продължително, за дълги периоди, в малка стая не
забравяйте да проветрите помещението предварително..
• Ако възнамерявате да използвате продукта в превозно средство ( кола,
влак, камион, кораб, моля обърнете се преди това към Вашия търговец.
• Когато изхвърляте продукта, аксесоарите, опаковъчните материали
(хартия , лента), спазвайте наредбите за разделно събиране на отпадъци.
За подробности, свържете се с местните власти.
• Когато изключвате шнура, захващайте винаги щепсела. Не дърпайте
кабела, тъй като може да се повреди, да предизвика токов удар, пожар.
• Когато премествате продукта, не забравяйте да изключите захранващия
кабел.В противен случай може неволно да повредите кабела и да
предизвикате токов удар или късо съединение.
• За безопасност, когато няма да използвате устройството за дълго време,
изключете го от електрическата мрежа. Възможно е получаване на токов
удар или пожар, или неизправност.
• Частите с това предупреждение стават изключително горещи. Не
докосвайте тези компоненти след печат. Може да се изгорите.
• Не докосвайте зъбните механизми, има опасност от нараняване, ако
пръстите ви се хванат във въртящите се предавки.
• На изхода на пътя на хартията има нож. Не вкарвайте ръцете си вътре,
независимо дали принтера работи или не.
• Не се взирайте в изходния порт на хартията по време на печат. Ръб от
хартията може да попадне в окото ви и да предизвика нараняване.
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Мерки за безопасност при инсталация
• Преди използване на продукта прочетете внимателно “Инструкция за безопасна
работа” и спазвайте инструкциите в нея.
• Не съхранявайте , не използвайте продукта в близост до огън, влажни места,на пряка
слънчева светлина, в близост до климатик или нагревател, или на друго место с
необичайно висока или ниска температура, силна влажност или прекомерен прах..
• Не оставяйте устройството в химически активна среда или лаборатория.
• Не инсталирайте продукта в среда с концентрация на соли или корозивен газ.
• Устройството трябва да се инсталира върху устойчива , равна повърхност с достатъчно
вентилация.
• Не поставяйте каквото и да е върху устройството.
• Не използвайте устройството в близост до радио или телевизор и не използвайте
един и същи контакт за устройството и телевизора. В противен случай радио или
телевизионния прием може да повлияе неблагоприятно.
• Не използвайте захранващо напрежение или честота, различни от посочените в
спецификацията.
• Не притискайте захранващия кабел с мебели и не стъпвайте върху него..
• Не носете продукта със захранващия или USB кабела.
• Избягвайте да включвате продукта в разклонител, където има множество включени други
електронни устройства.
• Не завързвайте захранващия кабел.
• При изключване от контакта, винаги хващайте захр.кабел за щепсела, не дърпайте кабела, за
да го изключите..
• Винаги изключвайте захранващия кабел, преди свързване или изключване на USB кабела.
• Избягвайте използването на дълъг USB кабел или свързането му към което и да е
устройство, генериращо шум. Ако това е неизбежно, използвайте екраниран кабел
или усукана двойка за всеки сигнал.
• Използвайте екраниран USB кабел, съвместим USB 2.0 спецификация.
• Моля поставете устройството в близост до контакт, където може захранващия кабел
да бъде бързо изключен при необходимост.
• Използвайте AC щепсел, който работи с три-жилен проводник. В противен случай има
опасност от възникване на повреда или токов удар.
• За региони, където захранващият кабел е включен в комплекта, използвайте само
него при работа. Не използвайте захранващият кабел от принтера за други
устройства..
• Когато използвате преносим източник на захранване, не забравяйте да прочетете
ръководството на потребителя за преносимия източник на енергия, и не забравяйте
да заземите преносимия източник на енергия. В противен случай може да възникне
повреда или токов удар.
• Този продукт не е предвиден за използване във видимата област на работното
пространство. За избягване на смущения на дисплея, препоръчително е, той да бъде на
разстояние от него.
• Не се очаква продукта да бъде използван като мрежово устройство. Всяко използване
като мрежов принтер е отговорност на клиента.
• Това устройство не е предназначено да се използва в среда, където се очаква
присъствие на деца. Инсталирайте, съхранявайте и използвайте принтера, там
където дете не може да го достигне.
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Проверка на съдържанието
Проверка на принтера и всички аксесоари включени в окомплектовката.

Принтер

Тава за хартия за (4 x 6")

Втулка за ролката хартия
* Влизат в принтера.

4-инча дистанционер
* Разположен в
принтера.

Ръководство на
потребителя

Захранващ
кабел

Прочетете
инструкциите

* Дали е включен
захранващ кабел,
зависи от региона.

Внимание
• Бъдете внимателни, когато изваждате принтера от опаковката, когато го
носите или премествате. Изпускането на принтера, може да доведе до
нараняване или материални щети.
• Не дръжте принтера за опаковачния материал. Опаковката може да се разкъса,
счупи и това до доведе до падане на принтера
• Не поставяйте пръсти между държачите на хартия и разделителите: L. Може да
се нараните.
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Наименование на компонентите
Предна страна на устройството

USB
5.0 V DC, 2.0 A

Горена врата

Вентилационен
отвор

Вентилатор

Лост за отваряне

Вентилационен
отвор

Изход
хартия

Вентилационен
отвор

Контейнер за отпадък
LEDs

ON
OFF

Захранване

Внимание
• Внимавайте да не се нараните или повредите нещо по ръбовете на принтера.
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Свързване със захранването и компютъра
1

Уверете се, че ON/OFF бутона на принтера е в положение: OFF.

2

Уверете се, че захранването на компютъра е в положение OFF.

3

Включете захранващия кабел от комплекта в принтера.

4

Свържете принтера и компютъра с USB кабел.

6
5

Включете ON/OFF бутона на принтера и захранването на компютъра в
положение ON.
USB

5.0 V DC, 2.0 A

ON
Вход
захранване

OFF

Внимание
• Използвайте екраниран USB кабел съвместим с USB 2.0 стандарт. В противен
случай може да възникнат проблеми.
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Консумативи (рибон, хартия)
Подготовка на консумативи (хартия, рибон) с размерите описани по-долу.

Размер

Хартия

Рибон

4-инча

Ширина : 102 мм

Ширина : 109 мм

4.5-инча

Ширина : 114 мм

Ширина : 121 мм

Внимание
• Извадете хартията и рибона, без да ги поставяте директно на работния плот. Ако
попадне мръсотия или прах върху тях, при поставяне в принтера, това може да
доведе до влошаване на качеството на печат .

Изваждане на втулките за хратия
Когато използвате 4.5-инча хартия, извадете дистанционната втулка прикачена към втулката за
хартията.

1
Дистанционер

2

3

Внимание
• Не поставяйте пръсти между втулките и хартията. В противен случай може да се
нараните.
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Настройка на консумативите (рибон, хартия)
1 Дръпнете лоста за отваряне към вас, за да отворите горната врата.
Изваждане на рибона.
Горна врата
Рибон

Лост за отваряне

Внимание
• Когато се отвори горната врата,
внимавайте да не захванете ръката си
между гърба на горната врата и
принтера (виж фиг.в дясно). В противен
случай ще се нараните.
• След печат, термоглавата е гореща. Не я
докосвайте, има опасност да се изгорите.

Горна врата

2 Настройка на нов рибон.
Страна на поемане
Посока на поставяне
Завъртете в посока на стрелката, за
да оберете провисването.

Внимание
• Когато поставяте консуматива, използвайте найлоновата торбичка или хартия.
Никога не го поставяйте директно върху масата, пода или работната площ.
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3 Инсталиране на рибона в принтера.
Подравнете лявата страна (1) вала рибона се поставя в канала и след това
дясната страна (2) вала се поставя в канала .
Нов рибон

Подравнете в канала и
поставете на место

4 Затваряне на горната врата на принтера.

5 Изваждане на контейнера за отпадъци.

Контейнер за
отпадък

Внимание

• Когато контейнера за отпадъци е свален, не докосвайте ножа в горната част,
може да се порежете.
• За улеснение настройката на цвета, формата на хартията и количеството печат
са заложени в IC чип вграден в рибона. Обърнете внимание, че рибон с IC чип,
който не е оригинален и не е одобрен от производителя, може да не работи
коректно. (Ако данните не се прочетат правилно от IC чипа, ще чуете аларма. В
този случай нивата на концентрация на цвета ще бъдат занижени, за да се
защити продукта)
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6 Извеждане на втулката за хартия от принтера.

Втулка за
хартия

Внимание

• Когато изваждате втулките придържащи хартията, за да я смените, не забравяйте
да ги поставяте на чиста повърхност. Никога не поставяйте новия консуматив
директно върху маса или работната повърхност. Ако прахът или мръсотия се
залепят върху носителя при настройка на държача на хартията вътре в принтерния
модул, това може да повлияе неблагоприятно върху качеството на печат

7 Извеждане на стара ролка от държача, и настройване на нова ролка хартия.
Ако хартията стърчи, извадете ролката от втулката и поставете краищата на
хартията хоризонтално.

Внимание
• Когато поставяте хартията използвайте найлонова торбичка или хартия.
Никога не поставяйте консуматива директно на масата, пода или работната
площ.

Настройте правилно
ролката.

Настройте хартията,
така че да не стърчи от
ролката.
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Внимание
• Втулките на хартията, заедно с новата ролка тежат приблизително 1 kg. Не ги
оставяйте да паднат, могат да причинят физическо нараняване или да се
повредят.

8 Настройка на ролка хартия в принтера.
Поставете ролката със стикера в
показаната посока (→PULL) фиг. в дясно

9 Махнете стикера, поставете ръка върху

хартията, и завъртете втулките в
указаната посока до влизане на хартията
и чуване на сигнал“ бип
Светодиодът ERROR LED се променя от
мигащо червено и оранжево към мигащо
червено.

10 Добавете контейнера за отпадъци.

Инициализация на хартията.
(
3
празни
листа
излизат.)
При
инициализация на хартията се отрязват
външните листи, които може да са
замърсени.
Инициализация няма да се извърши, ако
ON/OFF бутона е в положение ON след
смяна на хартията.

LEDs

Контейнер
за отпадък
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Печатането не е възможно, ако контейнера за отпадъци е изваден.
Ако контейнера за отпадъци не е затворен, LED диода мига червено.
Затворете плътно контейнера за отпадъци. В противен случай в принтера могат
да попаднат чужди тела, прах, замърсяване и това да доведе до влошаване на
качеството на печат.

Внимание
• Уверете се, че контейнера за отпадъци е инсталиран при печат. Ако не е
инсталиран, може да се порежете от движещите се части.
• Ако на един и същи принтер използвате консумативи с различна ширина 4-инча
и 4.5-инча, могат да възникнат проблеми с качеството на печат, да се появят
линии на печата. Не се препоръчва да се използват носители с различна ширина
на един принтер
• Не забравяйте да извършите инициализация на хартията по време на
смяната и. Ако пропуснете тази стъпка, може да възникнат проблеми с
качеството на печат.
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Инсталиране на тавата за хартия
Препоръчително е да използвате тавата при принтиране.
Капацитета на тавата е до 20 снимки, но е препоръчително да се вадят своевременно.

1 Вкарайте тавата за хартията като я

закрепите на „ушичките“ по оказания на
фиг.начин от страната на изходния
отвор.

Поставяйте тавата хоризонтално.

2 Спуснете тавата в указаната посока.

Внимание
• Съхраняването на много снимки в тавата, може да предизвика неизправност.
• Не прилагайте прекалена сила върху тавата. В противен случай може да се
повреди.
• Тавата е предназначена за снимки с размер 4 x 6". В нея не могат да се
съхранява хартия с други размери.
• Уверете се, че няма останали отрязъци хартия в изходния отвор за хартия. Това
може да доведе до засядане на хартията.
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Сглобяване на тавата за хартия
Ако част (1) и (2) (показани на фиг.по-долу) се разделят при сваляне или поради друга
причина , сглобете тавата, следвайки инструкциите.

1 Подравнете водачите от двете страни към

ушичките.
Обърнете внимание на ориентацията на част (1) и част (2) в този момент.

②

①

2 Вмъкнете и притеснете водачите към ушичките ( по указания на фиг.начин).
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Изхвърляйте хартиените отрязъци
Отрязъците от хартията се събират в контейнера за отпадъци. Уверете се, че сте
изхвърлили отпадъците, когато сменяте хартията.

1 Отстраняване на контейнера за отпадъци от принтера.

Контейнер за отпадъци

2 Изхвърляне на отпадъка.
(Няколко листчета хартия могат да останат
в контейнера.)

3 Присъединяване на контейнера към принтера.

Контейнер за отпадъци

Внимание
• Не вадете контейнера по време на принтиране. Това може да доведе до
проблеми.
• Когато вадите контейнера, не докосвайте ножа в горната част, може да се
порежете.
• Може да възникнат проблеми, ако контейнера за отпадъци е пълен.
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Грешки на индикатора
LEDs индикатора (свети, мига, изключен) дава информация за готовността на принтера.
Захранване
ГРЕШКА

свети,

мига,

изключен.

LED дисплей
Захранване

Статус
Охлаждане на главата

Грешка
Захранване
Грешка

Захранване
Грешка
Мигат червено и оранжево

Захранване

Контейнера
за
изрезки
е
отворен,
или
горната врата е
отворена.

Възниква
грешка, ако
има
отворена
врата

Има хартия

Състояние

Виж

Главата се
охлажда.Грешката се
изчиства автоматично
Затворете контейнера за
отпадъци или вратата
Поставете
хартията
правилно,
след
това
затворете контейнера за
отпадъци или горната
врата

Стр.16

Поставете нова ролка с
хартия

Стр.15

Рибона свърши

Поставете нов рибон

Стр. 15

Грешка на хартията

Поставете правилно
хартията

Стр.15

Грешка на рибона

Поставете правилно
рибона

Стр.15

Няма хартия

Хартията свърши

Стр.15

Грешка
Захранване
Грешка
Захранване
Грешка
Захранване
Грешка
Захранване

Грешка във формата на
хартията

Грешка

Захранване

Проверете данните за
размера на отпечатъка да
съответства на зададения

Системна грешка

Грешка

Рестартирайте принтера,
от бутона Onn/OFF. Ако
грешката не се изчисти,
свържете се със сервиза
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Отстраняване на грешки
1 Отворете горната врата на принтера.
2 Извадете рибона от принтера.
3 Извършете действието, съответстващо на грешката.
“Заседнала хартия” (виж тази страница),
“Хартията не може да бъде изтеглена (paper holder side)” (виж стр.26)
“Рибона е заседнал в принтера” (виж стр.26),
“Принтера продължи да работи, след като бутона ON/OFF е в положение:
OFF” (виж стр.27)
“Принтера спря с частично отрязана хартия” (виж с т р .27),
“Захранването прекъсна по време на печат” (виж стр.27)

Заседнала хартия: paper jamm

Внимание
• Внимавайте да не се нараните по острите ръбове на принтера или от хартията.
Използвайте защитни ръкавици без власинки или друго подходящо защитно
облекло.

1 Изтеглете заседналата хартия към вас (придържайте от към ролките).
Завъртете държача на хартия с ръце в посока на поемане на хартията, като
използвате силата на поемане.
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2 Изтеглете хартията към вас
Изтегляйте бавно и внимателно хартията.
Ако бързате, може да повредите принтера.

Внимание
• Внимавайте, ако заседналата хартия не може да бъде отстранена без
прекомерна сила, свържете се с вашия сервиз. Използването на прекалена
сила, може да повреди принтера.
• Внимавайте да не се нараните по острите ръбове на принтера или от хартията.
Използвайте защитни ръкавици без власинки или друго подходящо защитно
облекло.

3 Отрежете проблемния участък от хартията с ножица.
Ако останат набръчкани или отпечатани участъци от хартията, това може да
предизвика ново засядане. Ако хартията не е правилно изрязана, може да
възникне отново проблем

Виж “Настойка на медиите (ribbon, paper)” (стр.15).
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Хартията не може да бъде изтеглена към вас (от страна на държача)

1

Ако хартията не може да бъде изтеглена
към вас (от страна на държача), отворете
принтера от горния капак и изпълнете
процедурата.
Първо изтеглете държача заедно с хартията
напред и отрежете от задната част, както е
показано на картинката, отстранете ако има
остатъци от хартия.

2 Извадете рибона, поставете и изтеглете

внимателно като държите водещия ръб
от хартията в посока стрелката.
(следвайте посоката на стрелката фиг. В
дясно)
Носете ръкавици ( без власинки по тях) за
да защитите ръцете си

Заседнал рибон в принтера
Рибон

1 Насиснете лоста за отваряне към
вас и отворете горния капак на
принтера.

Притискащ
ролер

2 Извадете рибона.

3 Отрежете рибона.
Бъдете внимателни при
отстраняване на остатъците от
рибона.
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4
5

Залепете рибона с
подходящ материал.

тиксо

или

друг

Завъртете ролера, така че залепената част
да не се вижда.
Залепете с тиксо.

6 Вкарайте рибона в принтера.
7 Затворете горната врата на принтера.

Процедурата се извършва при бутон ON/OFF в положение OFF

Внимание
• Включете принтера от бутона ON/OFF в положение ON преди да
настроите хартията отново. Когато контейнера за отпадъци е затворен,
принтера се инициализира. (Всичко подадено преди възникване на
грешка към принтера, ще се отпечата). Грешката не се изчиства, докато
не приключи инициализацията.

Принтера спря с частично отрязана хартия

1 Натиснете бутона ON/OFF в положение OFF след това ON отново.
Засядането на хартията се освобождава и ножа се
връща в положение на готовност.

Внимание
• Ако заседналата хартия не се освободи, не дърпайте , не късайте, не
прилагайте сила. Свържете се със сервиза. Изтеглянето със сила, може да
повреди ножа

2 Извадете частичен отпечатък / отрязък от принтера.
Виж “Заседнала хартия в принтера” (стр..24).

Отпадане на захранването по време на печат
Ако захранването се прекъсне по време на печат, няма да може да отворите горната врата.

1 Натиснете бутона ON/OFF в положение OFF след това в положение ON отново.
Частично отпечатаната хартия се нарязва на парчета за скраб и се
изважда. След това може да отворите вратата.

Внимание
• Не вадете контейнера за отпадъци в това време. Може да причини засядане на
хартията.

2 Проверете дали в принтера не е останала частично отпечатана хартия.
Ако е останала частично отпечатана хартия виж “Заседнала хартия” (стр.24).

Внимание
• Не изключвайте принтера в положение OFF по време на печат. Може да го
повредите.
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Почистване
Притискащ ролер
Ако върху отпечатъка се появят точки или линии на равни интервали (приблизително
38мм на едно и също место, или ако гърба на разпечатката (бялата страна) е
замърсен, почистете притискащия ролер. Може да има попаднал прах, мръсотия,
лепило и т.н от рибона или хартията.

1 Пригответе парче марля или друга мека кърпа с
етилов алкохол.

2 Изпълнете стъпка 1 от “Настройка на
медията (хартия, рибон)”.

3 Изчистете цялото замърсяване, въртейки ролера.
Внимание
• Не докосвайте другите части, освен,
ролера който почиствате
• Внимавайте да не нараните, нарежете
ръцете си от острите ръбове на принтера
или хартията, използвайте предпазни
ръкавици без власинки или друго
подходящо защитно облекло.
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Притискащ ролер

Почистване

Термо печатаща глава
Ако се появят петна по термо печатащата глава, могат да възникнат неравности и проблеми по
време на печат.

1 Пригответе парче марля или друга мека
кърпа с етилов алкохол.

Термо печатаща глава

2 Нежно изчистете главата, без да я

докосвате с ръце.
Почиствайте само след като имате визуален
контакт/наблюдение.

3 Ако проблема продължава, използвайте
полиращ лист.

Препоръчителен полиращ лист:
Mipox GC10000-75 FEY-A

Внимание
• Не използвайте бензин или други агресивни разредители, които могат да повредят
платмасата.
• След печат термо главата е гореща известно време. Изчакайте известно време да
се охлади преди почистване.
• За ваша безопасност винаги изключвайте принтера от електрическата мрежа
преди почистване.
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Опаковане
Транспортирането на принтера изисква повторното използване на опаковачните
материали. Принтерът трябва да бъде опакован по начина, по който е бил опакован
както в момента на покупка. Ако принтера не се опакова добре по време на транспорт,
може да бъде повреден.
Извадете всички аксесоари от принтера и ги транспортирайте отделно (Мадия, рибон,
хартия, USB кабел, захранващ кабел и тава за хартия)
Моля, запазете защитната подложка на печатащата глава и не изхвърляйте опаковки,
тъй като ще са ви необходими за безопасно транспортиране на принтера.

* Поставете аксесоарите в кутията за аксесоари.
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Техническа спецификация
Модел

DP-QW410

Метод на печат

Термо сублимационен печат

Посока на ширина

11.8 dot/мм (300dpi)

Посока на хартията

11.8 dot/мм (300dpi)

Резолюция
102 мм × 102 мм (4 × 4")
102 мм × 152 мм (4 × 6")
Печатни размери
114 мм × 114 мм (4.5 × 4.5")
114 мм × 203 мм (4.5 × 8")
Хартия/
Капацитет на рибона

(4 × 6")

150 къса

(4.5 × 8")

110 къса

Интерфейс

USB2.0 (max 480 Mbps) Тип B конектор
208 мм × 240 мм × 198 мм

Размери
(Ш) × (Д) × (В)

*Формата се различава в зависимост от страната, региона или
приложението.

Тегло

приблизително. 5.8 kg (само принтера)

Напрежение

AC100 V to 240 V 50 Hz/60 Hz

Номинален ток
Работна среда

100 V 1.7 A

240 V 0.8 A

Температурен диапазон 5 °C to 35 °C в условията на естествена
вентилация

Влажност 35 % до 80 % среда без конденз

* Спецификацията и външния вид на принтера, могат да бъдат променяни без предварително
уведомление.

Сервиз
За информация отностно продукти, сервиз, технически проблеми, обръщайте се към
нашия оторизиран дилър и сервиз:
За контакти: ВИЕНСИС ЕООД
гр. Варна, ул. Крали Марко 3
тел 0886 69 49 09
уеб сайт: www.vnsys.bg.
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