
                                         INSTRUKCJA  OBSŁUGI

               LP   2824  
                       Drukarka  termiczna



Przygotowanie
do pracy

Wprowadzenie:

Niniejsza broszura zawiera podstawowe informacje
dotyczące drukarki termicznej LP2824. Pełna dokumentacja
użytkownika jest dostarczana na płytach CD lub poprzez
internet. 

Drukarka:
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Podstawowe wiadomości: 
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Podłączanie drukarki:
Przed podłączeniem drukarki do sieci ustaw wyłącznik
sieciowy w pozycji wyłączonej.
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Uwaga !  Niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym !

wyłącznik ustaw na
„0”

sprawdź napięcie
zasilania

włącz kabel do
gniazda
sieciowego

połącz kabel
z zasilaczem

podłącz zasilacz
do drukarki

tabliczka
znamionowa



Podłączenie kabla komunikacyjnego:
Drukarka jest wyposażona albo w złącze równoległe albo w
szeregowe ( z możliwością dodania  złącza  RJ-11) . Przed
każdym podłączeniem kabla drukarkę należy wyłączyć.
Parametry komunikacji RS232:  9600, n, 8, 1.
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interfejs szeregowy

złącze RJ-11
(opcja)

interfejs 
równoległy

włącz zasilanie

otwórz pokrywę
i włóż rolkę

przełóż koniec
przez prowadnice



Zakładanie etykiet:Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, używaj
etykiet zalecanych przez dostawcę drukarki.
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otwórz pokrywę  i
włóż rolkę

 

przełóż koniec

przez prowadnice
 

zamknij pokrywę 

i wciśnij przycisk
‘feed’

 



Kalibracja czujnika etykiet:
Po założeniu nowej rolki etykiet zawsze ustawiaj czujnik etykiet.
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naciśnij przycisk
‘feed’, by rozpo-
cząć drukowanie

gdy dioda zaświeci
czerwono, puść przycisk

przytrzymaj przycisk ‘feed’
i włącz zasilanie

Jeśli dioda świeci pomarańczowo lub czerwono, sprawdź w
podręczniku  użytkownika lub na płycie  CD  rozdział o
najczęściej  popełnianych  błędach.

Uwaga! Urządzenie wysunie
kilka etykiet i wydrukuje

informacje o  konfiguracji.

wciśnij przycisk ‘feed’  by
rozpocząć drukowanie



Praca w trybie odklejania etykiet:
Drukarka wyposażona w dodatkowy czujnik może pojedyńczo
podawać odklejone etykiety.  Dopiero po zabraniu odklejonej
etykiety zostanie wydrukowana następna.

Drukowanie na taśmie podawanej zza drukarki:
Uchwyty i prowadnice należy rozstawić na szerokość taśmy i
zablokować. Taśmę przekłada się najpierw przez otwór w tylnej
części drukarki, a potem przez prowadnice.
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rozstaw uchwyty
i zablokuj

włóż taśmę

przełóż
przez

prowadnice

otwórz
pociągając

ustaw przełącznik w
pozycji ON

przełóż
przez
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dociśnij



CD-ROM:      
Oprogramowanie do projektowania etykiet, sterowniki do drukarki w systemie
Windows™ oraz szczegółowy podręcznik użytkownika są dostępne na płycie
CD lub w internecie. Uaktualnienia oprogramowania i sterowników są podane
na stronie  www.zebra.com . Zapytania można kierować do firmy Altarex  pod
numer telefonu (0-22) 632-61-91 lub poprzez internet:   www.altarex.com.pl  .

Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ostrożnie!Instalacja i obsługa drukarki 

Uwaga! Ładunki elektrostatyczne i wysoka temperatura

FCC – deklaracja zgodności producenta z normami :
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Nigdy nie używaj drukarki w miejscu, gdzie mogłaby
ulec zamoczeniu – może to spowodować porażenie !

Zawsze wyłączaj urządzenie przed : 
◊  podłączeniem jakiegokolwiek kabla    
◊  czyszczeniem
◊  przenoszeniem

Ładunki elektrostatyczne mogą uszkodzić głowicę
drukarki lub inne części elektroniczne . Głowica
nagrzewa się podczas pracy. Należy unikać
przegrzewania urządzenia i strzec się poparzeń.

Model drukarki LP2824 spełnia następujące wymagania
techniczne : FCC Part 15, Subpart B, Section 15.107(a)
and Section 15.109(a)  Class B digital device.



 
 

ALTAREX jest wiodącym dostawcą całej gamy urządzeń do 
systemów informatycznych wykorzystujących automatyczną 

identyfikację produktów, w oparciu o technikę kodów 
kreskowych, jak również z zastosowaniem nowych technologii, 

na przykład RFID. 
 
 

 
 
 
 

OFERUJEMY : 

 Weryfikatory jakości kodów kreskowych 

 Czytniki kodów kreskowych 

 Drukarki etykiet termiczne i termotransferowe 

 Drukarki etykiet kolorowych 

 Terminale przenośne 

 Terminale radiowe 

 Automatyczne czytniki przemysłowe 

 Etykiety samoprzylepne 

 Taśmę termotransferową 

 Materiały specjalne na zamówienie 

 

 
 
 
 
 

 
ALTAREX Sp.J. 

        ul. Majerankowa 12A 
04-889 Warszawa 

                 tel (22) 632 07 93, 632 61 91 
e-mail: altarex@altarex.com.pl 
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