Stručná příručka pro obsluhu
POPIS ZOBRAZENÍ
Teplotní vstupy
T1
T2

3.

Stav digitálního vstupu:
 Spínač dveří:
 Zavřeno
 Otevřeno
 Odmrazování
zap/vyp
 Chlazení

Vložte novou roli papíru, zatlačte
na přední stranu tiskárny a
uzavřete ji.

4.

Vložte modul tiskárny opatrně
zpět do zapisovače.

PŘÍSTUP DO NABÍDKY TISKU
"


Seznam nabídky tisku







Přepínání displeje mezi:
 T° vstupy s názvem snímačů.
 Datum a hodina.
Klávesnice

Položka
Print event (Tisková událost)
Day end time(h:min) (Konečný čas dne (h:min))
Day start time(h:min) (Počáteční čas dne (h:min))
Print time period (X hour (s)) (Interval tisku (X hodin (s)))
Print date (DD/MM/YY) (Datum tisku (DD/MM/RR))
Print report PARAMETER (Tisková sestava PARAMETR)

- Stiskněte na 4 sekundy MODRÉ tlačítko (
- Nastavení:
Chcete-li zadat kód PIN, použijte čtyři klávesy na následujících obrázcích.

Funkce
Tisk
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Tisk
Tisk

) a zpřístupněte nabídku tisku.

1. Vyberte požadovanou položku stiskem MODRÉHO tlačítka (
2. Potvrďte stisknutím ZELENÉHO tlačítka (

3. Nastavte potřebný parametr pomocí MODRÉHO tlačítka (

CHCETE-LI ZHOTOVIT VÝTISK

4. Stiskněte ZELENÉ tlačítko (

 Stiskněte několikrát TLAČÍTKO (1) a vyberte potřebný výtisk:
 DELIVERY TICKET (STVRZENKA DODÁVKY): „CURRENT VALUE“ (AKTUÁLNÍ HODNOTA)
 JOURNEY TICKET (STVRZENKA JÍZDY): „NUMERIC TICKET“ (ČÍSELNÁ STVRZENKA) nebo „GRAPHIC
TICKET“ (GRAFICKÁ STVRZENKA)

2. Stiskněte ZELENÉ tlačítko (

) nebo ŽLUTÉHO tlačítka (

).

) a potvrďte tisk.

Tisk se spustí 2 sekundy po potvrzení.

UŽIVATELSKÁ NASTAVENÍ

Papír odtrhněte pouze po dokončení tisku, abyste zabránili poškození mechanismu tiskárny.

Seznam nabídky tisku
 Time zone offset (UTC±h:min) (Nastavení časového pásma
(UTC±h:min))
 Summer / wint time (ON/OFF) (Letní / zimní čas (ZAP/VYP))
 Language (Jazyk)
 Displ contrast (Kontrast displeje)
 Displ backlight (Podsvícení displeje)
 CTD DC300 X.XX.X© MM/DD/YY

VÝMĚNA ROLE PAPÍRU
Pokud se objeví barevné čáry, zbývá poslední metr papíru a roli je nutné vyměnit následujícím
postupem:

3. Stiskněte ZELENÉ tlačítko (

Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Nastavení
Softvérové informace

) a aktivujte seznam uživatelského nastavení.

4. Vyberte požadovanou položku stiskem MODRÉHO tlačítka (
5. Potvrďte stisknutím ZELENÉHO tlačítka (
7. Stiskněte ZELENÉ tlačítko (
8. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (
Vytáhněte modul tiskárny
opatrně dopředu.

) nebo ŽLUTÉHO tlačítka (

).

).

6. Nastavte potřebný parametr pomocí MODRÉHO tlačítka (

DŮVĚRNÉ INFORMACE společnosti Carrier Transicold Europe

).

).

1. Vyberte požadovanou položku stiskem MODRÉHO tlačítka (

Tisk dat teploty závisí na parametru tisku nastaveném v nabídce.

2.

) nebo ŽLUTÉHO tlačítka (

- Tisk:

Stiskněte ČERVENÉ TLAČÍTKO. Do 4 sekund můžete výtisk zrušit.

Vytáhněte okno modulu tiskárny a
otevřete přední část.

).

) a potvrďte nastavení.

5. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (

Tisk začne 4 sekundy po vybrání potřebného výtisku

1.

) nebo ŽLUTÉHO tlačítka (

).

) nebo ŽLUTÉHO tlačítka (

).

) a potvrďte nastavení.
).

Zapisovače DATACOLD 300 jsou otestovány a schváleny podle evropské normy EN12830, schválené podle značky „E“ dle směrnice
95/54/CE a podle směrnic 92/1/EU; 93/43/EU.
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