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Przycisk wyzwalania
Zaślepka
Klapa głowicy drukującej
Dysza głowicy drukującej
Wnęka na akumulator

6
7
8
9

Zielony wskaźnik ładowania
Mini złącze USB
Zaczep mocujący
Czerwona dioda świetlna LED

speed-i-Jet 798
Istotne wskazówki
Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia speed-i-Jet 798 należy dokładnie przeczytać
niniejszą instrukcję eksploatacji, a w szczególności wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Dzięki temu można zapobiec - dla własnego bezpieczeństwa i uniknięcia uszkodzeń urządzenia
- wątpliwościom przy obsłudze stempla elektrycznego i powiązanym z tym ryzykiem.

1. Dla Państwa bezpieczeństwa
1.1 Opis symboli
NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania
prowadzą bezpośrednio do śmierci lub poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania
mogą prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

PRZESTROGA

Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania
mogą prowadzić do poważnych obrażeń.

NOTYFIKACJA

Ostrzeżenia przez zagrożeniami, które w razie nieprzestrzegania
mogą prowadzić do powstania szkód rzeczowych.
Informacje i wskazówki ułatwiające obsługę urządzenia
speed-i-Jet 789

1.2 Wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania
akumulatorków
Akumulatorki podlegają procesowi zużycia. Z tego względu nie można zapewnić okresu
eksploatacji dłuższego niż sześć miesięcy.
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo wybuchu w razie kontaktu z ogniem.
ff Nie wolno wrzucać akumulatorków do ognia.
PRZESTROGA

W razie stosowania niewłaściwych akumulatorków lub baterii nieprzeznaczonych
do ponownego ładowania istnieje niebezpieczeństwo zranienia na skutek zniszczenia
osłony akumulatora.
ff Stosować wyłącznie akumulatorki przewidziane dla tego urządzenia!
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Utylizacja
Nie wyrzucać zużytych, uszkodzonych akumulatorów wraz z odpadkami domowymi.
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1.3 Bezpieczna eksploatacja głowic drukujących
OSTRZEŻENIE

Zagrożenia dla zdrowia na skutek połknięcia tuszu.
ff Nie połykać!
ff Głowicę drukującą przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

1.4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa dla speed-i-Jet 798
OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo oślepnięcia w razie kontaktu tuszu z oczami.
ff Nie ustawiać urządzenia speed-i-Jet 798 dyszą głowicy drukarskiej ustawioną 4
w kierunku twarzy drugiej osoby!
PRZESTROGA

Niebezpieczeństwo potknięcia się i uszkodzenia urządzenia przez swobodnie
ułożone w pomieszczeniu przewody urządzenia.
ff Układać przewody urządzenia w taki sposób, aby nie stanowiły źródła zagrożenia!
NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urządzenia w razie niewłaściwego transportu.
ff Stosować wyłącznie opakowanie, które zapewnia urządzeniu ochronę
przed uderzeniami.
NOTYFIKACJA

Uszkodzenie urządzenia na skutek zawilgocenia.
ff Przed uruchomieniem poczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pomieszczenia
i będzie absolutnie suche!
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2. Przygotowanie
2.1 Osadzanie akumulatorków
Sposób postępowania
ff Otworzyć wnękę 5 na akumulatorki.
ff Zwracając uwagę na prawidłowe umiejscowienie biegunów osadzić akumulatorki.
ff Zamknąć wnękę na akumulatorki.

2.2 Ładowanie akumulatorków
ff Mini złącze USB 7 połączyć przewodem USB z komputerem.

Czas ładowania wynosi ok. 3 godziny. Akumulatorki są naładowane,
gdy nie świeci się 6 zielony wskaźnik ładowania.
Po pierwszym całkowitym naładowaniu akumulatorki nie osiągają swojej pełnej
pojemności. Pełna pojemność osiągana jest po kilkakrotnym całkowitym
rozładowaniu i naładowaniu.

2.3 Osadzanie głowicy drukującej
ff
ff
ff
ff

Usunąć 2 zaślepkę.
Otworzyć klapę 3 głowicy drukującej.
Osadzić głowicę drukującą.
Zamknąć klapę 3 głowicy drukującej.
Wymiana głowicy drukującej jest konieczna, gdy nadruk jest blady i niekompletny.
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3. Aplikacja oprogramowania PCset
3.1 Instalowanie oprogramowania
ff Do napędu płyt CD lub DVD włożyć płytę CD z programem.
ff Jeżeli program instalacyjny nie uruchamia się automatycznie, otworzyć plik „setup.exe“.
ff Wykonywać polecenia programu instalacyjnego.

3.2 Pierwsze kroki
Uruchomienia oprogramowania
ff Kliknąć dwukrotnie symbol

speed-i-Jet 798 PCset.

Powierzchnia programu
Listwa menu
Pole wprowadzania
danych
Symbole

Linia

Widok

Symbole dla tekstu
, czasu zegarowego
, daty
i numeratora
można umieszczać za pomocą Drag and Drop w linii.
Na powierzchni programu Państwa projekt wskazywany jest w zakładce widok.
Dwukrotne kliknięcie symboli umożliwia dokonanie dalszych ustawień. Informacje
dotyczące możliwości ustawiania znajdują się w zakładce pomoc.

61

speed-i-Jet 798
3.3 Projektowanie przykładowego nadruku
Sporządzić przykładowy nadruk w następujący sposób.

ff Kliknąć pole wprowadzania.
ff Wprowadzić "WEJŚCIE".
ff Kliknąć symbol dla tekstu

i przytrzymać naciśnięty przycisk myszki.
Przeciągnąć na pierwsze miejsce linii i puścić przycisk myszki.
ff Symbol dla numeratora
przeciągnąć do linii w taki sam sposób.
Numerator służy do bieżącego numerowania.
ff W taki sam sposób postępować z symbolami dla daty

i czasu zegarowego

.

Zwrócić uwagę na ukośniki. Wprowadzane są tak samo jak słowo "WEJŚCIE".
Państwa linia powinna wyglądać tak jak pokazano na poniższym rysunku.

3.4 Przeniesienie nadruku na speed-i-Jet 798
Połączyć speed-i-Jet 798 z komputerem.
ff Mini wtyczkę USB wsunąć do mini złącza USB 7 poniżej wnęki na akumulator urządzenia

speed-i-Jet 798.
ff Wtyczkę USB połączyć z wolnym gniazdem USB w komputerze.
ff Kliknąć po prawej stronie obok Widoku symbol
umożliwiający przeniesienie nadruku.

Pojawia się menu przenoszenia.
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ff Kliknąć OK.

Nadruk zostaje przeniesiony.
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3.5 Drukowanie
ff
ff
ff
ff

Odłączyć przewód USB od speed-i-Jet 798.
Usunąć 2 zaślepkę.
Umieścić urządzenie speed-i-Jet 798 w dłoni jak ołówek.
Przytrzymać naciśnięty 1 przycisk wyzwalania i przesunąć urządzenie wraz
z dyszą głowicy drukującej 4 po powierzchni przeznaczonej do druku.
Obraz pisma jest zależny od prędkości przesuwania urządzenia
speed-i-Jet 798 po powierzchni.
Informacje dotyczące możliwości ustawienia znajdują się w zakładce pomoc.

4. Dane techniczne & akcesoria
4.1 Tabliczka znamionowa
Przed podłączeniem urządzenia zwrócić uwagę na tabliczkę znamionową.
Tabliczka znamionowa znajduje się po wewnętrznej stronie klapy głowicy drukującej 3 .

Oznakowania:
• Nr

= numer seryjny

•

= speed-i-Jet 798 spełnia wymagania dyrektywy WE 2004/108/WE.
		 Urządzenie posiada oznakowanie CE.

4.2 Transport i utylizacja
Transport
Starannie przechowywać opakowanie urządzenia speed-i-Jet 798, gdyż służy
do ochrony podczas transportu.

Utylizacja
Dyrektywa 2002/96/WE (WEEE)
Urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz akumulatory nie mogą być
wyrzucane z resztkami lub odpadkami domowymi.
Prosimy o utylizację zużytych urządzeń w sposób ekologiczny.
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4.3 Elementy wyposażenia dodatkowego (akcesoria)
Wkład Inkjet:
Numer zamówienia: 801307-000
Zewnętrzny element sieciowy do ładowania:
Numer zamówienia: 798091-000 (wersja Euro)
Numer zamówienia: 798091-100 (wersja dla Wielkiej Brytanii)
Numer zamówienia: 798091-200 (wersja dla USA)
Numer zamówienia: 798091-300 (wersja dla Australii)

5. Kontakt
Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Baumannstr. 16
78120 Furtwangen / Niemcy
Telefon:

+49 7723 657-0

Faks:

+49 7723 657-200

E-mail:

reiner@reiner.de

www.reiner.de

© 2012 Ernst Reiner GmbH & Co. KG
Wszystkie prawa zastrzeżone. Tłumaczenia, druk i pozostałe formy powielania niniejszej
instrukcji obsługi, także fragmentaryczne i bez względu na formę wymagają naszej
jednoznacznej, pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian
niniejszej instrukcji obsługi bez wcześniejszej zapowiedzi. Niniejsza instrukcja obsługi
została przygotowana z najwyższą starannością, jednakże nie ponosimy odpowiedzialności
za błędy i wady, oraz za wynikające z nich skutki.
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