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1. Obsah

    Hardware tiskárny

    Ovladač pro WIN 95

    Příslušenství tiskárny



V zájmu vlastní bezpečnosti, prosím dodržujte následující pokyny

NAPÁJENÍ

Tiskárna je určena pro napájení 220 - 240V, 50Hz a současně pro 120V, 60Hz. Nikdy ji nepřipojujte do zásuvky

s odlišným napětím či frekvencí. UPOZORNĚNÍ - TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNO.

PŘI VZNIKU ABNORMÁLNÍ SITUACE, ....
Používání přístroje pokud z něj vychází kouř nebo jsou slyšet neobvyklé zvuky je nebezpečné. Okamžitě odpojte přístroj
ze sítě a zavolejte Liberek tel.048-5135147.

NIKDY NEVKLÁDEJTE JAKÝKOLIV PŘEDMĚT DO PŘÍSTROJE
Jakékoliv cizí předměty vkládané do přístroje představují nebezpečný hazard, který může navíc způsobit rozsáhlé škody
na přístroji.

NEPOKLÁDEJTE NIC NA PŘÍSTROJ
Těžké předměty položené na přístroj mohou způsobit jeho poškození nebo zabránit  řádné ventilaci.

ZACHÁZEJTE OPATRNĚ SE SÍŤOVOU ŠŇUROU
Poškození síťové šňůry může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Při odpojování ze sítě, držte jen vidlici a
opatrně ji vysuňte ze zásuvky.

NESTAVTE NA PŘÍSTROJ NÁDOBY S VODOU
Nestavte na přístroj květinové vázy nebo nádoby obsahující vodu. Pokud se z nějakého důvodu dostane do přístroje voda,
odpojte přístroj od sítě (vidlici ze síťové zásuvky) a kontaktujte Liberek. Další provozování zařízení bez shlédnutí
servisním pracovníkem může vést ke zničení přístroje.
V zájmu vlastní bezpečnosti vyhněte se manipulaci s kapalinami v blízkosti přístroje.

NESNÍMEJTE VNĚJŠÍ KRYTY
Dotýkání se vnitřních částí tiskárny je nebezpečné a navíc může vést k poškození funkcí přístroje. Seřízení a vnitřní
kontroly svěřte odborné dílně. Před otevřením krytu z důvodu uvolnění zaseknutého papíru apod., odpojte nejprve přístroj
od sítě.

PŘI DLOUHODOBÉM NEPOUŽÍVÁNÍ ODPOJTE PŘISTROJ ZE SITĚ
Vypněte hlavní vypínač (POWER) na přístroji a odpojte celou tiskárnu ze sítě při dlouhodobějším nepoužívání.

PŘI TRANSPORTU PŘÍSTROJE
Před transportem vyjměte z tiskárny kazetu s barevnou folií a papír.

DÁVEJTE POZOR KOLEM ŠTĚRBINY VÝSTUPU PAPÍRU
Nestrkejte prsty či jiné předměty do štěrbiny kudy vychází papír během tisku. Nedotýkejte se ostří trhátka ve výstupní
štěrbině - hrozí poranění prstu.

NEDOTÝKEJTE SE TERMOHLAVY
Nedotýkejte se rukou termohlavy umístěné uvnitř přístroje (při výměně papíru). Termohlava je vyhřívána na vysokou
teplotu. Může dojít k poranění.

ZADNÍ KRYTY VĚTRÁKU NESLOUŽÍ JAKO MADLO
Při přenášení tiskárny, nedržte tiskárnu za zadní větráky - madla jsou umístěna odspodu tiskárny.

PROPOJOVACÍ KABELY
Používejte sÍťovou šňůru dodanou s tiskárnou a příslušně SCSI kabely.
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                                    OCHRANNÁ OPATŘENÍ



ZAJIŚTÉNÍ SPRÁVNÉ VENTILACE
Vstupní ventilační otvory jsou po stranách přístroje a výstupní vzadu. Umístěte přístroj na rovný a hladký povrch ve
vzdálenosti 10cm od bočních stěn pro zajištění řádné ventilace. Při umístění přístroje do skříně ponechte dostatečný
prostor mezi zadní stěnou přístroje a skříně.

NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ
Vyhněte se místům kde působí vibrace nebo se mohou generovat ionty kyselin, sulfidů.

MÍSTA S VYSOKOU VLHKOSTÍ A PRAŠNOSTÍ
Neumisťujte přístroj do míst s vysokou vlhkostí a prašností, může to značně poškodit přístroj. Vyvarujte se míst, kde by
přístroj přišel do styku s olejovými výpary a vodní párou.

UMÍSTĚNÍ NA NEPŘÍLIŠ HORKÉM MÍSTĚ
Místa vystavená přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti topných zařízení mohou dosáhnout extrémních teplot, které
mohou zdeformovat plastové kryty nebo se stát primárním zdrojem poškození přístroje.

UMÍSTĚTE PŘÍSTROJ NA ROVNÝ POVRCH
Umístění na nestabilní či šikmé ploše může ovlivnit funkci přístroje.

CHRAŇTE PROTI OROSENÍ
V extrémně studených místech, je-li přístroj rychle přenesen ze studené do teplé místnosti, může se vytvořit uvnitř
přístroje vlhkost. Jakmile je přístroj vlhký, tisknutí není možné.

PRACOVNÍ TEPLOTA OKOLÍ
Prozsah pracovní teploty okolí je 50 -400C při relativní vlhkosti 20-80%. Při zástavbě tiskárny dbejte na dodržení předep-
sané teploty i uvnitř skříně.

NEVHODNÉ MATERIÁLY PRO TISKÁRNU
Deformace a vytvoření fleků na povrchu přístroje se může vyskytnout, je-li přístroj čištěn chemicky napuštěnými
prachovkami, benzínem, ředidlem nebo jakýmkoliv rozpouštědlem, postříkán insekticidním sprejem, či je-li povrch přístroje
delší dobu v kontaktu s gumovými nebo PVC materiály.

PÉČE O POVRCH PŘÍSTROJE
Odpojte přístroj ze sítě a povrch očistěte měkým hadříkem lehce navlhčeným mýdlovou vodou. Před opětným zapnutím
nechte důkladně vyschnout. Nikdy nepoužívejte roztoky na bázi petroleje nebo abrasivní čistící prostředky.

OPOTŘEBOVÁVÁNÍ TERMOHLAVY
Termohlava tiskárny se stejně jako hlavička u videorekordéru postupně opotřebovává. Opotřebovaná hlava neumožňuje
vytištění jemných detailů obrázku - v tomto případě se obraťte na firmu Liberek s žádostí o výměnu termohlavy.

PŘIPOJOVANÁ ZAŘÍZENÍ
Přečtěte si pečlivě bezpečnostní upozornění v návodech na obsluhu k jednotlivým zařízením, které připojujete k tiskárně.
Po skončení tisku odpojte vše ze sítě.

PŘI PŘEMISŤOVÁNÍ TISKÁRNY
Při přemisťování přístroje odpojte síťovou šňůru a všechny kabely periferních zařízení, vyhněte se jakýmkoliv nárazům,
mohou být příčinou poškození.
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2.Bezpečnostní upozornění

                                        UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJE

                       PRO DLOUHOU ŽIVOTNOST PŘÍSTROJE



Prach či jiné látky, které přilnou na povrch papíru či barevné folie, nebo deformace vyplývající z vystavení papíru velmi
nízké či naopak vysoké teplotě mohou způsobit ztrátu či nehomogennost barev, nerovnost křivek  a sraženiny na povrchu
vytištěného snímku.

POZNÁMKA:

ŽÁDÁME VÁS O POROZUMNĚNÍ PŘI ZTRÁTĚ OBRÁZKU ULOŽENÉHO V PAMĚTI TISKÁRNY
PŘI NENADÁLÉM VÝSKYTU ZÁVADY.

Co se týká nechtěného vymazaní paměti při výměně papíru a inicializace přístroje, prosím přečtěte si kapitolu “ Instalace
papíru a barevné folie”.
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2. Bezpečnostní upozornění

                                            DALŠÍ UPOZORNĚNÍ



Při prvním použití přístroje vyjměte držák papíru a kazetu barevné folie.

 Otevřete horní kryt tiskárny.
 Posuňte levou rukou páčku umístěnou na horním krytu směrem

dopředu ve směru šipky (viz. obr.), přičemž pravou rukou
přidržujte lehce kryt tiskárny.





 Nedotýkejte se termohlavy, která je fixována k hornímu krytu.
Otisky prstů či prach na termohlavě degradují kvalitu tisku.



 Vyjměte z tiskárny (zelenou) kazetu barevné folie. Odstraňte
 z kazety ochranné balící prostředky.

 Vyjměte z tiskárny držák papíru.
 Pootočením madla do svislé polohy odaretujte celý držák,
 následně jej vyjměte svislým tahem vzhůru. Opět odstraňte

ochranné balící prostředky.




 Rozložte držák papíru.
 Před vlastní instalací papíru je nezbytné rozložit držák papíru na jednotlivé díly.
 Madlo nese kovovou osičku, která se z jedné strany navléká na dutinku cívky papíru, druhá strana se fixuje

aretační zarážkou.


 Zarážka se odaretuje chycením bílého

kroužku zezadu ukazovákem a
prostředníkem a současně stiskem
modrého středu palcem viz. obr.
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3.Příprava před používáním

  Pozor

  Vyjmutí držáku papíru a kazety barevné folie z tiskárny



 Horní kryt tiskárny

 Kryt tiskárny se otevírá při výměně papíru nebo barevné folie posunutím páčky směrem dopředu, viz.
předcházející odstavec.


 Indikace zapnutí

 Svítící LED indikace ve tvaru slzičky značí zapnutou tiskárnu.

 LCD displej

 Veškerá hlášení a stavy tiskárny se znázorňují na tomto displeji.

 Tlačítko PAPER FEED + CUT/PAPER SET

 Po stisku tohoto tlačítka se při zavřeném horním krytu a módu OFF LINE inicializuje tiskárna (natáhne se a
zastřihne papír). Při otevřeném krytu v módu OFF LINE lze instalovat nový papír. Toto tlačítko je aktivní,
jen je-li vypnuto ON LINE. 


 Tlačítko COPY

 Stiskem tohoto tlačítka započne tisk snímku uloženého v paměti přístroje (tisk kopie, tj. posledně tištěného
snímku). Toto tlačítko je aktivní jen je-li vypnuto ON LINE.

 Periodickým stiskem tlačítka se nastavuje počet kopií, které chcete vytisknout. Stisknete-li tlačítko v
průběhu tisku nastaveného počtu kopií - počet kopií, která se ještě budou tisknout se vyresetuje na 1.


 Tlačítko ON LINE

 Stiskem/zapnutím tlačítka ON LINE (indikace tlačítka svítí) je možné tiskárnu řídit pouze připojeným
počítačem / digitálním fotoaparátem atd. V tomto stavu jsou obě zmíněná tlačítka PAPER FEED + CUT a
COPY nefunkční.


 Výstupní štěrbina - otvor, kudy vystupuje tištěný snímek.
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4. Vlastnosti a funkce

  Čelní panel



 SCSI rozhraní

 Tyto konektory použijte pro připojení tiskárny s počítačem, digitální kamerou DS-300, viz. kapitola “Propo-
jení s počítačem”.


 REMOTE - tento konektor není u tiskárny CP-7000DSW využit.

 SCSI  ID - přepínač volby identifikačního čísla viz. kapitola “ Propojení s počítačem”.

 DIP přepínač - při propojení s počítačem jsou tyto přepínače OFF. Při zapojení s digitálním fotoaparátem
DS-300 nastavte přepínače dle následující tabulky:

tisk rozdělený na 6 shodných (6 krát 32 x 37 mm  .. 100x75) 
normální tisk  
tisk rozdělený na 3 shodné (3 krát 89 x 54 mm)

S
L
W

ONONON

tisk rozdělený na 4 shodné (dokladové foto, 4 krát 37 x 49 mm)
normální tisk
tisk rozdělený na 2 shodné (2 krát 89 x 57 mm)

S
L
W

ONOFFON

normální tisk
tisk s bílým lemem (145 x 95 mm, zvětšení 137,5%) 
tisk s bílým lemem (170 x 95 mm, zvětšení 162,5%)

S
L
W

OFFONON

normální tisk
tisk bez okrajů (152 x 102 mm,  zvětšení 137,5%)
tisk bez okrajů (178 x 102 mm,  zvětšení 162,5%)

S
L
W

OFFOFFON

normální tisk (84-88 x 66-75 mm)
normální tisk (tj. 112 x 88 mm )
normální tisk

S
L
W

ON/OFFON/OFFOFF

321

                                  Způsob tisku CP-7000DSW
              (v závislosti od velikosti použitého papíru / folie - S, L, W)

     Číslo bloku přepínače

 Tlačítko síťového napájení (POWER)

 Stiskněte toto tlačítko při vypínání / zapínání přístroje. Při zapnutí svítí zelená indikace na přední straně
 tiskárny. Nevypínejte přístroj v průběhu přenášení dat.

 Do této zásuvky zastrčte pevně síťovou šňůru, která je součástí příslušenství.

4.Vlastnosti a funkce
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   Zadní panel



 Smontujte držák papíru.
 Prostrčte osičku tak, aby oranžová růžice byla na oranžové bočnici

papíru.
 Modrou stranu papíru zafixujte modrou zarážkou.
 Cívku papíru ponechte se zalepeným koncem - zatím nesnímejte

samolepku.

 Nasaďte madlo.
 Zahákněte osičku papíru tak, aby levé (L na L) a pravé (R na R)
 strany seděly (na krajích madla je též proužka dle barvy bočnice cívky

papíru).

 Zapněte tiskárnu a otevřete horní víko.
 Tiskárnu zapněte síťovým tlačítkem umístěným na jejím zadním panelu

a otevřete horní kryt.

 Spusťte madlo s cívkou papíru do tiskárny.
 Držte madlo rovně a zasuňte jej s papírem do zadních vertikálních

drážek tiskárny, které opět barevně korespondují s barvami bočnic
cívky papíru, tj. modrá / oranžová.

 Ujistěte se, že celá sestava dosedla až na dno a cívka sedí rovně.



 Zaaretujte cívku papíru.
 Je-li cívka papíru usazená, pootočte madlem směrem dozadu až do

zaaretování, které je slyšitelné zřetelným zacvaknutím.

 Stiskněte na tiskárně tlačítko ON LINE tak, až indikace ON LINE
zhasne a následně stiskněte tlačítko PAPER FEED + CUT/PAPER
SET.

 Zasuňte a protáhněte papír.
 Až nyní sejměte z cívky papíru fixační samolepku a konec papíru

prostrčte těsně nad černým gumovým válcem skrze tiskárnu.
 Prsty vytáhněte konec papíru ven z tiskárny tak, aby se papír vypnul.



Tento proces, tj. body 1-7 proveďte, dojde-li Vám papír (na LCD displeji se
objeví hlášení PAPER END), nebo kdykoliv potřebujete vyměnit papír za
jiný typ.
Při výměně papíru nezapomínejte mít zapnutou tiskárnu.

      
  

5. Instalace papíru a barevné folie

    Postup vložení tiskového papíru
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Vložte nejprve barevnou folii do zelené plastové kazety a pak celou
kazetu do tiskové jednotky (tiskárna zůstává zapnutá).

 Vsuňte prázdnou cívku s růžovou hřídelí u ozubeného kola do přední části
zelené kazety (horizontálně vyšší poloha cívky) viz. obr. Do druhé zadní
strany vsuňte šedou cívku s návinem barevné folie. Barevná folie mezi
cívkami musí procházet horem cívek ! Přesvědčte se, že cívky sedí
skutečně na dně bočních výřezů !



 Založte kazetu s barevnou folií do tiskárny.

 Výřez, kam se vsouvá růžová cívka má růžovou barvu.
 Folii lehce vypněte otočením světle šedivé cívky.
 Při vsouvání do tiskárny se přesvědčte, že cívky zapadly na dorazy- viz. obr.

!!






 Zavřete horní kryt.

 Zavřete horní kryt tiskárny stisknutím krytu v místě nápisu PUSH, pod
kterým je umístěn aretovací mechanismus. Správné dovření horního víka je
slyšitelné zřetelným zacvaknutím.

V tiskárně je papír i folie, tiskárna je zapnutá , tiskárna je ve stavu OFF
LINE,  tj. ON LINE nesvítí, z tiskárny vystupuje papír.

 Stiskněte tlačítko PAPER FEED + CUT. Nastane inicializace jednotky, kdy se ustřihne cca 10 cm kraje
papíru.

 Opakujte ještě jednou krok 4. Tímto způsobem se odstraní otisky prstů, prach, zbytky po samolepce, které
jsou na kraji papíru. Tisková jednotka je inicializována.

 Při inicializaci tiskárny papír vyjíždí ven a dovnitř  - dejte prosím pozor, aby  s papírem nebyl vtažen jiný cizí
předmět.

 Není vhodné provádět zastřižení papíru více jak 2x. Přestože role papíru má určitou rezervu, mohlo by se
Vám stát, že nebudete schopni na tiskárně vytisknout deklarovaný počet snímků z jedné role.

 Stiskněte tlačítko ON LINE (svítí) - INSTALACE PAPÍRU A BAREVNÉ FOLIE JE DOKONČENA.

Tento proces, tj. body 1-7 proveďte, dojde-li Vám barevná folie (na LCD displeji se objeví hlášení SHEET
END), nebo kdykoliv potřebujete vyměnit papír za jiný typ.
Při výměně folie nezapomínejte mít zapnutou tiskárnu.

5. Instalace papíru a barevné folie
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    Instalace barevné folie

     Inicializace tiskové jednotky



Spotřební materiál - všeobecná upozornění


 Následuje sortiment papírů a barevných náplní pro CP-7000DSW. Používejte jen uvedené typy. (pozn.

jelikož návod k obsluze nebývá aktualizován  - vyžádejte si katalog tiskáren Mitsubishi fy Liberek, kde jsou
uvedeny jak nové modely tiskáren tak i papírů).

Pozn:

Používejte jen originální papíry Mitsubishi - s jinými papíry nelze garantovat správnou funkci tiskárny.

 Prosím, dodržujte následující upozornění :

 Otisky prstů nebo prach na povrchu tiskového papíru mohou degradovat kvalitu tisku či přispět k zaseknutí
papíru. Vždy po výměně papíru 2x inicializujte jednotku, popř. vytiskněte 2x prázdný snímek.

 Jestliže rychle přenesete uskladněný tiskový papír ze studené do velmi teplé místnosti, může se na
povrchu vytvořit rosa či vodní mlha způsobující degradaci tisku, popř. zaseknutí papíru. Z tohoto důvodu
nechte chvíli ležet papír před vložením do tiskárny, až dojde k vyrovnání teplot.

 Jestliže dojde v tiskárně papír nebo barevná náplň, na LCD displeji se objeví chybové hlášení PAPER END
nebo SHEET END. Vyměňte příslušné za nové.

 Jestliže při výměně papíru provádíte vícekrát inicializaci, nemusíte vytisknout z jedné role papíru dekla-
rovaný počet snímků.  

                                                                                                                              

 Skladujte snímky v suchých a tmavších místnostech.
 teplota 5-400  C, relativní vlhkost 20-80% 
 Vyhněte se přímému slunci a skladování těsně vedle topení.
 Chraňte snímky před účinkem ředitel, alkoholů apod.

Pozn:
 Je-li tiskový papír instalován v tiskárně delší dobu, snímek může mít po vytištění tendenci se rolovat - toto

je povážováno za normální, jelikož papír uvnitř jednotky je stočen do role.
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PAPÍR S FOLIÍ

Název výrobku
CK7000S4P(HX)
CK7000L4P
CK7000PSTE
CK7000W4P

Velikost tisku
velikost S
velikost L
  “
velikost W

Počet (obsah) snímků
při tisku S : 600
při tisku L: 300
     “
při tisku W: 250

Použití
4 panelový tisk foto do
dokladů
pohlednicové foto ....

     Upozornění před tiskem

     Skladování



Před propojováním tiskárny a počítače / fotoaparátu se přesvědčte, že jsou obě zařízení vypnutá.

Propojení se provádí ve vypnutém stavu všech propojovaných zařízení. Tiskárnu připojte na výstup SCSI desky
(např. Adaptec AHA 2940), fotoaparátu DS-300 nebo do řetězce za skener atd. Tiskárna má 50 pinový
konekor, kterému se obecně říká minicanon. Je-li tiskárna na konci řetězce, tj. z výstupního konektoru SCSI
nepokračujete do dalšího SCSI zařízení, nasaďte na výstupní konektor tiskárny terminátor, který je součástí
dodávky tiskárny, viz. obr.

Vzhledem k tomu, že přes rozhraní SCSI (z jednoho kontroléru v počítači) je možné řídit a posílat data do více
zařízení jako HDD, CD ROM, skener, ....... které jsou zapojené za sebou v řetězci , je nutné aby každá jednot-
livá periferie měla svoje identifikační číslo, tzn. aby kontrolér poslal data na správné zařízení.

Nastavení identifikačního čísla provádějte ve vypnutém stavu tiskárny a všech připojených zařízení !

Vyberte číslo mezi 1-6 (tiskárna má z výrobního závodu nastavené č. 5) dle Vaší konfigurace.
Číslo 7 je rezervované pro počítač, který používáte.
Číslo 0 je rezervováno pro SCSI vestavěný hard-disk.

Prosím věnujte zvýšenou pozornost správnému nastavení ID čísla - v případě, že nastavíte shodným číslem
dvě zařízení, tak v lepším případě nebudou korektně pracovat, v horším případě hrozí ztráta dat (paměťové
periferie).
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6. Propojení s počítačem /DS-300

           SCSI ROZHRANÍ

     Nastavení identifikačního čísla ID



Předpokládáme, že tiskárna je inicializována viz. str. 8, tj. papír je již zastřižený a současně je provedená
kabeláž s počítačem nebo digitálním fotoaparátem DS-300 viz. str. 9.

 Zapněte síťový spinač na zadní straně tiskárně.
 Po zapnutí tiskárny se musí rozsvítit přední indikace.





 Stiskněte tlačítko ON LINE - pokud již indikace u tlačítka nesvítí.    





 Na předním LCD displeji je zobrazeno následovné -

 Zapněte počítač nebo digitální fotoaparát. V případě počítače musíte mít nainstalovaný ovladač CPD-04
(pro WIN 95), eventuelně CPD-05 (pro OS 7.0 a vyšší). Popis instalace ovladače pro WIN je v samostatné
2. části tohoto návodu k obsluze (seznam všech dostupných ovladačů pro tiskárnu CP-7000DSW je v
katalogu tiskáren Mitsubishi / Liberek).


 Při tisku z digitálního fotoaparátu je vše připraveno a můžete tisknout.


DULEŽITÉ :

Při zapínání tiskárny a počítače musíte vždy jako první zapnout tiskárnu !
Počítač si při svém spouštění kontroluje připojené periferie včetně připojených SCSI zařízení. Pokud je tiskárna
během spuštění počítače vypnutá nebo OFF LINE, počítač ji nenajde a nezahrne do připojených periferií.
Zapnete-li tiskárnu následně až za počítačem, počítač Vám oznámí, že tiskárna není připojena a to přes to, že
při výběru tiskového ovladače např. v Corelu vše, včetně ID vidíte správně-
Mitsubishi CP-7000DSW, CP-7000 (0:5).

Jakmile si počítač jednou tiskárnu zaregistruje při spouštění, je možné tiskárnu vypnout a potom zase zapnout
(pokud Vás např. ruší větrák tiskárny) a pokud jste během této doby nevypnuli počítač, je možné tisknout.
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7. Postup při tisku



Jestliže z nějakého důvodu tiskárna netiskne nebo přestane tisknout, na LCD displeji se zobrazí chybové
hlášení.
V tomto případě proveďte korekci dle následující tabulky.

Navolte OFF LINE (indikace u tlačítka ON
LINE nesvítí) a následně stiskněte  
tlačítko PAPER FEED+CUT. Jestliže se
provedeným úkonem situace nezlepší,
kontaktujte Liberek.

Jiný defekt.TECHNICAL ERROR J21 
TECHNICAL ERROR J23
TECHNICAL ERROR J24
TECHNICAL ERROR J25
TECHNICAL ERROR J27

viz. protější strana.Zaseknutý papír.PAPER JAM J11 
PAPER JAM J12 
PAPER JAM J13 

Vyměňte bar. folii za novou viz. str. 8.Barevná folie je vypotřebována.SHEET END

Vyčkejte do chvíle kdy chybové hlášení
automaticky zmizí. Pozn:

Přístroj je přehřátý.OVER HEAT

Nainstalujte kazetu s folií viz. str. 8Není nainstalována kazeta s folií.SHEET EMPTY

Instalujte shodný typ papíru a folie.Je instalován jiný papír a jiná
barevná folie.

PAPER SHEET

Instalujte papír viz. str. 7.Došel papír.PAPER END

Instalujte papír viz. str. 7.Není papír.
Papír není správně instalován.

PAPER EMPTY

Dovřete vrchní kryt až po slyšitelné
zaaretování.

Vrchní kryt je otevřen.DOOR OPEN

Nápravná opatřeníPříčinyChybová hlášení

                                     

Pozn:      Při nastaveném kontinuálním tisku se tisk automaticky spustí po zmizení chybového hlášení.

Jednotka se nachází ve stavu kontroly typu nainstalované bar. folie nebo
otevřených dveří.

MECHA BUSY

Hlášení indikované na displeji během mech. inicializace.MECHA INIT

Navolte OFF LINE (indikace u tlačítka ON LINE nesvítí) a následně stiskněte  
tlačítko PAPER FEED+CUT.

MECHA INIT REQ
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8. Odstraňování závad

   Chybová hlášení a nápravná opatření

   Jiná hlášení



 Otevřete horní kryt tiskárny.
 Přesvědčte se, že tiskárna je zapnutá, když otevíráte kryt.






 Vytáhněte kazetu s folií ven z tiskárny.

 Vyjměte z tiskárny papír.

 Ustřihněte zmačkanou část papíru nůžkami.



 Znovu nainstalujte papír a barevnou folii viz. str. 7-8.





 Ve stavu OFF LINE, stiskněte tlačítko PAPER FEED+CUT/PAPER

SET. 
 Tiskárna se zinicializuje.



INICIALIZACE TISKÁRNY BEZ RESETOVÁNÍ STAVU ZBÝVAJÍCÍHO
PAPÍRU.

 Pokud potřebujete inicializovat tiskárnu, nicméně chcete uchovat stav počítadla zbývajícího papíru, iniciali-

zujte ve stavu ON LINE (indikace svítí) - podržte stisknuté ON LINE a současně stiskněte PAPER
CUT+FEED / PAPER SET. Proběhne inicializace bez vyresetování počítadla zbývajícího papíru.
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8. Odstraňování závad

   Odstranění zaseknutého papíru










8.Odstraňování závad
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   Dříve než vyhledáte opravnu

SYMPTOM

CHYBÍ NAPÁJENÍ

OBRÁZEK SE NEVYTISKNE

OBRAZ ULOŽENÝ V PAMĚTI NELZE
VYTISKNOUT V MAX. VELIKOST

DATA NELZE POSLAT NA TISKÁRNU

TLAČÍTKO COPY NEFUNGUJE

POČÍTAČ NEROZEZNÁ TISKÁRNU
(The printer si not connected)

KONTROLA A NÁPRAVA

 Je napájecí šňůra připojená do zásuvky?
-> Připojte ji.
 Po vypnutí tiskárny počkejte cca 2 min. 
 Potom následně znovu zapněte tiskárnu.


 Byla data skutečně vyslána do tiskárny ?
 Není vypotřebován papír nebo folie ?
-> Zkontrolujte indikaci na tiskárně.
 Je řádně uložena kazeta s folií v tiskárně ?
-> Zkontrolujte správné dosednutí cívek folie.

 Máte v ovladači nastavený formát S/L/W ?
-> Zkontrolujte nastavení v ovladači CPD-04.

   
 Svítí tlačítko ON LINE ?
-> Když ne, stiskněte jej až se indikace rozsvítí.

 Je vypnutá indikace ON LINE?
-> Nesmí svítit.

 Svítí tlačítko ON LINE ?
-> Když ne, stiskněte jej až se indikace rozsvítí.
 Máte správně nastavenou identifikaci ID?
-> Zkuste nastavit na tiskárně jiné číslo.
 Zapnu-li jste tiskárnu dříve než počítač ? 
-> Proveďte opětovné zapnutí ve sledu tiskárna -
počítač.



cca 23 kgHmotnost

280 (š) x 440 (v) x 350 (h) mmVnější rozměry

teplota 5-400C, 5-350C pro samolepky, vlhkost 20-80% (bez kondenzace)
provozní náklon videoprinteru: +- 50

Provozní podmínky

1,4 A během tisku, cca 0,7 A při zapnutém stavuSpotřeba proudu

AC 220-240 V, 50/60Hz, AC 120 V 50/60 HzNapájení

mikro mini 50                  Vstupní / výstupní
konektory

automatické                         Podávání papíru

                                 velikost W 102x178mm / potištěná plocha 102x178mm
                                                                            94x170 s rámečkem

                                   velikost L 102x152mm / potištěná plocha 102x152mm
                                                                           94x144 s rámečkem

Spec. ruličkový papír   velikost S 110x107mm / potištěná plocha 100x75mmTiskový papír

Speciální vkládaná do plastové kazetyBarevná folie

cca 53 sec / S formát
cca 72 sec / L formát
cca 80 sec / W formát

Doba tisku (mimo doby
přenosu dat)

Počet stupňů (šedi)      256 na barvu

formát S: 1132x848 bodů (s rámečkem)
formát L : 1066x1633 bodů (s rámečkem)
            1248x1792 (bez rámečku) cca 1156 bodůx1723 řádek /efektivní pixely
formát W: 1066x1928 (s rámečkem)
             1248x2084 (bez rámečku) cca 1156 bodůx2018 řádek /efektivní pixely

Rozlišovací schopnost
(bodové rozlišení)

Postupné nanášení 3 barev (žlutá, magenta, cyan)

TermosublimačníMetoda tisku

CP-7000DSWModel

Barevná digitální tiskárnaTřída

NEŽ VYHLEDÁTE SERVIS

Před zavoláním do servisu, prosím pročtěte si tento návod k použití včetně kapitoly 8, Chybová hlášení.
Jestliže nejste schopni odstranit problém sami, volejte Liberek spol. s r.o., tel. 048-5135147, 0602-410826.

NENASTAVUJTE ŽÁDNÉ JINÉ PRVKY, KTERÉ NEJSOU POPSÁNY V TOMTO NÁVODU K OBSLUZE.

 Změna provedení a specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.
 Přeloženo firmou Liberek dne 16.6.1998.

      
  

9. Technická specifikace
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Programový ovladač CPD-04 je produktem firmy Mitsubishi určeným pro ovládání tiskárny CP-7000DSW
v prostředí operačního systému WIN 95. 

Požadavky na hardware / software počítače

PC ......................... 80486 nebo vyšší
paměť RAM ........... 8Mbyte nebo více
HD ......................... více než 8Mbyte volného prostoru
tiskárna .................. Mitsubishi CP-7000DSW
připojovací kabel .... SCSI
operační systém ..... WIN 95

Následující tabulka uvádí rozlišení podporované ovladačem tiskárny.

2084 (178mm)1248 (102 mm)288 DPIFormát W

1792 (152mm)1248 (102 mm)288 DPIFormát L

848 (75mm)1132 (100 mm)288 DPIFormát S

počet bodů vertikálněpočet bodů horizontálněRozlišovací schopnostVelikost papíru

Pozn:
Velikost tištěného snímku i rozlišovací schopnost (DPI) se nastavuje v aplikačním programu.
Nastavte DPI na 288. 

Všeobecně

ZÁKAZ KOPÍROVÁNÍ

Při používání tiskárny se vyvarujte -

- kopírování bankovek, certifikátů, pasů, ..... tato činnost je trestná.
- kopírování “chráněných” fotografií, map, výkresů ... není dovoleno bez souhlasu držitele ochrany, kromě
použití pro osobní a domácí potřebu.

ODPOVĚDNOST

Firma Mitsubishi nenese žádnou zodpovědnost za způsobené škody, ztrátu dat apod. vzniklé v souvislosti
s instalací či používáním dodaného programového vybavení.

Je zakázáno kopírování dodaného programového vybavení, rozmnožování uživatelské příručky nebo její
překlad do jiného jazyka bez písemného povolení Mitsubishi Electric.

Změna provedení a specifikace vyhrazena bez předchozího upozornění.
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Ovladač pro WIN 95 - Úvod



Předpokládá se, že tiskárna je inicializována viz. str. 8, tj. papír je již zastřižený a současně je provedená
kabeláž s počítačem.
Pokud není za tiskárnou připojeno žádné další SCSI zařízení, na výstupním SCSI konektoru je nasazen
terminátor.
Na tiskárně je navolena identifikace ID, která nekoliduje s ostatními SCSI zařízeními - ještě jednou
připomínáme, že zvolení shodného čísla jako má Váš HDD nebo jiná paměťová jednotka může vést ke ztrátě
dat !

V počítači je nainstalovaný řadič SCSI (Adaptec AHA 2940 nebo jiný SCSI kompatibilní, odzkoušený je též
řadič pro skener HP4c).

 Zapněte síťový spinač na tiskárně.
 Po zapnutí tiskárny se musí rozsvítit indikace na předním panelu tiskárny
 Musí svítit indikace ON LINE.

 Zapněte Váš počítač / nastartujte WIN 95 .

 Otevřete menu OVLÁDACÍ PANELY (START ->

NASTAVENÍ ->OVLÁDACÍ PANELY)   
 a klikněte na ikonu SYSTEM.







 Vyberte SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ, kde musíte vidět SCSI

řadič jako součást Vašeho počítače.














 Najeďte kursorem na řadiče SCSI a klikněte na VLASTNOSTI ......... přesvědčte se ( ještě před započetím

instalace ovladače CPD-04), že zařízení pracuje správně a je řádně nainstalováno!

      
  

Ovladač pro WIN 95 - SCSI
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Je-li SCSI zapojení v pořádku, instalujte dodaný ovladač
dle následujících kroků.
 Ukončete činnost všech jiných aplikací, které mohou být např.

v Startup apod.    
                                                                                                     

                                                                       
 Otevřete okno TISKÁRNY (START -> NASTAVENÍ

->TISKÁRNY)   

 Klikněte na ikonu PŘIDAT TISKÁRNU ....
 otevře se průvodce, klikněte na “Další” a je-li ve WIN 95

síťové nastavení dostanete nabídku místní /síťová tiskárna,
zvolte místní.


 Objeví se dialogové okno s již předinstalovanými
 ovladači, klikněte na “ Z diskety”.



 Zasuňte disketu CPD-04 do disketové jednotky Vašeho

počítače a klikněte na OK. Pokud Vám počítač dá zprávu,
 že disketa neobsahuje informace o hardware - místo “OK”

stiskněte “ Procházet” ->
 objeví se Vám adresář cpd04v2.X
 klikněte na něj až se rozbalí a zůstane vybraný současně
 s cpd04.inf. v levém okénku.
 Stiskněte OK  -> v nadřazeném okně vidíte “Soubory od

výrobce zkopírovat z a:\CPD04.V2.X” -> potvrďte OK.

 V následujícím okně vyberte Vaši tiskárnu CP-7000DSW


 V následujícím dialogovém okně vyberte příslušný port
 pro CP-7000 DSW - je již vidět včetně ID, které jste nastavili

na tiskárně.



 Chcete-li tuto tiskárnu používat jako základní vyberte ANO.



 V závěrečném oknu si můžete nechat vytisknout zkušební

stránku pro kontrolu správnosti nainstalovaného progra-
mového ovladače.

 Instalace ovladače je ukončena.
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Ovladač pro Win 95 - Instalace

MITSUBISHI CP7000DSW

CP7000DSW(0:5) SCSI

MITSUBISHI CP7000DSW



Nastavení dialogového okna ovladače tiskárny.

Před vlastním tiskem z aplikačního programu je nezbytné vedle specifikace tiskárny “Mitsubishi
CP-7000DSW” kliknout i na tlačítko “ Vlastnosti” a provést následující nastavení:

 PAPER

PAPER SIZE: Zde je nezbytné zvolit velikost formátu
tisku podle nainstalovaného papíru S/L/W a tisku
s rámečkem či bez rámečku.

EXPAND: Kromě originální velikosti obrázku můžete
tisknout též zmenšený obrázek od 25 do 400 % původní
velikosti.

ORIENTATION: Nastavte orientaci portrait / landscape tj.
nastojato či na šířku.

COPIES: Počet kopií může být nastaven v rozmezí 1-200
(rychlejší je kopírovat pomocí tlačítka COPY na
tiskárně).

Ve spodním řádku je pro kontrolu uvedeno max. rozlišení
ve kterém můžete při daném nastaveném formátu S/L/W
tisknout.

 OPTION 

RESOLUTION: pouze info 288DPI.

GAMMA: pro papír typu HX použijte vždy hlubokou gama
křivku (DEEP), pro všechny ostatní papíry NORMAL.

APERTURE: Zvýrazňuje či změkčuje kontury. Při výběru
NORMAL je tato funkce vypnutá.

METHOD: Podle papíru který používáte zvolte COLOR...
pro barevný papír CK-700 apod.,
MONOCHROM pro termopapír K61B nebo K65HM.

Faster print : Máte možnost zapnout zrychlený tisk.

 COLOR

Součástí ovladače CPD-04 (od verze 2.2) je gama křivka,
pomocí které lze měnit barevné podání tištěného snímku. Vzhledem k tomu, že změna gama křivky může být
výhodná -

- používáte-li na jednom typu tiskárny různé druhy papírů, které většinou nemají shodnou barevnou charakter-
istiku, ale vy požadujete barevně identický tisk.

- Vaše vstupní zařízení ať již skener, digitální fotoaparát ... ujíždějí typicky do jedné např. červenější barvy, tj. je
výhodné najít polohu křivky R, která dává požadovaný výstup a tuto gama křivku si trvale uložit.

je tato křivka podrobně popsána na následující stránce.
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Ovladač pro WIN - Nastavení tiskárny



Osa X znázorňuje 256 stupňů odstínu barvy a to od černé až po
bílou, tj. po ose X jdeme ke světlejším odstínům !
Osa X reprezentuje vstupní data, tj. zdrojový obrázek.
Osa Y je analogická, ale znázorňuje výstupní data, tj. jakým způso-
bem bude obrázek tištěn.
V normálním nastavení je gama křivka lineární, tj. danému stupni
odstínu barvy odpovídá shodný stupeň odstínu při tisku.

1/ ZMĚNA CELÉHO SPEKTRA BAREV (viz. obr)

Jestliže pohnete bodem křivky směrem +Y, přiřazujete danému
odstínu na ose X vyšší = světlejší odstín při tisku.
V módu "single point" se současně  s pohnutím bodu křivky pohne
stejným směrem i celá křivka ,tj. při pohybu +Y se zvýší jas všech
barev v celém rozsahu odstínů proti původnímu nastavení.

V módu "multi point", můžete nastavit jas v kterékoliv pozici, tj. např.
světlé tóny změnit na ještě jasnější a tmavé na tmavší apod.

2/ ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH BAREV

Při tisku se užívají základní barvy CMY  (yellow, magenta, cyan),
nicméně pro změnu barev se používá v tabulce RGB model.

Nastavení lze provést samostatně pro jednotlivé barvy,
viz. obr.
Barvy RGB se nastavují přímo, ale např. žlutá barva se nastavuje
pomocí změny červené a zelené, které ji dohromady tvoří. Chcete-li
tedy např. pro portrétní foto přidat trochu žluté-posuňte obě křivky
R,G jemně nahoru do jasnějších odstínů, které jsou více viditelné, tj.
v obrázku se zvýší podíl žluté (převážně u portrétního fota rozdíl
Input/Output již o 10 je velice znatelný !)

Poznámka

Gama křivka implementovaná do ovladače Mitsubishi CPD-04 je úmyslně odvozená od shodné funkce
z programu “Photoshop" od firmy Adobe.
Vzhledem k tomu, že v tomto programu je možné sledovat okamžitou proměnu obrázku na obrazovce monitoru
v závislosti na změně gama křivky, doporučuje se všem uživatelům, kteří používají jiný retušovací program -
provést si odzkoušení v tomto programu, cítí-li potřebu gama křivku měnit.
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Ovladač pro WIN - nastavení tiskárny

0% černá...gradace 256 stupňů...100% bílá

vstupní data

výstupní data / sytost tisku

Input

Output


