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C
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1. Rola de ghidare superioară.
2. Plăcuța de aspirație - partea frontală

a capului de tipărire (orificiu de
alimentare cu cerneală).

3. Rola de ghidare inferioară, pentru
a sincroniza imprimarea.

4. Indicator laser (arată poziția celui
mai mic duza în timpul tipăririi).

5. Deschideri cu prize pentru
reglarea electromagneților.

6. Trigger - un buton de eliberare a
imprimării, folosit și de alte funcții.

7. Baza imprimantei, compartimentul
pentru baterii și magnet.

8. Suport pentru imprimantă.
9. Port USB cu capac.
10. Tastatura.
11. Plăcuța de identificare.
12. Ecran tactil LCD.
13. Container de cerneală.
14. Etichete containere de cerneală.

15. Port încărcare baterie.
16. Conector de încărcare.
17. Sigiliu garanție.
18. Butonul ON / OFF al imprimantei.
19. Imprimanta ON Indicator LED.
20. Indicator LED încărcare acumulator.
21. Indicator LED de comunicare

prin radio.
22. PRINT ON/OFF indicator LED

(stare Print on).
23. Buton Print ON/OFF.
24. Tastă Functii.
25. Tasta ”+”
26. Tasta ”-”
27. Linia de mijloc a imprimantei.
28. Alimentator pentru încărcarea

bateriilor imprimantei.
29. Ștecher alimentator 28.
30. Indicator OPEN/CLOSED

pentru recipient de cerneală.
31. Supapă de rezervă.
32. Ac sistem cerneală.
33. Garnitură sistem cerneală.
34. Buzzer - un generator de

semnale amplasat în interiorul 
elementului 8 al imprimantei.

C

 Componente ale
      sistemului portabil
Vezi imaginile:A B C
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 Simboluri 

 că acțiunile descrise trebuie să fie luate cu o grijă deosebită sau specială,
 funcțiile sau opțiunile suplimentare sau specifice ale imprimantei, care nu sunt
   descrise în altă parte, 
 un comportament atipic al imprimantei și alte sugestii.

Ordine numerotare imagini

Semnificația LED-urilor și a altor indicatori:

Lampa clipește

Lampa strălucește

Buzzer

! Semne de informare care indică:

A
B
C

        O avertizare de a nu efectua operațiunea care ar putea fi nesigură sau 
critică pentru imprimantă. Este necesar ca utilizatorul să urmărească 
îndeaproape instrucțiunile date în aceasta.

!
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Dragi utilizatori ai echipamentului EBS Ink Jet Systeme,
Citiți acest manual în mod necesar pentru a obține informații complete despre 
funcționarea dispozitivului.
Disclaimer: 

 Nu vom fi responsabili de deteriorarea dispozitivului dacă acesta este
utilizat necorespunzător, adică în mod inconsecvent cu acest manual.

 Aplicarea și utilizarea produselor sunt dincolo de controlul nostru și prin
urmare intră exclusiv în domeniul dvs. de responsabilitate.

 Pe măsură ce dorim să ținem pasul cu dezvoltarea tehnologică și cerințele
individuale ale clienților noștri, trebuie să ne rezervăm dreptul de a schimba 
forma, soluția tehnică și soluțiile tehnice ale dispozitivelor noastre. Prin 
urmare, nici un fel de date, ilustrații sau descrieri ale acestui manual nu 
constituie motive pentru revendicări.

 Facem toate eforturile pentru a ne asigura că acest manual este fiabil,
include toate modificările și nu conține erori. Cu toate acestea, procesul de 
elaborare și publicare este complex și se poate produce o eroare în ciuda 
eforturilor și dorințelor noastre. Nu vom fi responsabili de consecințele 
erorilor editoriale și de imprimare din acest manual.

Dacă aparatul dvs. conține o anumită piesă sau necesități o operațiune care nu 
a fost ilustrată sau descrisă în acest manual sau dacă aveți întrebări privind 
citirea acestui manual, vă rugăm să contactați orice reprezentant al EBS Ink Jet 
Systeme pentru informații suplimentare.

Acest manual se aplică interfeței utilizator EBS offline (WUI offline) în versiunea 
1.4 și imprimantelor EBS-260 echipate cu sistemul de control în versiune
1.02.08. In order to view the printer system version go to:
 Pe ecranul LCD al imprimantei: Instrumente - Service - Informații - Versiune 

sistem,
 În interfața de utilizator EBS Web (WUI): Informații - Despre program - 

Versiunea sistemului.
 Aplicații 
Imprimanta HANDJET® EBS-260 este concepută pentru marcarea, etichetarea, 
aplicarea printurilor și grafica simplă ori de câte ori este necesară sau preferată 
utilizarea unui dispozitiv de etichetare manuală.
Printurile sunt aplicate pe articole cu aplicarea metodei INK-JET.

 Siguranța operațională 

Înainte de a începe să imprimați pentru prima dată, citiți sugestiile de mai 
jos și urmați principiile care stau la baza siguranței dvs. și a altor 
persoane.

Instrucțiuni generale de siguranță

1. Imprimanta nu trebuie folosită în încăperi unde există pericol de explozie.

!
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2. Nu pot fi tipărite obiecte ale căror temperaturi depășesc 100° C la momentul
tipăririi.

3. Nu sunt permise dispozitive sau obiecte care produc foc sau scânteie în
zona în care funcționează dispozitivul.

4. În timpul imprimării, picături de cerneală invizibile pentru ochiul uman sunt
împroșcate cu presiune. Nu orientați orificiul de evacuare al capului 2 către
persoane, animale sau obiecte, deoarece acestea pot fi stropite cu cerneală
neintenționat.

5. Următoarele cerințe trebuie îndeplinite atunci când se efectuează operațiile
de spălare, curățare și întreținere sau se înlocuiesc cartușele de cerneală:
 Operațiile pot fi efectuate numai într-un loc special amenajat pentru 

acest scop, atunci când dispozitivul este oprit și îmbrăcămintea de 
protecție este utilizată. Un stingător de incendiu conceput pentru a 
stinge dispozitivele electrice și incendiile cu solvenți inflamabili trebuie 
să fie plasat în apropierea dispozitivului. Aerisirea trebuie asigurată la 
locul de muncă.
AVERTISMENT: Cerneala este inflamabilă!





Aveți grijă să nu împroșcați cerneala. Mai ales ochii au nevoie de 
protecție. Este recomandabil să purtați ochelari de protecție.
Protejați cerneala și solventul (de asemenea, lichidul rezidual rămas 
după spălarea imprimantei) împotriva incendiului, a temperaturii înalte, 
a scântei, arcurilor electrice și alte descărcări electrice, deoarece pot 
cauza aprinderea acestor fluide inflamabile!
Nu folosiți vase de plastic pentru spălat. Sunt recomandate vasele 
metalice.



6.

7. EBS Ink Jet Systeme este capabil să asigure o funcționare perfectă și
sigură a imprimantei numai atunci când sunt utilizate accesorii originale și
accesorii specifice consumabilelor.

Securitate radiații laser
Indicatorul laser 4 este activat în timpul imprimării pentru poziționarea prin 
imprimare. Pointerul emite radiații laser de clasa 2 (conform IEC 60825-1) la 
lungimea de undă de 650 nm, cu o putere maximă de ieșire <1 mW. Faza de 
citire nu este generată în impulsuri.

1. Nu direcționați fasciculul laser al unui dispozitiv cu laser care emite radiații
către persoane sau animale; nu vă uitați la fascicul. Lumina laser poate
deteriora vederea.

2. Nu vă uitați la fascicul sau priviți direct prin instrumente optice (lupă,
microscoape, binocluri, telescoape). Cercetarea prin intermediul anumitor
instrumente optice (de exemplu, lupă și microscoape) la o rază laser de
ieșire de la o distanță de până la 100 mm poate genera pericol pentru ochi.

3. Evitați direcționarea fasciculului către planurile care reflectă bine radiația
laser (oglinzi sau alte suprafețe lucioase) astfel încât fasciculul (ele)
reflectat (e) să nu strălucească în ochi.

Protejați imprimanta împotriva murdăriei, a prafului puternic și a umidității
excesive.
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Imprimanta este marcată cu următoarea etichetă de avertizare în limba engleză, 
ca standard. Eticheta este pusă pe partea stângă a imprimantei pe fișa 5 care 
acoperă orificiul prin care pot fi reglați electromagneții.

K170117-000

IEC/EN 60825-1:2007
+ AC1:2008

LASER RADIATION
DO NOT STaARE INTO BEAM

CLASS 2 LASER PRODUCT MAX OUTPUT: 
< 1 mW, WAVE LENGTH: 650 nm

Etichete în mai multe limbi vin împreună cu imprimanta. Dacă preferați o altă 
limbă decât limba engleză, înlocuiți eticheta cu una mai potrivită. Dacă eticheta 
nu este disponibilă în limba dvs., traduceți conținutul etichetei în limba dvs. și 
transmiteți-o utilizatorilor imprimantei.

Protecția bateriei
Următoarele principii trebuie respectate pentru a proteja bateriile încorporate în 
imprimantă:
 Protejați imprimanta împotriva temperaturii excesive și a incendiului. Nu o 

expuneți la radiații solare puternice pentru o perioadă mai lungă de timp.
Evitați o schimbare bruscă a temperaturii (recefierbinte) care ar putea 
cauza condensarea vaporilor în interiorul imprimantei și, prin urmare, să 
accelereze descărcarea acumulatorului și corodarea circuitelor electronice. 
Condiționați imprimanta timp de aproximativ o oră înainte de utilizare după 
ce a fost mutată dintr-un loc răcoros într-unul cald.



Scurgeri de cerneală sau de solvent
     Dacă ochii sau pielea se irită cu cerneală sau solvent:

OCHII       clătiți ochii cu apă curentă timp de cel puțin 15 minute, apoi 
consultați oftalmologul.
PIELEA    spală pielea cu apă și săpun.





Dacă îmbrăcămintea a fost stropită, scoateți-o cât mai curând posibil.
Când se varsă cerneală sau solvent, ștergeți lichidul vărsat cu o bucată de 
material absorbant și apoi îndepărtați materialul în conformitate cu 
reglementările privind incendiile și sănătatea și siguranța la locul de muncă.

sursă 
radiații 
laser

etichetă avertizare
standard EN

divergența fasciculului

!
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Controlul interferenței electromagnetice 
1. Proprietățile dispozitivelor de înaltă frecvență.
Imprimanta cu jet de cerneală conține un emițător și receptor de înaltă 
frecvență. Când este în stare ON, imprimanta primește și transmite semnale de 
înaltă frecvență (HF).
Controlorul sistemului de imprimare Ink-Jet controlează energia emise în timpul 
funcționării imprimantei pe o bază continuă.
Imprimanta HANDJET® EBS-260 îndeplinește toate cerințele reglementărilor 
privind impactul energiei HF asupra oamenilor din țara dvs.
– vedeți Marcare de conformitate (p. 11).
2. Accesorii pentru imprimante.
Dacă nu utilizați piese originale EBS sau accesorii pentru imprimante, inclusiv 
baterii sau componente electronice, este posibil ca cerințele legale să nu fie 
îndeplinite și limitele de emisie electromagnetică HF să fie depășite.

Impactul asupra echipamentului medical 
Stimulatoare cardiace și alte implanturi medicale
Imprimanta conține transmițătoare și receptoare încorporate, de înaltă 
frecvență. Persoanele care au implanturi medicale nu trebuie să se apropie de 
imprimantă la o distanță mai mică de 20 cm (8 inch) de implanturi, pentru a nu 
deranja funcționarea implantului.
Alte echipamente medicale
Dacă utilizați un echipament medical, vă rugăm să întrebați producătorul 
echipamentului dacă echipamentul este suficient de protejat împotriva radiațiilor 
electromagnetice. În anumite situații, medicul vă poate ajuta să obțineți 
informațiile de care aveți nevoie.

Funcționarea în zonele de pericol de explozie 
Dacă lucrați într-o zonă cu pericol de explozie, opriți imprimanta, nu înlocuiți 
bateriile sau nu le scoateți din imprimantă și respectați toate instrucțiunile și 
precauțiile. Scânteile generate de baterii pot provoca o explozie și / sau incendiu 
în această zonă periculoasă și pot provoca vătămări corporale sau chiar 
moartea. 
Regiunile în care există un potențial pericol de explozie sunt de obicei marcate 
corespunzător. Exemplele unor astfel de regiuni sunt: zonele de depozitare a 
solvenților, zonele de depozitare a combustibililor și stațiile de alimentare cu 
combustibil, podelele de la bordul navelor, zonele de depozitare pentru gazele 
explozive, amestecurile de aer, substanțele chimice și pulberile metalice sau de 
făină.
Funcționarea în zonele de detonări
Pentru a evita perturbațiile în timpul operațiunilor de detonare, imprimanta 
trebuie oprită în zonele în care se efectuează astfel de operații sau în care este 
interzisă utilizarea echipamentelor radio.
Urmați instrucțiunile de utilizare și indicațiile informative.
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Marcare de conformitate
Imprimanta HANDJET® EBS-260 a urmat procedura de evaluare a conformității 
care a condus la emiterea declarației de conformitate. Aceasta constituie baza 
declarației conform căreia imprimanta HANDJET® EBS-260 și accesoriile 
producătorului, la care se referă această declarație, îndeplinesc cerințele 
generale și alte prevederi relevante ale directivei, dacă imprimanta și accesoriile 
sunt instalate și utilizate în conformitate cu instrucțiunile producătorului:
1999/5/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC
și că respectă următoarele norme care sunt armonizate cu directivele de mai 
sus:
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010, 
EN 60825-1:2007 + AC1:2008, 
ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, 
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012, 
EN 55022:2011, 
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009, 
EN 61000-3-3:2013, 
EN 61000-4-2:2009, 
EN 61000-4-3:2006 + A1:2008 + IS1:2009 + A2:2010, 
EN 300 328 V1.8.1:2012. 

Imprimanta HANDJET® EBS-260 va purta următoarea marcă:

Protecția mediului 
După ce imprimanta a fost scoasă din funcțiune, nu o depozitați 
împreună cu alte deșeuri menajere.
În conformitate cu Directiva nr. 2012/19 / UE a Consiliului European 
privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, imprimanta 
HANDJET® EBS-260 și modulele USB-Bluetooth care au fost scoase 
din uz trebuie să fie separate de deșeurile menajere și prelucrate în 
mod ecologic.
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 Pregătirea imprimantei pentru funcționare și setarea 
parametrilor de bază

Funcționare ecran tactil
Ecranul principal al imprimantei este format din următoarele elemente:

ba
ră

 s
ta

re

A Status printare – vezi Printare proiect din ecranul LCD (p. 119),

B Mesaje care conțin informații despre operarea imprimantei (pictograma 
afișată când mesajele sunt disponibile) – vezi Mesaje (p. 37),

C Starea și setările rețelei wireless WiFi – vezi Conexiune fără fir
(p. 29), 

D     Starea și setările Bluetooth – vezi Interfață bluetooth (p. 32),

E 
Stare disc Pendrive / USB (pictograma nu este afișată, când discul 
nu este conectat la imprimantă) – vezi Conectare dispozitiv USB 
la imprimantă (p. 34),

F     Starea recipientului de cerneală – vezi Nivel cerneală în cartuș (p.20), 
G     Stare baterie – see Managemet energie (p. 25), 

H Ora curentă a imprimantei și setările datei și orei – vezi Setări dată / 
oră (p. 22),

I Opriți și reporniți imprimanta, deconectați utilizatorul și dezactivați 
ecranul – vezi Oprire echipament (p. 16).

bară stare

fereastră proiect

fereastră parametri 
intensitate printare

fereastră parametri 
rezoluție printare

bară meniu

S 

B C D E F G H 

J K 

P 

R 

I A 

L 

M
 

W U T 

N 

O 
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fe
re

as
tră

 p
ro

ie
ct

J      Previzualizați un proiect care urmează să fie imprimat
K     Selectați proiectele de imprimat, din același director
L      Deschideți un proiect de imprimat
M     Editați un proiect de imprimat și tipăriți parametrii acelui proiect

N 

O     Numărul proiectului în dosar / numărul de proiecte din dosar
P     Numele proiectului (dacă este în verde, este pregătit pentru imprimare)

in
te

ns
ita

te
 p

rin
ta

re

R 

re
zo

lu
ție

 p
rin

ta
re

S 

ba
ră

 m
en

iu

T Creați un nou proiect și editați un proiect existent – vezi Crearea 
unui nou proiect (p. 41) și Deschidere și editare proiect (p. 41)

U 

Setați limba, formatul datei și orei (Setări generale (p. 21)), sunet
(Setări sunet (p. 23)), energie (Management energie (p. 25)),
utilizatori (Manager utilizatori (p. 28)), WiFi (Conexiune fără fix - 
WiFi (p. 29)) și Bluetooth (Interfață Bluetooth (p. 32)), opțiuni 
service – vezi Service (p. 70)

W 
Activați și dezactivați imprimarea – vezi Printare proiect din ecranul
LCD (p. 119), clătiți duzele – vezi Curățare (p. 71) și Măsurare
(p. 119) 

Asigurați-vă că marginile carcasei nu sunt atinse în timp ce atingeți butoanele 
LCD pe atingerea ecranului - aceasta poate perturba detectarea unei atingeri.

Salvați
parametrii
modificați ai
proiectului

Dacă o modificare nu este salvată, proiectul poate fi 
tipărit cu parametrul modificat numai până când se 
deschide un nou proiect sau dacă imprimanta este 
oprită.

Reduceți sau
măriți
intensitatea
imprimării

O schimbare a setării intensității determină o 
saturație mai mică sau mai mare a unei imprimări cu 
cerneală dintr-o anumită culoare.
Puteți schimba intensitatea tipăririi unui proiect prin 
apăsarea butonului - sau + sau prin deplasarea 
mânerului cursorului. Dacă parametrul este 
modificat, apăsați butonul N pentru a salva 
modificările proiectului.

Reduceți sau
măriți
rezoluția
imprimării

O modificare a lățimii caracterelor tipărite și a 
lungimii întregului proiect sunt efectele vizuale ale 
unei modificări a setării rezoluției.
Puteți schimba rezoluția unui proiect prin apăsarea 
butonului - sau + sau prin deplasarea mânerului 
cursorului. Dacă parametrul este modificat, apăsați 
butonul N pentru a salva modificările proiectului.

Dacă ecranul tactil nu poate fi utilizat (de exemplu, operatorul poartă mănuși), se 
pot utiliza în schimb cheile disponibile pe tastatura 10. Cu tasta 24 puteți trece 
între fereastra proiectului și ferestrele de parametri de tipărire. Fereastra activă 
este încadrată în negru. Tastele 25 și 26 sunt concepute pentru alegerea unui 
proiect și modificarea setărilor parametrilor.
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Meniu simplu
Puteți comuta între ecranul principal și ecranul simplificat prin atingerea butonului de 
selectare care este în opțiunea de Meniu simplu din fila Setări generale (consultați 
Setări generale (p. 21)).

Utilizatorul poate folosi tastele 25 și 26 de pe tastatura 10 pentru a alege un 
proiect pentru imprimare (într-un singur folder).

Tastatură LCD

Tastatura de pe ecran poate fi utilizată pentru modificarea setărilor parametrului 
și introducerea fișierelor text de pe ecranul tactil al imprimantei (LCD). Acesta 
este afișat pe ecranul LCD după ce a fost selectat un câmp parametru dat, în 
timp ce parola este introdusă în timpul operației de logare sau în timp ce un text 
este introdus într-un proiect.

bară status

bară meniu

B C D E F
F

G H 

J 

P 

I A 

M
 

W U T 

N 

O 

L 

fereastră proiect
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Tastatura conține un set complet de litere latine și un set de cifre; în plus, 
conține și butoane speciale:

–pentru mutare cursor(                                        are available for the keypads
that are displayed while multiple-line text objects are being edited),

 – pentru a comuta între litere mici și litere mari și invers,

– pentru a comuta între litere și semne de punctuație și cifre și invers,

– pentru a converti literele latine în caractere chinezești (modul de
introducere: pinyin) și invers (butonul este disponibil după ce
butonul          a fost atins),

– pentru a converti literele latine în litere chirilice și invers (butonul

este disponibil după ce butonul         a fost atins);

– pentru a converti literele în simboluri speciale și invers,

 – ENTER - pentru a vă deplasa la următoarea linie,

– pentru a șterge caracterul care este în partea stângă a cursorului,

– pentru a șterge un text întreg (pentru a șterge câmpul de editare);

– pentru a anula ștergerea (butonul este disponibil după ce butonul
a fost atins);

 – pentru a reveni la afișajul anterior,

 – pentru a confirma că doriți să introduceți un text pe care l-ați introdus
(butonul este disponibil după ce ați început să tastați),

 – pentru a renunța la introducerea unui text (butonul este disponibil după
ce ați început să tastați).

Mai mult, caracterele diacritice sunt ascunse sub anumite butoane (acestea sunt 
disponibile după ce un anumit buton a fost atins și menținut). Aceste butoane 
includ:

w- ; e- ; r- ; 

t- ; y- ; u– ; 

i- ; o- ; 

a- ; s- ; d- ; 

g- ; h- ; j- ; k- ; 
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l- ; z- ; c- ; 

n- ; 

Pornire / oprire echipament
Vezi figura .

Pornire echipament
Atingeți butonul 18 (și țineți-l apăsat timp de aproximativ 1s) pe tastatura 10. 
Comutarea se face corect când dioda 19 emite luminile și un semnal sonor
este auzit din buzzer 34. Imprimanta este gata de funcționare atunci când 
ecranul principal este afișat (în aproximativ 30s de la pornire).

Când imprimanta este pornită, puteți muta pentru a imprima un fișier text din 
memoria imprimantei.

Oprire echipament
Imprimanta poate fi oprită în trei moduri:
 prin intermediul butonului 18 de pe tastatura 10,

 prin intermediul butonului        (I) de pe ecranul tactil 12 al imprimantei 



A

de la distanță, cu interfața de utilizator EBS Web disponibilă prin intermediul unui 
browser Web, prin intermediul butonului        .

Când apăsați butonul 18, pe ecran se afișează mesajul că imprimanta va fi oprită în 120 
de secunde. Puteți accelera această operație atingând butonul    sau anulând-o 
atingând butonul.
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Când se atinge butonul  (I), fereastra care conține următoarele opțiuni este 
afișată pe ecranul tactil al imprimantei și în interfața de utilizator EBS Web:

 – pentru a se opri imediat după atingerea butonului,

 – pentru a opri și a reporni imprimanta,

 – pentru a deconecta utilizatorul curent și a afișa ecranul de
conectare - vedeți Autentificare (p. 18),


– pentru a activa blocarea ecranului (această opțiune este

disponibilă numai pe ecranul imprimantei) - consultați Setări
parametri ecran (pag. 27).

Oprirea se face corect, când dioda 19 se stinge și ecranul 12 se oprește. Poate 
fi semnalat și cu un semnal sonor (consultați Setări sunet (pag. 23)).

Imprimanta poate fi oprită automat după o perioadă de inactivitate - consultați 
Setări parametri ecran (pag. 27).
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Într-o situație de urgență, atunci când modalitățile de oprire a imprimantei 
menționate mai sus devin ineficiente sau când imprimanta trebuie să fie oprită 
imediat, puteți face acest lucru în două moduri:




prin menținerea butonului 18 pe tastatura 10 timp de cel puțin 4 secunde sau
prin atingerea butonului 18 și ținând-o împreună cu declanșatorul 6 în același 
timp

După oprirea de urgență, setările contoarelor imprimantei și proiectele nesalvate 
se pierd. Dacă oprirea de urgență apare prea frecvent, poate duce la 
deteriorarea imprimantei (de exemplu, deteriorarea sistemului de fișiere).

Autentificare
Puteți fi conectat automat ca Administrator în mod prestabilit (parola implicită 
este 1). Puteți dezactiva autentificarea automată sau schimba contul implicit - 
consultați Manager utilizator (p. 28).

Dacă utilizatorul curent este deconectat prin butonul                (consultați Oprire 
echipament (pagina 16)), pe imprimantă se afișează o listă de utilizatori. După 
ce ați ales un nume de utilizator, este afișată o tastatură (consultați ecranul 
LCD (pag. 14)) cu care să introduceți parola.
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Instalarea și înlocuirea cartușului de cerneală
Vezi figura .

Instalarea cartușului în imprimantă
Fiecare recipient de cerneală este echipat cu un transponder care stochează 
informațiile privind tipul de cerneală și data fabricării. Imprimanta are un circuit 
încorporat care scanează datele de la transponder și astfel ajută la verificarea 
faptului că cerneala utilizată este de o calitate corespunzătoare. Informațiile 
detaliate despre cerneală (nivelul de umplere a recipientului, culoarea cernelii, 
tipul de solvent, tipul de colorant, data de expirare a cernelei, data la care 
recipientul a fost acceptat) este disponibil după formarea ce pictograma în 
formă de picătură de pe bara de sus a afișajului principal a fost atinsă.

Când imprimanta este livrată, recipientul de cerneală este detașat. Urmați pașii 
de mai jos pentru a instala cartușul:
1. Scoateți cartușul din ambalajul 13.
2. Poziționați recipientul 13 în raport cu partea din spate a imprimantei, astfel

încât marcajul triunghiular al containerului să fie direct vizavi de linia
mediană 27 a imprimantei și dacă bolțul imprimantei intră în deschiderea
ventilului de reținere a recipientului.

3. Apăsați recipientul de imprimantă și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic la
270 de grade.

C

Noul cartuș este acceptat, următorul mesaj este afișat: New ink container 
successfully accepted.
Dacă apar probleme cu acceptarea unui recipient adecvat și corect, personalul 
de serviciu poate accepta temporar un asemenea container (timp de 50 de ore) 
- consultați Opțiuni deblocare (pag. 72).
Informațiile despre un astfel de container acceptat temporar apar sub forma 
pictogramei       (F) din bara de stare.
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Nivel cerneală în cartuș

0% 1–9% 10–30% 31–60% 61–80% 81–100% 

În plus, pictogramele        și        afișate în mod alternativ pot indica faptul că:  






Înlocuire cartuș de cerneală
Dacă este posibil, înlocuiți recipientul în condiții fără praf, pentru a minimiza 
cantitatea de particule care intră în sistemul de cerneală al imprimantei.
Nu lăsați imprimanta cu recipientul de cerneală detașat pentru o perioadă
mai lungă decât cea necesară pentru a înlocui containerul. În timpul 
detașării sau instalării containerului, aveți grijă să nu stropiți pe cineva sau 
ceva cu cerneala care ar putea curge din acul 32.

1. Opriți imprimanta - vezi Oprire
echipament (p. 16).

2. Puneți imprimanta în așa fel
încât recipientul să fie orientat în
jos, rotiți recipientul gol 13 spre
stânga (a). Așteptați aproximativ
3 secunde în timp ce țineți
recipientul pentru a egaliza
presiunea.

3. Scoateți recipientul cu atenție (b).

b 

a 

13 

Când imprimanta nu mai imprimă, asigurați-vă că aceasta se datorează faptului 
că recipientul de cerneală este gol. Nivelul de cerneală din recipient este afișat 
pe ecranul 12 cu pictograma       (F):

Nu există rezervor de cerneală în imprimantă,
„

Există o problemă cu cerneala, de ex. cerneala depășește data de utilizare 
sau limita de imprimare atribuită imprimantei a fost depășită. Informația 
despre problemă este afișată după atingerea pictogramei        (F) și, de

asemenea, sub formă de mesaj după ce pictograma mesajului  (B) a fost 
atinsă.
Nu există nicio comunicare cu controlerul pentru containere - reporniți 
imprimanta și, atunci când problema nu dispare, contactați punctul de service.

!
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Vezi figura . 
4. Dacă garnitura 33 este murdară, îndepărtați resturile de cerneală prin spălare.
5. Instalați un nou cartuș - consultați Instalarea cartușului în imprimantă (p.19).

Cerneala poate curge dintr-un recipient uzat. Fixați supapa rezervorului cu 
capacul de transport 31 pe care îl puteți lua de la un nou recipient, pentru a evita 
scurgerea spontană a cernelei.

Setări generale
Setările generale sunt accesate atingând următoarele butoane:
Instrumente (U), Setări și General.
În pagina General puteți:
     Să modificați setările privind generarea de Statistici. Se pot colecta datele 
       privind numărul de copii realizate pentru fiecare dintre proiecte. Raportul 
       este disponibil pentru interfața de utilizator EBS Web din meniul Informații -        
consultați Statistici de operare (pag. 117).
 Activați / dezactivați opțiunea Autostart proiect curent - după ce ați pornit 

imprimanta, proiectul imprimat recent este citit automat și imprimanta se 
mută în starea Imprimare în așteptare. Apăsați declanșatorul și mutați 
imprimanta de-a lungul unui articol care urmează să fie etichetat pentru a 
începe imprimarea.

 Porniți / opriți Laserul, care este utilizat pentru a indica cea mai joasă 
poziție a duzei. Este util în poziționarea imprimantei pe suprafața de 
etichetat. Laserul este pornit din momentul în care proiectul este activat 
pentru imprimare și butonul de imprimare apăsat și până când imprimarea 
este finalizată.



 Treceți la meniul simplificat - consultați Meniu simplu (pag. 14).


C

Activează / dezactivează EBS Cloud, o unealtă care vă permite să 
mențineți și să monitorizați de la distanță starea imprimantei.

Reinițializați setările pentru data și ora imprimantei atingând butonul
 - consultați Setări dată / oră (pag. 22).
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În fila Setări locale puteți modifica interfața Limba (după ce o nouă setare de 
limbă a fost confirmată, software-ul de interfață de pe ecranul LCD începe să 
ruleze din nou în 10 secunde), formatul datei și orei (secvența și numărul de  
componente ale datei și orei) și, de asemenea, schimbați separatoarele dintre 
componentele datei și celei de timp ca formate implicite pentru obiectele text de 
tip Data / Time nou create.

Confirmați setările parametrilor modificați cu butonul  sau abandonați-le 
cu butonul  . Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la ecranul 
anterior atingând butonul           .

Setări de dată și oră
Data și ora sunt accesibile pentru modificare prin atingerea timpului H afișat în 
bara superioară a ecranului principal 12. Modificările pot fi făcute cu butoanele

sau prin tastarea unei setări prin intermediul tastaturii. Confirmați 
modificarea cu butonul             sau abandonați-o cu butonul            . Dacă nu
s-au efectuat modificări, puteți reveni la ecranul anterior atingând butonul          .
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Data și ora și formatele acestora pot fi modificate în meniul de setări generale - 
consultați Setări generale (pag. 113).

Setările datei și orei pot fi modificate și din interfața de utilizator EBS Web - 
consultați Setări generale (pag. 113).

Setările parametrilor modificați trebuie confirmate cu butonul sau 
abandonate cu butonul  . Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni 
la ecranul anterior atingând butonul           .

Setări sunet 
Setările de sunet sunt accesibile atingând următoarele butoane:
Instrumente (U), Setări și Sunet.
În pagina General puteți seta semnalul de eroare, feedback-ul audio de la 
tastatură, feedback-ul audio pe ecranul tactil. Dacă este nebifată căsuța 
Activare sunet, sunetul este tăcut complet, indiferent de setările celorlalte 
opțiuni.

În pagina Mesaje puteți modifica setările de sunet pentru pornirea și oprirea 
tipăririi (Semnal sonor pornire imprimare și Semnal sonor oprire 
imprimare), acceptarea unui cartuș de cerneală (Semnal sonor acceptare 
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În pagina Avertizări puteți modifica setările de sunet pentru următoarele 
avertismente: nivelul redus al bateriei (Sunet de avertizare nivel scăzut al 
bateriei) și imprimarea prea rapidă (Avertizare sonoră  imprimare prea 
rapidă). Dacă este nebifată căsuța Semnal sonor de avertizare, sunetul care 
este valabil pentru fiecare avertisment este dezactivat.

cerneală) și, de asemenea, oprirea imprimantei (Semnal sonor oprire 
imprimantă). Dacă este nebifată căsuța Semnal sonor mesaj, sunetul care 
este valabil pentru fiecare mesaj este dezactivat:

Setările parametrilor modificați trebuie confirmate cu butonul sau 
abandonate cu butonul  . Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni 
la ecranul anterior atingând butonul             .

EBS Ink Jet Systeme - 24 - 20150330#1.0



RO

Management energie

Încărcare acumulator
În imprimantă a fost instalată o baterie de calitate superioară LI-ION. Acesta 
poate fi reîncărcat în orice stadiu al operării imprimantei.

1. Trageți ștecherul 16 din priza 15 și înclinați-l.
2.

3.

4. Scoateți ștecherul pachetului de alimentare 29 și priza de siguranță 15 cu
ștecherul 16. Detașați pachetul de alimentare de la rețea și puneți-l în
pungă.

5. Pentru a menține eficiența bateriei pe o perioadă lungă de timp, bateria nu 
trebuie reîncărcată până când nu este descărcată complet - consultați 
Indicator nivel redus baterie (pag. 26).

Informațiile detaliate privind bateriile (starea bateriei, tensiunea, curentul, nivelul 
de încărcare, temperatura) sunt disponibile după ce pictograma bateriei de pe 
bara superioară a afișajului a fost atinsă.

Bateria nouă sau care nu a fost utilizată de mult timp nu poate fi încărcată până 
la capacitate maximă. Prin urmare, pentru a forma bateria urmați trei cicluri de 
încărcare și apoi descărcare. A vedea    A   si    B

Introduceți conectorul pachetului de alimentare 29 în priza 15 și ștecherul
de ieșire al pachetului de alimentare 28 la o priză de perete.
Când bateria este în curs de reîncărcare, dioda 20 clipește și pe ecranul
12 apare pictograma Încărcare baterie. Așteptați până la finalizarea
încărcării, care este semnalizată cu lumina continuă emise de dioda 20 și
pictograma       (G) afișată pe ecranul 12. Nu opriți alimentarea cu energie

electrică sau scoateți conectorul de alimentare din priza 15 în timpul 
reîncărcării.
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Indicatori reîncărcare:

0-4% 5-24% 25-49% 50-74% 75-99% 99-100% 
dioda 20 clipește 
4 x pe secundă

dioda 20 clipește 2 x 
pe secundă 

dioda 20 clipește 
la 1 secundă 

Imprimanta HANDJET® EBS-260 trebuie să fie stocată cu bateriile încărcate. 
Dacă imprimanta trebuie să fie depozitată mai mult timp (6 luni sau mai mult) și 
bateriile acesteia nu sunt reîncărcate, aceasta poate funcționa pentru o 
perioadă mai scurtă de timp după ce a fost reîncărcată ulterior sau, în anumite 
circumstanțe, chiar nu mai funcționează. Un astfel de fenomen este cauzat de 
proprietățile bateriilor, care sunt întotdeauna supuse procesului de auto-
descărcare. În urma descărcării și depozitării pe termen lung în starea de 
descărcare, capacitatea maximă a bateriilor poate scădea sau bateriile se pot 
deteriora complet.
Pentru a evita o astfel de situație, este necesar să încărcați bateriile 
imprimantei HANDJET® EBS-260 cel puțin de două ori pe an (dar nu mai 
puțin de 6 luni). În caz contrar, imprimanta poate înceta să funcționeze sau 
timpul de funcționare a imprimantei după încărcare se poate scurta dramatic.

Bateria nu poate fi înlocuită ca standard.

Indicator nivel redus baterie

dioda 20 emite
lumină continuu

Imprimanta indică o stare de baterie descărcată cu semnal sonor de la 
soneria 34 (cu condiția să fie setată o alarmă adecvată - vezi Setări sunet      

(pag. 23)) și pictograma        (G) afișată pe ecranul 12. O condiție de 
descărcare extremă (sub 5%) este semnalat cu o pâlpâire foarte rapidă și

uniformă a diodei 20 și cu pictograma   (G) afișată pe ecranul 12. Când 
bateria atinge starea critică, orice utilizare ulterioară a imprimantei este 
întreruptă și imprimanta se oprește automat. Bateria trebuie reîncărcată.

Dacă se afișează suplimentar pictograma        (G), aceasta poate însemna că 
nu există nici o comunicare cu controlerul bateriei sau că bateria este 
deteriorată - când se afișează o astfel de pictogramă, reporniți imprimanta; 
atunci când problema nu a dispărut, contactați punctul de service.

!
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Setări parametri ecran
Puteți economisi energia bateriilor imprimantei, efectuând setări 
corespunzătoare pentru parametrii de afișare. Atingeți următoarele butoane: 
Instrumente (U), Setări și Alimentare.

 

Setați luminozitatea ecranului obișnuit,
Blocați ecranul după o perioadă de timp prin comanda Oprire ecran după...,
Reduceți luminozitatea ecranului după o perioadă de timp prin comanda 
Reducere luminozitate ecran după ...,
Modificați setarea parametrului Reducere luminozitate ecran după ...,
Permiteți blocarea ecranului prin comanda Activare blocare ecran,
Setați timpul după care imprimanta se oprește automat, cu parametrul Timp 
de oprire a imprimantei (timpul este calculat din momentul în care ecranul 
12, tastatura 10 sau declanșatorul 6 este atins ultima dată).

Afișajul pe ecran poate face următoarele:
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Blocarea ecranului poate fi activată când setarea parametrului Dezactivare ecran 
după... este diferită de niciodată. În plus, când parametrul Reducere 
luminozitate ecran dupa... este activat, ecranul se blochează după ce expira 
timpul cumulat al parametrilor Reducere luminozitate si Oprire imprimanta. 
Blocarea ecranului poate fi dezactivată după ce cele două butoane (1 și 2) afișate 
sunt atinse rapid. Blocarea ecranului poate fi activată în orice moment prin 
menținerea butonului 24 sau prin atingerea butoanelor        (I) și                .



RO Atingeți butonul                 pentru a adăuga un utilizator nou. În fereastra afișată, 
completați numele de conectare utilizator, parola nouă, Confirmare parolă și 
alegeți și grupul la care va fi alocat noul utilizator. De asemenea, puteți alege o 
pictogramă pentru identificarea utilizatorului (pictograma trebuie salvată în 
memoria imprimantei în prealabil - consultați Image Manager (p. 106)). Setările 
parametrilor modificați trebuie confirmate cu ajutorul butonului            .

Dacă un utilizator este marcat cu     (prin atingerea butonului              după ce 
utilizatorul a fost evidențiat), acest utilizator va fi autentificat automat după ce 
imprimanta a fost pornită. Administratorul este marcat cu       în mod implicit.
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Setările parametrilor modificați trebuie confirmate cu ajutorul butonului 
sau abandonate cu ajutorul butonului.  Dacă nu s-au efectuat modificări, 
puteți reveni la ecranul anterior atingând butonul            .

Manager utilizator
Imprimanta poate fi utilizată de câțiva utilizatori; fiecare dintre ei au autorizații 
diferite. Atingeți simultan butoanele Instrumente (U), Setări și Utilizatori pentru 
a deschide User Manager.

Evidențiați numele unui utilizator din lista de utilizatori și atingeți butonul 
pentru a edita datele utilizatorului. Datele modificate trebuie confirmate cu 
ajutorul butonului.

Evidențiați numele unui utilizator din lista de utilizatori și atingeți butonul 
pentru a elimina utilizatorul. Operația de eliminare a utilizatorului trebuie confirmată
cu butonul                  de pe ecran.
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Managerul de utilizatori este, de asemenea, disponibil prin intermediul unui 
browser web - consultați Instrumente - Manager de utilizatori (pag. 109).

Atingeți butonul             pentru a reveni la ecranul anterior.

Comunicarea radio între imprimantă, un computer și dispozitive 
externe

Conexiune wireless WiFi
Puteți utiliza WiFi pentru comunicarea imprimantei cu un computer.
Setările parametrilor WiFi sunt accesibile în două moduri:

 Atingând pictograma        (C) din bara de stare a ecranului principal 12, sau
 Apăsând simultan butoanele Instrumente (U), Setări și WIFI.

Afișajul arată parametrii rețelei în care este conectată imprimanta. Puteți utiliza 
butoanele disponibile pentru activarea și dezactivarea rețelei și, de asemenea, 
pentru a scana mediul în căutarea unei noi rețele. Când imprimanta este 
conectată într-o rețea dată prin WiFi, atunci dioda 21 emite lumină portocalie.

O pictogramă a intensității semnalului este afișată în colțul din stânga sus al 
ecranului principal 12.
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Conectarea imprimantei la o nouă rețea prin WiFi

1. Deplasați-vă la fereastra de setare a parametrilor WiFi și atingeți
Se afișează o listă a rețelelor disponibile, împreună cu informațiile dacă o
rețea dată este securizată (    ) sau nu.

2. Alegeți din listă rețeaua la care doriți să vă conectați și atingeți butonul        .

3. Introduceți datele din rețea în filele de bază și avansate. Confirmați

modificările cu ajutorul butonului              .
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4. Conexiunea reușită cu rețeaua selectată este confirmată cu pictograma 
care este afișată de numele rețelei.

5.

O pictogramă de stare WiFi este afișată în colțul din stânga sus al 
ecranului principal 12:

– starea WiFi necunoscută sau o eroare,

EBS Ink Jet Systeme - 31 - 20150330#1.0

Dacă doriți să modificați setările unei rețele WiFi, evidențiați rețeaua din 
listă și atingeți butonul    . Basic conține parametrul numit Nu se 
conectează la această rețea. Parametrul este util atunci când există mai 
multe rețele cu o intensitate similară a semnalului în listă (imprimanta se 
poate schimba între rețele atunci). Dacă este bifată caseta de selectare a 
acelui parametru, nu se face automat nicio conexiune la o anumită rețea. 
Confirmați modificarea datelor cu ajutorul butonului         . Puteți șterge 
datele de configurare pentru o anumită rețea WiFi cu ajutorul butonului 

- conexiunea prin WiFi este disponibilă (numărul arcurilor negre arată puterea 
semnalului);
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– WiFi deconectat.

 Confirmați modificarea parametrilor cu ajutorul butonului              .

Interfață Bluetooth
Puteți utiliza tehnologia Bluetooth pentru a comunica imprimanta cu un
dispozitiv extern de la care se livrează datele de imprimare (de exemplu, scale
automate, cititoare de coduri de bare etc.).
Setările parametrilor Bluetooth sunt accesibile în două moduri:

 Atingând pictograma     (D) din bara de stare a ecranului principal 12, sau
 Apăsând simultan butoanele Instrumente (U), Setări și Bluetooth.
Pe ecran se afișează starea, numele și adresa modulului Bluetooth al 
imprimantei. Numele Bluetooth poate fi modificat atingând caseta albă în care 
este dată numele. Dacă imprimanta este conectată cu un dispozitiv extern, se 
afișează și adresa dispozitivului respectiv. Cu ajutorul butoanelor disponibile 
puteți să porniți și să dezactivați modulul Bluetooth și, de asemenea, să treceți 
la afișajul de căutare al dispozitivului (Bluetooth trebuie să fie activ înainte de a 
începe să faceți acest lucru).

O pictogramă de stare Bluetooth este afișată în colțul din stânga sus al 
ecranului principal 12:

– Bluetooth activ

– Bluetooth inactiv

– imprimanta este conectată cu un dispozitiv extern.

Stabilirea conexiunii între imprimantă și dispozitivul extern
1.
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Deplasați-vă la setările parametrilor Bluetooth, activați Bluetooth (cu 

butonul ) și atingeți butonul .
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Atingeți butonul          de pe ecranul afișat pentru a găsi noi dispozitive.
Dispozitivele externe disponibile sunt afișate în listă.

2. Alegeți un dispozitiv în care doriți să vă conectați și atingeți butonul  .
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3.

Atingeți butonul                  pentru a termina conexiunea.

Conectare dispozitiv USB la imprimantă
Dacă conectați un disc la imprimantă prin portul USB 9, aveți posibilitatea să 
importați și să exportați fișiere și să actualizați software-ul imprimantei. 
Discul USB trebuie formatat în sistemul de fișiere FAT sau FAT32.
Instrumentele de disc USB sunt accesibile în două moduri:
     Atingând pictograma E din bara de stare a ecranului principal 
(pictograma este afișată când un disc este conectat la imprimantă) sau
     Atingând butoanele Instrumente (U), Service și USB pe rand:
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Când conexiunea cu dispozitivul ales este efectuată cu succes, butonul 
este afișat pe ecranul de setări Bluetooth, la fel este și pictograma       de 
pe bara de stare, iar dioda 21 emite lumină albastră.
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Import proiecte
Cu funcția de import de proiect puteți descărca proiecte realizate cu interfața de 
utilizator EBS Web Offline sau creată într-o altă imprimantă la imprimantă.

Export proiecte
Cu funcția de export a proiectului puteți salva proiectele care se află în memoria 
imprimantei pentru a le utiliza în altă imprimantă și pentru a crea o copie de 
rezervă. 
NOTĂ! Se recomandă să fie făcute periodic copii de rezervă pentru a proteja 
datele împotriva pierderilor.

Atingeți butonul . Alegeți un mod de export pe ecranul afișat:
Toate proiectele sau Proiect unic.

Atingeți butonul                        pentru a exporta un singur fișier. Pe ecranul 
afișat alegeți un fișier cu extensia PRJ sau atingeți câmpul de text din partea 
superioară a ecranului și introduceți numele unui fișier și confirmați
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Atingeți butonul . Alegeți un fișier cu extensia EXP din lista de fișiere 
afișate pe ecran sau atingeți câmpul de text și introduceți numele unui fișier prin 
tastatura afișată și apoi confirmați cu butonul            . Când alegeți fișierul sau 
tastați numele acestuia, confirmați selecția cu ajutorul butonului            . Când 
fișierul este importat cu succes, se afișează următorul mesaj:
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cu butonul            . La selectarea fișierului sau introducerea numelui acestuia, 
confirmați selecția cu butonul            .

Atingeți butonul                         pentru a exporta toate proiectele. Dacă un singur 
proiect sau toate proiectele sunt exportate cu succes, se afișează următorul mesaj:

Actualizare software
Datorită actualizărilor de software, imprimanta are întotdeauna software up-to-
date și îmbunătățit, ceea ce o face să funcționeze mai bine. Noile versiuni ale 
software-ului sunt stocate la adresa http://www.ebs-inkjet.pl/ebs26 în Materiale 
Informaționale. Actualizarea poate implica o pierdere de proiecte și setări 
specifice utilizatorului, precum și ștergerea fonturilor și a imaginilor instalate. 
Asigurați-vă că proiectele și fișierele pe care doriți să le pastrati au fost salvate 
înainte de actualizare - consultați Exportarea de proiecte (pagina 35) prin 
intermediul imprimantei (numai proiectele sunt exportate) sau Export Proiect 
(pag. 80) prin interfața de utilizator EBS Web (proiectele și imaginile sunt 
exportate).

Atingeți butonul . Pe ecranul afișat alegeți un fișier de actualizare cu 

extensia EBS din listă. La selectarea fișierului, atingeți butonul .
Este posibil să nu puteți actualiza software-ul dvs. în următoarele cazuri:
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Versiunea software-ului instalat pe imprimantă este prea veche; înainte de a 
începe să instalați ultima versiune, trebuie să instalați un pachet de 
actualizare pentru versiunea anterioară,
Software-ul imprimantei este deja actualizat,
Versiunea software-ului instalat pe imprimantă este mai noua decât 
actualizarea aleasă.

http://www.ebs-inkjet.pl/ebs260
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Așteptați până când imprimanta se oprește, apoi reporniți-o și așteptați până la 
finalizarea actualizării. Următorul raport este afișat când software-ul este 
actualizat cu succes:

Mesaje 
Informații importante despre operarea imprimantei sunt semnalizate cu 
pictograma          (B) afișată pe bara de stare (culoarea pictogramei indică tipul 

de mesaj) și următoarea fereastră afișată pe ecranul imprimantei:
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O listă de mesaje este afișată după ce butonul a fost atins.

Lista de mesaje poate fi afișată și prin atingerea simultan a butoanelor 
Instrumente (U) și Mesaje.

Lista este împărțită în patru file:

 Toate mesajele , 

 Mesajele de eroare       (mesajele sunt afișate în roșu, iar pictograma      
este afișată în bara de stare),

 Mesajele de avertizare       (mesajele sunt afișate în galben și pictograma 
este afișată pe bara de stare),

 Mesajele informative       (mesajele sunt afișate în albastru, iar pictograma 
este afișată pe bara de stare).

Următoarele butoane sunt destinate utilizării pentru a vizualiza și a șterge mesaje:

– pentru a afișa mesajul anterior,
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– pentru a afișa următorul mesaj,

– pentru a șterge un singur mesaj,

– pentru a șterge toate mesajele.

Dacă nu există mesaje în orice moment, butoanele de vizualizare sunt inactive.

Statistici 
Statisticile sunt accesibile după ce tastele Tools (U) și Statistics sunt atinse la 
rând.
Pe ecranul afișat, în fila fila Basic puteți vizualiza datele privind numărul de ore 
de funcționare ale imprimantei (timpul de lucru) și numărul de imprimări 
efectuate, prezentate într-un raport de utilizator și un raport de serviciu (statistici 
generale). Fiecare raport este actualizat după ce imprimarea a fost dezactivată 
(consultați Imprimarea unui proiect (pag. 119)) și fereastra de statistici a fost 
redeschisă.

Raportul de utilizator este generat în general pentru toți utilizatorii. Dacă doriți să 
obțineți un raport separat pentru un anumit utilizator, ștergeți statisticile la 
începutul lucrului.
În acest scop, mergeți la fila Ștergeți și atingeți butonul                                   .

Statisticile generale (raportul de serviciu) pot fi șterse de către un utilizator de tip 
Service.
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 Notiuni de baza
Proiectele de tipărire pot fi create și editate în două moduri: prin intermediul 
ecranului tactil al imprimantei și cu un procesor disponibil prin intermediul unui 
browser Web.
Utilizarea imprimantei cu ajutorul ecranului tactil

Manager fisiere
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Managerul fișierelor este disponibil dupa Creare proiect,  Editare proiect 
(acestea sunt accesibile cu butonul Proiect (T)) sau după atingerea butonului 

open-for-print         (L) accesibil pe ecranul principal. Atingeți butonul         
pentru a vă deplasa la Manager fișiere. În ecranul nou afișat puteți gestiona 

fișierele și folderele. Atingeți butonul         pentru a crea un nou dosar. 
Introduceți un nume al noului dosar afișat pe ecran și confirmați cu butonul

Evidențiați un nume de fișier sau folder din listă și apoi atingeți butonul      
pentru a șterge fișierul sau dosarul. Evidențiați un nume de fișier sau folder din

listă, apoi atingeți butonul         pentru a schimba numele fișierului sau al 
dosarului.
Dacă doriți să deschideți un dosar sau să reveniți la dosarul (nivel superior), 

evidențiați numele directorului din listă, apoi atingeți butonul          . Puteți copia 

fișierele și le puteți muta printre foldere cu butonul de copiere         și cu butonul 

de mutare         . Atingeți butonul         pentru a închide Managerul de fișiere și a 
reveni la ecranul anterior.
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Crearea unui nou proiect

Deschiderea și editarea unui proiect
Atingeți butonul Proiect (T) și apoi Editați proiect.
Pe ecranul afișat, alegeți un proiect din listă sau atingeți caseta albă din partea 
superioară a ecranului, introduceți numele proiectului printr-o tastatură afișată și 
confirmați-o cu butonul      . În ecranul următor, confirmați deschiderea 
proiectului (pentru editare) cu butonul          . Dacă se încearcă deschiderea 
unui proiect, când un proiect este deja deschis în interfața de utilizator EBS 
Web, se afișează următorul mesaj:
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Atingeți butonul Proiect (T) și apoi Creați proiect.
Pe ecranul afișat, atingeți caseta albă din partea de sus a ecranului, introduceți 
un nume prin tastatura afișată și confirmați-o cu butonul       . În ecranul 
următor, confirmați crearea cu ajutorul butonului            .
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Proiectul deschis în EBS Web User Interface trebuie salvat înainte de 
deschiderea oricărui proiect pe imprimantă. Dacă nu faceți acest lucru, proiectul 
este închis nesalvat și orice modificare a acestuia este pierdută.
Dacă doriți să continuați editarea proiectului deschis în WUI, atingeți butonul 
Project (T) și apoi Continuați editarea.

Procesor proiect
Procesorul instalat pe imprimantă vă permite să modificați un proiect din panoul 
LCD al imprimantei fără a utiliza un PC.
Fereastra de editare este împărțită în 4 părți:








Bara superioară cu pictograme de intrumente,
Zona de editare(gri), în interiorul căreia este afișat un proiect (alb),
Bara inferioară cu pictograme de instrumente,
Notă de subsol, unde se află numele unui proiect care urmează a fi editat și 
butonul proiectat pentru închiderea procesorului:

– pentru a salva proiectul curent editat și pentru a ieși din procesor,

– pentru a ieși din procesor fără a salva proiectul,

– pentru a reveni la ecranul anterior când nu s-au efectuat
modificări.
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Nota de subsol a procesorului arată numele proiectului, a cărui culoare se 
modifică după modificarea proiectului (de la gri la galben). Când proiectul este 
salvat, culoarea numelui revine la gri.
O parte din butoane poate fi dezactivată dacă o funcție dată nu este disponibilă 
pentru un anumit tip sau stare de obiect. Când un buton este activ, opțiunea 
corespunzătoare este disponibilă.
Sensul butoanelor:

– pentru a salva un proiect,

– pentru a seta o lățime a zonei de editare și a parametrilor de imprimare,

– pentru a deschide lista obiectelor / clipboard / coșul de gunoi,

– pentru a copia obiecte în clipboard (butonul este activ după ce un
obiect a fost evidențiat),

– pentru a lipi obiectul (butonul este activ după ce un obiect a fost copiat
în clipboard și niciun obiect nu este evidențiat),

– pentru a mări proiectul în interiorul zonei de editare,

– pentru a reduce proiectul în interiorul zonei de editare,

– pentru a modifica setarea inițială a unui contor,

– pentru a adăuga un obiect nou,
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– pentru a modifica parametrii unui obiect evidențiat,

– pentru a șterge obiectul evidențiat,

– pentru a repoziționa obiectul evidențiat,

– pentru a redimensiona obiectul evidențiat.

Proprietăți proiect

Fereastra Proprietăți proiect este afișată cu ajutorul butonului            . 
Cu această unealtă puteți seta cu precizie lățimea zonei de lucru. Setarea poate 
fi dată ca un număr de pixeli (px) sau centimetri (cm), iar unitatea trebuie 
aleasă.
Orice setare modificată trebuie confirmată cu ajutorul butonului             .

Puteți, de asemenea, să vă mutați pentru a seta parametrii de imprimare cu 
butonul - consultați Parametri de imprimare (pag. 66).

Lista obiecte

Lista cu toate obiectele utilizate pentru un proiect este accesibilă cu ajutorul 
butonului             . Următoarele operații pot fi efectuate pe obiectele din listă:

 un obiect evidențiat poate fi șters cu butonul         - obiectul șters este 
mutat în coșul de gunoi - consultați Coșul de gunoi (pag. 45),

          - obiectul copiat este un obiect evidențiat poate fi copiat cu butonul 
mutat în clipboard - consultați Clipboard (p. 45),

 un obiect evidențiat poate fi editat; când atingeți butonul         , se deschide 
fereastra parametrului obiect.
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Clipboard 

Clipboard-ul este accesibil cu ajutorul butonului           (butonul este disponibil 
atunci când un obiect este copiat în clipboard și nici un obiect nu este 
evidențiat). Următoarele operații pot fi efectuate pe obiecte din clipboard:





un obiect evidențiat poate fi șters din clipboard cu ajutorul butonului         ,
un obiect evidențiat poate fi inserat din clipboard într-un proiect cu butonul        .

Cos de gunoi

Coșul de gunoi este accesibil prin atingerea butonului lista de obiecte

sau a butonului clipboard              și prin comutarea la fila Coșul de gunoi. 
Următoarele operații pot fi efectuate pe obiectele de gunoi:
 un obiect evidențiat poate fi șters din coș cu butonul         ,
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 un obiect evidențiat poate fi restabilit în lista obiectelor cu ajutorul butonului

Obiecte

Pentru a adăuga un obiect nou la un proiect, atingeți butonul          și apoi 
alegeți un obiect corespunzător pe ecranul afișat. Obiectele sunt grupate în in 
file după tipul: Text (obiecte text), Forme și altele.
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Când alegeți un obiect, fereastra parametrului obiect este afișată astfel încât 
parametrii să poată fi modificați. 
Puteți utiliza cursorul pentru a alege (evidenția) obiectul al cărui parametru doriți 
să îl modificați în zona de editare. Apariția unui cadru roșu în jurul obiectului 
echivalează cu alegerea unui obiect. 

Atingeți butonul          pentru a modifica parametrii unui obiect dat. Fereastra 
afișată ca rezultat conține parametrii specifici unui anumit tip de obiect și ale 
căror setări pot fi modificate. Dacă o nouă setare este de tip greșit sau din afara 
intervalului permis, câmpul de text este evidențiat cu roșu. Modificați setarea în 

consecință. Salvați proiectul cu butonul           . Proiectul este salvat cu numele 
care i-a fost dat când a fost creat sau când a fost deschis. Butonul este 
dezactivat când proiectul este deja salvat sau când nu au fost efectuate 

modificări. Dacă proiectul nu este salvat, butonul        este activat; în plus, 
numele proiectului afișat în partea de sus a ferestrei procesorului este roșu 
(după salvare modifică culoarea în alb).
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Un proiect poate fi salvat cu un alt nume prin intermediul butonului  . 

Puteți ieși din procesor cu butonul             . În acest fel, abandonați editarea și 
proiectul nu este salvat.

Repoziționare obiect
Evidențiați un obiect din zona de editare pentru a-și schimba poziția (apare un 

cadru roșu de dezactivare), apoi atingeți            butonul - cadrul de setare își 
schimbă culoarea verde.
Puteți repoziționa un obiect în două moduri:
 atingând ecranul oriunde în zona de editare. Punctul de atingere definește 

poziția colțului din stânga sus al unui obiect (întregul obiect încadrat în 
verde este mutat în raport cu punctul dat).

Cu ajutorul butoanelor                                                     . 
Obiectul este mutat cu 1 pixel cu fiecare atingere.
Obiectul este mutat cu condiția ca zona proiectului să fie mai mare decât 
obiectul care trebuie mutat.

Redimensionare obiect

În zona de editare, evidențiați un obiect a cărui dimensiune doriți să o schimbați 
(apare un cadru roșu de decupare), apoi atingeți butonul             - cadrul de setare 
schimbă culoarea în violet.
Puteți schimba dimensiunea unui obiect în două moduri:
 Atingând ecranul de mai jos și din partea dreaptă a colțului fix din stânga sus a 

obiectului. Punctul indicat definește poziția colțului din dreapta jos.
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Confirmați schimbarea poziției cu butonul             sau abandonează modificarea cu

ajutorul butonului             .

Prin intermediul butoanelor             și             (pentru a deplasa marginea

superioară a obiectului), butoanele             și             (pentru a deplasa

marginea de jos a obiectului),             și             (pentru a deplasa marginea din 

stânga a obiectului), precum și butoanele             și             (pentru a deplasa 
marginea din dreapta a obiectului).
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Obiectul este mărit, cu condiția ca zona proiectului să fie mai mare decât 
obiectul a cărui mărime este schimbată.

Atingeți butonul             pentru a confirma modificarea dimensiunii sau butonul

            pentru a renunța la modificare.

NOTĂ! Text Normal, Counter și Date / Time pot fi redimensionate numai atunci 
când parametrul Scaling este diferit de Fit frame to content; altfel dimensiunea 
obiectului nu se schimbă. Dimensiunea unui text poate fi modificată cu 
parametrul Font Size (pentru fonturile True Type) sau prin schimbarea tipului de 
font (pentru fonturile EBS încorporate).
Parametri comuni ai obiectelor
Următorii parametri obiect sunt disponibili în fila Geometry:
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Numele obiectului. Tipul de obiect este folosit ca denumire obiect, ca 
standard (de exemplu, Counter 1, Image 2). Puteți numi obiecte la alegere 
pentru a facilita identificarea, dar nu trebuie să se utilizeze aceleași nume, 
adică ele trebuie să fie unice în cadrul unui proiect. Dacă utilizați un nume 
care a fost deja utilizat în cadrul proiectului, o eroare este raportată atunci 
când încercați să salvați parametrii obiectului denumit astfel.
Parametrul Poziție arată coordonatele colțului din stânga sus al cadrului 
obiect. Puteți modifica coordonatele și, prin urmare, puteți schimba poziția 
unui obiect. Plasați cursorul în câmpul Poziție și modificați coordonatele în 
fereastra afișată. Prima coordonată determină poziția în direcția orizontală 
(Poziția obiectului x), cea de-a doua determină poziția în direcția verticală 
(Poziția obiectului y). De asemenea, un obiect poate fi repoziționat în zona 
de editare - consultați Repoziționarea unui obiect (pag. 48). 
Dimensiunea unui obiect este afișată ca un număr de pixeli (puncte). 
Componenta de prima dimensiune este lățimea și a doua - înălțimea. Puteți 
redimensiona un obiect editând valorile. Operația de redimensionare poate 
fi efectuată și în zona de editare - consultați Redimensionarea unui obiect 
(pag. 48). Parametrii Poziție și Dimensiune sunt deosebit de utili atunci 
când trebuie să aranjați sau să aliniați cu precizie două sau mai multe 
obiecte.
Parametrul de Scalare vă permite să ajustați dimensiunea cadrului 
obiectului la dimensiunea obiectului. Dacă parametrul Scalare este setat pe 
Fit frame to content, cadrul obiectului este același cu dimensiunea 
obiectului. Dacă parametrul Scalare este setat la Fit content to frame, 
dimensiunea obiectului este egală cu dimensiunea cadrului (nu este 
disponibilă pentru obiectele de text în care este folosit un font încorporat 
EBS și obiecte de tip de cod de bare). Dacă este selectată funcția Fără 
scalare, dimensiunea cadrului poate fi modificată fără redimensionarea 
obiectului. 
Parametrul de Rotire a obiectului vă permite să rotiți întregul obiect în 
sensul acelor de ceasornic (setarea de 90), în sens contrar acelor de 
ceasornic (setarea de 270) sau "cu capul în jos" (setarea de 180).
Dacă este bifată caseta de selectare Parametru transparent, obiectul este 
transparent și puteți vedea un obiect care este "sub" el. Această proprietate 
este utilă atunci când un număr de obiecte au fost plasate în zona de 
editare și există riscul ca obiectele să se suprapună între ele.
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În fila Text (disponibilă pentru obiecte text):







EBS Ink Jet Systeme - 50 - 20150330#1.0

 Puteți modifica tipul de font modificând parametrul Nume font.
Fonturi încorporate EBS        și fonturile True Type (     sau      ) sunt 

disponibile. Dacă un font este marcat cu       (cu butonul         după numele 
fontului a fost evidențiat), acesta este adăugat la favorite și mutat la 
începutul listei de fonturi.

Pentru fonturile încorporate EBS     puteți modifica parametrii de 
multiplicare a rândului și de spațiere a literelor. Parametrul de 
multiplicare a rândului definește de câte ori se repetă tipărirea fiecărui 
rând vertical de text. Înmulțirea rândurilor este folosită pentru a mări 
intensitatea tipăririlor pe materiale poroase, care absorb cerneala în mare 
măsură și pe care caracterele (formate din aceleași puncte de mărime) 
tipărite nu sunt bine vizibile datorită structurii lor granulate. Parametrul 
Spațiere litere definește spațiul dintre caracterele obiectului. Spațiul este 
dat ca un număr de rânduri verticale (până la 1000 de rânduri).

Pentru fonturile True Type (fonturile implicite     și fonturile utilizatorilor    ) 
puteți modifica parametrul Dimensiune font (dat ca un număr de pixeli). 
Parametrul este legat de parametrul Constrain font proportions . 
Dimensiunea fontului (lățimea fontului și înălțimea fontului) poate fi 
modificată proporțional (când este bifată caseta parametrilor Constrain 
font proportions) sau una dintre componente, lățimea (lățimea fontului) 
și înălțimea (înălțimea fontului) pot fi modificate independent (caseta de 
selectare a parametrului Constrain font proportions este nebifată).
Cu parametrul Distanță linii puteți adăuga spații între liniile de text. Spațiile 
sunt măsurate în pixeli (puncte). Se pot adăuga până la 20 de spații de 
pixeli. Spațiul este adăugat după fiecare caracter de sfârșit de linie.
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Atingeți butonul             pentru a confirma modificările sau butonul 
pentru a renunța la orice modificare. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți 
reveni la ecranul anterior atingând butonul             .

Obiect text - Text normal

Atingeți butonul              și apoi butonul pentru a adăuga 
un obiect text nou - Text normal, la un proiect.
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Puteți introduce orice șir de caractere în câmpul Text din fila Principal. 
Împărțirea unui text în linii se poate face prin atingerea butonului ENTER de pe 
tastatura afișată. La finalizarea introducerii, confirmați textul cu ajutorul 
butonului            . Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect

sau butonul pentru a renunța la adăugare. Dacă nu s-au efectuat 
modificări, puteți reveni la ecranul anterior atingând butonul            .

pentru a adăuga Atingeți butonul             și apoi butonul
un nou obiect text de tip Date / Time la un proiect.

Data și ora curente generate de ceasul imprimantei sunt date în fila Main, unde 
puteți previzualiza și o imprimare de timp și / sau dată. Cu pictograma ceas

sau pictograma calendar           puteți alege componente pentru imprimare -
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Obiect text - dată / oră
Obiectul text dată / oră vă permite să imprimați automat data curentă și 
ora curentă, precum și o dată de expirare.



RO

Parametrul Date offset vă permite să schimbați data curentă cu un număr 
setat de zile, pentru a include, de exemplu, o dată de expirare.
Parametrul Time offset vă permite să reglați timpul curent cu un număr de ore 
(până la 24). Modificarea poate avea impact asupra schimbării datei. O astfel 
de schimbare poate determina o zi calendaristică să înceapă la o oră diferită de 
00:00 (de ex. La ora 6 dimineața, când începe o schimbare de dimineață în 
fabrică).

În fila Advanced puteți modifica parametrii Date separator și Time separator 
(pentru a selecta separatorii care vor fi utilizați între componentele date / oră), 
precum și Date format și Time format (pentru selectarea secvenței 
componentelor dată / oră).
Setările implicite ale formatelor de date și ale timpului și ale separatoarelor 
pentru obiectele text de tip Data / Ora nou create pot fi modificate în meniul 
Setări - consultați Setări generale (pag. 21).
Parametrul Formatting string este disponibil când este bifată caseta de 
selectare Allow formatting string edition. Mai jos sunt caracterele cu care sunt 
codate componentele datei și orei. Orice caractere care diferă de cele 
menționate mai jos și de asemenea spațiile pot precede, separa sau urma 
componentele succesive ale registrelor speciale de dată universală. Dacă nu 
există un nume local, este afișat un echivalent în limba engleză.% a - format 
local scurt pentru numele zilei săptămânii (luni, ..., duminica);
% A - numele local complet al zilei săptămânii (luni, ..., duminică);
% b - forma locală scurtă cu numele lunii (Jan, ..., Dec);
% B - numele local complet al lunii (ianuarie, ..., decembrie);
% c - data și ora locale în formatul următor: formularul scurt pentru numele zilei
         săptămânii, formularul scurt pentru numele lunii, ziua lunii, orele, minutele,
         secundele, anul,
% C - numărul secolului,
% d - ziua lunii (01, ..., 31)
% D - data în format: ll / zz / aa,
% e - zi a lunii (1, ..., 31);
% F - data în format: aaaa-ll-zz,
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data, ora sau ambele. Puteți schimba ordinea acestor componente cu 
pictograma săgeată          .
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% g - an 2 cifre corespunzătoare numărului săptămânii % V,
% G - an 4 cifre corespunzătoare numărului săptămânii % V,
% h - format local scurt pentru numele lunii (Ian, ..., Dec);
% H - oră, în sistem de 24 de ore (00-23),
% I - oră, în sistem de 12 ore (01-12),
% j - ziua anului (001, ..., 366);
% k - oră, în sistem de 24 de ore (0-23),
% l - oră, în sistem de 12 ore (1-12),
% m - lună (01, ..., 12),
% M - minute (00, ..., 59),
% p - echivalent local cu AM sau PM (gol pe multe site-uri);
% P - echivalent local cu a.m. sau p.m. (gol pe multe site-uri),
% r - timp în sistem de 12 ore în format: hh: mm: ss [AM] sau [PM],
% R - timp în sistem de 24 ore în format: hh: mm,
% s - numărul de secunde de la 00:00:00, 1 ianuarie 1970 (extensie GNU),
% S - al doilea (00, ..., 60); 60 înseamnă un al doilea salt,
% T - timp în sistem de 24 ore în format: hh: mm: ss,
% u - ziua săptămânii (1, ..., 7); 1 înseamnă luni,
% U - numărul săptămânii în an (00, ..., 53), duminica începe săptămâna,
% V - numărul săptămânii în an (01, ..., 53), luni începe săptămâna,
% w - numărul zilei săptămânii, 0-duminică, 1-luni etc.,
% W - numărul săptămânii în an (00, ..., 53), luni începe săptămâna,
% x - reprezentarea locală a datei,
% X - reprezentarea locală a timpului,
% y - ultimele două cifre ale anului (00, ..., 99),
% Y - an în format aaaa,
% z - fus orar în format numeric compatibil cu RFC-2822 (de ex. +0100)(extensie
         non-standard),
% Z - fusul orar (de ex. EDT) sau nimic, dacă nu poate fi determinată nicio zonă.

Atingeți butonul              pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 

ecranul anterior atingând butonul            .

Obiect text - 
Obiectul de text Contor vă permite să imprimați automat un număr consecutiv pe 
fiecare articol care urmează să fie etichetat. Setarea contorului se modifică de 
fiecare dată când se apasă declanșatorul.

 pentru a adăuga un Atingeți butonul              și apoi butonul     
nou obiect text de tip Contor la un proiect.
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În fila Main puteți alege câte secțiuni să aibă Contorul. Pentru numărarea 
simplă a articolelor este suficient să utilizați una, prima secțiune și setările 
implicite pentru a crea un obiect de tip contor. Puteți utiliza o secventa de până 
la 3 secțiuni identice. Fiecare secțiune poate fi vizibilă (afișată) sau nu. 

Prin atingerea                                               (                                              ) puteți 
schimba Priority increment. Parametrul definește care dintre secțiuni este 
considerată prima și ce ordine de sincronizare este. Secțiunea temporizată 
primește mai întâi un impuls de sincronizare ori de câte ori se face o imprimare. 
Fiecare secțiune succesivă primește un impuls de sincronizare din secțiunea 
anterioară, atunci când acea secțiune a numărat până la sfârșit (adică la setarea 
Max atunci când contorul este incrementat sau la setarea Min atunci când este 
decrementat). Pulsul de sincronizare modifică contorul printr-un Pas setat.

 Min,
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În fiecare secțiune de contor puteți configura fiecare dintre următorii parametri: 
 Min - setarea de la care începe numărarea (pentru numărarea în sus) sau 
cu care se termină numărarea (pentru numărarea în jos).
 Max - setarea la care un contor revine. Când un contor depășește, 

numărarea începe din nou din setarea Min.
 Modul de pornire - parametrul vă permite să setați valoarea de la care 

începe numărarea după ce operația imprimantei a fost reluată. Sunt 
disponibile patru opțiuni:
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 Max,
 Valoare initiala
 Valoare finala













Obiect text - Port comunicații

Obiectul de text pentru portul de comunicații este utilizat pentru a imprima 
automat imprimantei datele transferate de la dispozitive externe (de exemplu, un 
computer, scale automate, un cititor de coduri de bare).

Atingeți butonul             și apoi butonul pentru a adăuga un 
nou obiect text de tip "Port Communications" la un proiect.
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Valoare inițială - setarea contorului din care începe numărarea după ce 
operația a fost întreruptă, de ex. când bateriile se descarcă. Acest lucru este 
eficient atunci când parametrul Mod de pornire este setat la valoarea initiala. 
Valoare finala - ultima setare a unui contor, care este salvată după ce 
imprimanta a fost oprită în modul obișnuit.
Pas - o creștere a numărului de contoare. Când setarea este un număr pozitiv, 
numărarea este crescatoare, iar atunci când este un număr negativ, numărarea 
este descrescătoare.
Parametrul Lungime este utilizat pentru a regla numărul de poziții al cifrelor 
contorului la cel necesar de către utilizator.
Parametrul Completare este folosit pentru a defini o înlocuire pentru cifrele 
nesemnificative ale unui contor: 0 sau spațiu.
Sufix - orice șir de caractere care urmează a fi tipărit, limitat la 41 de caractere.

Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul            .
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În fila Communication puteți seta parametrii de comunicare care definesc 
regulile de comunicare dintre imprimantă și un dispozitiv extern:
 Trimiterea formatului mesajelor - acest parametru definește formatul 

datelor care vor fi transferate de la imprimantă la un dispozitiv. Sunt 
disponibile două moduri: Normal și Hexadecimal. În modul normal, datele 
sunt transferate ca caractere ASC, în timp ce în modul hexazecimal sunt 
transferate ca numere hex.
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În fila Main puteți seta parametrii care sunt semnificativi pentru stabilirea 
comunicării între imprimantă și un dispozitiv extern. Imprimanta și dispozitivul 
trebuie să aibă aceleași setări ale următorilor parametri pentru a comunica cu 
succes:
 Port - definește numele unui port de imprimantă la care este conectat un 

dispozitiv extern ca sursă de semnale de transmisie serială în standardul 
RS-232, de exemplu. Nu există interfață fizică RS-232 în imprimantă, deci 
trebuie să aplicați un convertor USB - RS232 pentru a conecta un dispozitiv 
extern. Cu un astfel de convertor puteți conecta un dispozitiv extern (de ex. 
Un computer, cântare automate, un cititor de coduri de bare) la un port 
USB. Dispozitive externe pot fi conectate la imprimantă printr-o interfață 
Bluetooth, care este o sursă de semnale de transmisie serială și poate fi 
aleasă pentru acest obiect. Lista porturilor este fixă   și conține Bluetooth și 
porturi, de la COM1 la COM9.

 Rata baud - înseamnă o rată de transmisie (un număr de simboluri pe 
secundă) prin port. Lista de selectat conține cele mai tipice rate folosite 
pentru comunicarea serială. Dacă parametrul Port este setat la Bluetooth, 
setarea ratei Baud nu poate fi modificată.

 Parametrul Numărare biți definește numărul de biți din fiecare porțiune a 
datelor transferate. Dacă parametrul Port este setat la Bluetooth, setarea 
Bit count nu poate fi modificată.

În plus, puteți activa setările Expert (în fila Main, consultați fila Advanced 
(pagina 59)) și creați un text care va precede (Prefix) sau urma (Postfix) 
datele de primit de la un dispozitiv extern.
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 Registru de date - este folosit pentru stocarea porțiunilor de date succesive 
într-un registru special, portul de comunicații. Se pot seta două moduri:




Activată - o porțiune succesivă a datelor primite de registrul special este 
stocată dacă este îndeplinită condiția finală - consultați Gata de imprimat 
după. Dimensiunea buffer-ului este de 20, ceea ce înseamnă că pot fi 
recepționate și stocate 20 de piese diferite, gata pentru imprimare. Când 
apar alte date, acesta va suprascrie datele în poziția 20 și se aude un 
sunet lung în același timp pentru a informa despre depășire. Registrul de 
date formează un tip de coadă, datele sunt tipărite în aceeași ordine în 
care au fost recepționate de către registrul special. Dacă se imprimă toate 
datele inregistrate și se eliberează o altă imprimantă, imprimanta se 
comportă conform setării parametrilor de acțiune fără date.
Dezactivata - o porțiune succesivă a datelor primite de către registrul 
special suprascrie datele primite anterior, dar care încă nu au fost tipărite. 
Datele sunt suprascrise până când sunt imprimate. Dacă nu se primesc 
alte date ulterior, imprimanta se comportă în conformitate cu setarea 
parametrilor de acțiune fără date. În acest mod, ultimele date primite sunt 
primele imprimate.

 Acțiune fără date - definește comportamentul imprimantei atunci când nu 
au provenit date de la un dispozitiv extern (când nu este îndeplinită condiția 
finală - consultați Gata de imprimat după) și a fost lansat un tip de proiect 
care conține un obiect Port de comunicații. Se pot seta următoarele 
moduri de funcționare:






Nu faceți nimic - dacă imprimarea este eliberată atunci când datele nu 
sunt primite corect sau nu este îndeplinită condiția finală (consultați Gata 
de imprimat după), proiectul nu este imprimat. Mesajul cu privire la acest 
fapt este afișat.
Imprimați obiect gol - proiectul este tipărit ca de obicei, întregul obiect 
de porturi de comunicații fiind gol.
Imprimare ultimul mesaj - proiectul este tipărit împreună cu obiectul 
Port de comunicații, obiectul fiind umplut cu ultimul mesaj primit cu 
succes de la un dispozitiv extern. Dacă o astfel de imprimare este făcută 
ca primă, proiectul este tipărit, dar zona în care trebuie să fie datele este 
goală.

 Gata de imprimat după - definește modul în care imprimanta decide dacă 
a primit date complete (starea finală) de pe un dispozitiv extern sau nu. În 
acest parametru pot fi setate următoarele moduri:




Interval de timp [ms] - imprimanta așteaptă datele pentru o anumită 
perioadă de timp. Timpul este contorizat din momentul tipăririi unui ultim 
proiect sau, în cazul în care se completează câmpul de procesare a 
datelor (în setările avansate - vezi fila Advanced (pag. 59)) - din 
momentul în care se termină este trimisă o confirmare de imprimare. 
Timpul este introdus în câmpul de sub parametru ca un număr de 
milisecunde (între 4 și 1000 ms). Dacă nu se primesc date în timpul 
definit, imprimanta se comportă în conformitate cu setarea parametrilor de 
acțiune fără date. 
Numărul de date - imprimanta este pregătită pentru imprimarea unui 
proiect care conține un obiect Port de comunicații atunci când primește 
un număr (de la 1 la 255) de caractere de la un dispozitiv extern; numărul 
fiind definit în câmpul de sub parametru. 
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În cazul în care imprimarea este eliberată deși condițianu este îndeplinită 
(numărul definit de caractere nu a fost primit), imprimanta se comportă 
conform setării parametrilor de acțiune fără date.

 Caracterul de sfârșit - imprimanta este pregătită pentru imprimarea unui 
proiect care conține un obiect Port de comunicații atunci când primește 
date care se termină cu un caracter definit de la un dispozitiv extern, 
caracterul fiind definit în câmpul de mai jos de parametru. În acest mod 
puteți defini, de asemenea, un caracter ASCII care va fi sfârșitul unei 
porțiuni a datelor primite. În acest scop, bifați caseta de validare a 
codului ASCII și introduceți valoarea zecimală a codului ASCII. Dacă 
imprimanta este eliberată atunci când condiția nu este îndeplinită 
(caracterul definit de sfârșit de date nu este primit), imprimanta se 
comportă conform setării parametrilor de acțiune fără date.
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În fila Advanced puteți modifica Expert settings, care definesc regulile de 
procesare a datelor primite de la un dispozitiv extern, precum și modul de 
confirmare a stărilor imprimantei (începerea tipăririi, oprirea tipăririi, proiectarea 
imprimată) pe dispozitiv:
 La începutul imprimării - definește datele care trebuie transferate de la 

imprimantă la dispozitivul extern imediat după inițierea tipăririi (butonul

                        (W) a fost atins).
În procesul de procesare a datelor - definește datele care trebuie transferate 
de la imprimantă la dispozitivul extern de fiecare dată când a fost tipărit un 
proiect care conține obiectul Portului de comunicații.
În finisare printare - definește datele care urmează să fie transferate de la 
imprimantă la dispozitivul extern imediat după oprirea imprimării (cu butonul

(W)). 

Șir de formatare - acesta este un mod avansat de formatare a datelor 
transferate de la un dispozitiv extern la imprimantă. Descrie modul în care 
datele primite sunt interpretate de Managerul de imprimare. Marcaje aplicate:
% s - șir de caractere,% d - un număr.

Atingeți butonulAtingeți buto  pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonulecranul anter



RO

Obiect text - Fișier text

Atingeți butonul             și apoi butonul pentru a adăuga 
un nou obiect text de tip fișier text la un proiect.

Atingeți câmpul Text căi fișier pentru a introduce un fișier text. Pe ecranul 
afișat, alegeți numele fișierului din cele listate (sau introduceți numele fișierului 
în câmpul de text), apoi atingeți butonul             .





Valoarea inițială - linia definită prin setarea parametrului de pornire a liniei 
trebuie să fie derulată,
Valoarea finala - linia mutată de pasul Linie în raport cu linia pe care 
urmează să fie rulată imprimarea finalizată.





Valoarea de pornire a liniei - linia de text care urmează să fie adăugată la 
un obiect ca prima. 
Valoarea de final a liniei - indică linia care a fost imprimată ca ultima. Linia 
este memorată cu condiția ca imprimanta să fie oprită în mod corespunzător - 
consultați Dezactivarea imprimantei (pag. 16).

Atingeți butonul            pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul           .
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Obiectul text Fișier text este utilizat pentru a imprima datele salvate într-un 
fișier TXT.

În fila Main puteți seta următorii parametri:
 Număr de linii - numărul de linii care urmează să fie adăugate la obiect dintr-

un fișier text.
 Pasul liniei - numărul de linii prin care datele fișierului text se mișcă de 

fiecare dată când se face o imprimare. Dacă numărul liniilor este mai 
mare decât pasul Linie, datele se mută după numărul de linii date în 
numărul de linii.

 Valoarea maximă a liniei - ultima linie a unui text care trebuie inclusă într-o 
imprimare.

  Parametrul modului de pornire este utilizat pentru a defini ce linie a unui 
fișier text va fi rulata după reluarea operației imprimantei. Sunt posibile două 
opțiuni:



RO

Forma obiect - Linie

Atingeți butonul             , alegeți fila Formă, apoi atingeți butonul    

pentru a adăuga un noua forma, linie, unui 

proiect.

Lățimea liniei poate varia de la 1 la 30. Lățimea liniei este dată ca un număr de 
puncte.
Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul            .

Forma obiect - Dreptunghi

Atingeți butonul             și alegeți fila Formă, apoi atingeți butonul 
pentru a adăuga o noua forma dreptunghi unui proiect.
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Obiectul Dreptunghi vă permite să imprimați orice dreptunghi: doar o schiță sau 
întreaga figură (în acest din urmă caz, caseta de validare trebuie să fie bifată). 
Dacă este bifată caseta Invert, atunci când dreptunghiul "acoperă" un alt obiect 
care se află într-un strat inferior, partea comună a dreptunghiului și a celuilalt 
obiect nu este tipărita.
Parametrul lățime linie poate fi utilizat pentru a seta grosimea conturului.

Forma obiect - elipsa

Atingeți butonul            , alegeți fila Formă, apoi atingeți butonul 

pentru a adăuga unui proiect o forma noua tip elipsa .

Obiectul Elipsa vă permite să imprimați orice elipsă: doar o schiță sau întreaga 
figură (în cel de-al doilea caz, caseta de selectare trebuie bifată). Dacă este 
bifată caseta Invert, atunci în cazul în care elipsa "acoperă" un alt obiect care 
se află într-un strat inferior, partea comună a elipsei și a celuilalt obiect nu este 
tipărita.
Parametrul lățime linie poate fi utilizat pentru a seta grosimea conturului.
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Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul            .

Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul            .
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Cod de bare





În fila Main, alegeți Tip cod de bare și în câmpul Text introduceți un șir de 
caractere care urmează să fie prezentat ca un cod de bare. Asigurați-vă că 
tipul de cod se potrivește cu numărul și tipul de caractere. Când câmpul Text 
își schimbă culoarea în roșu, înseamnă că șirul de caractere introdus nu este 
potrivit pentru un anumit tip de cod (un număr greșit sau un tip de caractere). 
Informația detaliata privind formatele de cod este afișata în timp ce un tip de 
cod este ales în campul Scurtă descriere coduri de bare.

Următoarele tipuri de coduri de bare sunt disponibile:
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Atingeți butonul            , alegeți fila Others, apoi atingeți butonul 

pentru a adăuga nou obiect de tip Barcode la un proiect.

Numerice: EAN-2, EAN-5, EAN-8, EAN-13, EAN -5 + EAN-2, EAN-8 + 
EAN-2, EAN-8 + EAN-5, EAN-13 + EAN-2, EAN-13 + EAN-5, Cod 25 25 
intercalată, Code25 IATA, Code 25 date Logic, Codabar, Leticode, 
Identcode, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar 
Expanted, UPC-A, UPC-E, POSTNET, MSI Plessey, Pharmacde One-
Track, Pharmacde Two -Track, ITF-14, PZN.
Alfanumerice: Cod 39, cod 39 extins, GS! -128 (UCC / EAN-128), cod 
128, cod 16k, cod 93, telepene alfa, 2D: PDF417, 2D: -State, Royal Mail 
4-State (RM4SCC), 2D: Matrice de date, 2D: MicroPDF417.
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În fila Advanced puteți modifica următorii parametri:






Dacă este bifată caseta de selectare Activare redimensionare, codul poate 
fi redimensionat. Dacă schimbați dimensiunea codului și apoi deselectați 
caseta de validare, codul de bare își recapătă dimensiunea originală. 
Semnătură - descrierea digitală a unui cod va fi tipărită sub cod (este 
disponibilă pentru codurile selectate).
Tipul de margine - tipul de cadru de cod de bare (este disponibil pentru 
codurile selectate; sunt disponibile trei tipuri:
 niciuna – fara margine,
 paralele – linii de cadru în partea de sus și de jos a unui cod,
 cutie – un cod este încadrat pe fiecare parte.



Dacă este aleasă opțiunea paralel sau cutie, setați mărimea cadrului la o 
altă setare decât 0 pentru a-l face vizibil.
Dimensiunea cadrului - lățimea unui cadru de cod de bare; vă permite să 
modificați lățimea cadrului când tipul de margine este setat să se leagă sau 
caseta.

Imagine
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Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul            .

Atingeți butonul            , alegeți fila Others, apoi atingeți butonul 

       pentru a adăuga nou obiect de tip imagine la un proiect.



RO

În fila Main atingeți caseta de validare Cale imagine. Pe ecranul afișat, alegeți 
un nume de fișier din cele listate (sau introduceți numele fișierului în câmpul 
alb), apoi atingeți butonul            . Imprimanta utilizează fișiere PNG.

Delimitator linie

Atingeți butonul            , alegeți fila Others, apoi atingeți butonul 

pentru a adăuga un nou obiect text de tip Delimitator 
linie la un proiect. Cu parametrul Pozitie puteți defini numărul liniei verticale 
pe care trebuie făcută diviziunea.
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Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni la 
ecranul anterior atingând butonul            .

Dacă se adaugă o marcă de divizare unui proiect, puteți face rapid imprimarea 
mai multor fișiere text pe linii succesive sau pe diverse locuri dintr-un articol.



RO

Parametri printare
Fereastra parametrilor de imprimare este afișată după ce butoanele              și 

au fost atinse la rând - consultați Project Processor        
(p. 42).

 Parametrul Dimensiune punct este utilizat pentru a mări intensitatea 
tipăririlor pe materiale poroase, care absorb cerneala intens, pe care caracterele 
tipărite (constând în aceleași puncte de mărime) nu sunt bine vizibile din cauza 
structurii lor granulate. O creștere a setării acestui parametru duce la o 
intensitate mai mare a imprimărilor efectuate, datorită unei dimensiuni mai mari 
a picăturilor de cerneală scoase din capul imprimantei. Creșterea intensității 
implică un consum mai mare de cerneală.
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Puteți începe să modificați și să tipăriți proiecte divizate prin apăsarea 
declanșatorului 6.
Atingeți butonul             pentru a adăuga obiectul la un proiect sau butonul 
pentru a abandona adăugarea. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți reveni 
la ecranul anterior atingând butonul            .

În fila Setari punct:



RO

Intensitatea este constrânsă fizic de viteza reală la care capul poate 
imprima - aceasta înseamnă că atunci când intensitatea este prea mare 
pentru o viteză dată de imprimare, imprimanta semnalează o eroare cu un 
semnal sonor (cu condiția să fie setat un avertisment adecvat - vezi Sunet 
Setări (pag. 23)), iar intensitatea mai mare limitează și viteza de imprimare. 
Parametrul este de asemenea disponibil pe ecranul principal - consultați 
Ecranul tactil de operare (pag. 12), elementul R.
Parametrul Rezoluție afectează vizibilitatea caracterelor proiectului după ce 
au fost tipărite. Se decide asupra rezoluției de imprimare, care este dată ca 
număr de rânduri / metru. Cu alte cuvinte, o modificare a lățimii caracterelor 
tipărite și a lungimii întregului proiect sunt efectele vizuale ale unei 
modificări a parametrului Rezoluție. Acest parametru este disponibil și pe 
ecranul principal - consultați Ecranul tactil de operare (pagina 12), 
elementul S.
Imprimanta este echipată cu un instrument practic, Măsurare, care este 
proiectat pentru reglarea rezoluției de imprimare la lungimea suprafeței de 
etichetat - vezi pagina 119.
Cu parametrul de Presiune puteți regla forța cu care picăturile de cerneală 
sunt pulverizate, la tipul de suprafață care trebuie etichetată. Presiunea 
scăzută este recomandată pentru materiale netede, neabsorbante și mai 
înalta - pentru materiale poroase absorbante. Setările de presiune pot varia 
de la 15 la 45 de bari. Dacă este setată o presiune prea mică, cerneala se 
poate solidifica pe duze. Dacă este setată o presiune prea mare, pot apărea 
stropi de cerneală neregulată (așa-numiți sateliți) în jurul unei imprimări. 
Detașați recipientul de cerneală de la imprimantă pentru a reduce presiunea 
cernelei din container dacă aveți nevoie să imprimați un proiect în care 
presiunea este mai mică decât cea din proiectul imprimat anterior.
Parametrul de Repetare a tipăririi definește de câte ori va fi reimprimată o 
imprimare după apăsarea declanșatorului. Vă permite să faceți o imprimare 
în mod repetat pe același articol (repetare). Repetarea continuă a 
tipăriturilor poate fi setată pentru articole continue (de ex. Cabluri, furtun, 
tuburi, țevi) (Repetare imprimare =          ). Distanța dintre imprimările 
succesive este setată cu parametrul Spațiu de tipărire - consultați fila 
Position (pagina 68).
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În fila Pozitie:
Parametrul Distanță inițiala definește distanța de la punctul în care este 
apăsat butonul de eliberare a imprimării până la punctul în care începe 
imprimarea. Distanța este dată ca un număr de milimetri și este măsurată 
după apăsarea declanșatorului și înainte de începerea tipăririi. Aceasta vă 
permite să reglați poziția de imprimare în raport cu începutul articolului.
Parametrul Spațiu de tipărire definește distanța dintre începuturile 
imprimărilor efectuate în mod repetat (Repetare imprimare > 1). Distanța 
este dată ca număr de milimetri. 
NOTĂ: Dacă distanța setată cu parametrul Spațiu tipărire este mai mică 
decât lungimea de imprimare, imprimările sunt tipărite una după alta.
Parametrul Flip vertical definește modul de imprimare în direcția verticală: 
normal sau răsturnat. Poate fi util atunci când un articol care urmează să fie 
etichetat este întors.





 Tiparire normala

 Tiparire inversa

 Parametrul Flip orizontal poate fi util dacă trebuie să etichetați articole de 
la dreapta la stânga sau dacă tipariti pe materiale transparente, iar 
imprimarea trebuie să fie lizibile din partea opusă.

 Tiparire normala
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 Tiparire inversa

 Parametrul Direcție de imprimare definește direcția în care trebuie mutată 
imprimanta pentru a face o imprimare.
 ↔ – o imprimare se face atunci când imprimanta este deplasată la

stânga și la dreapta.
  – o imprimare se face numai atunci când imprimanta se mișcă 

drept. Sistemul detectează automat orice mișcare a imprimantei în 
direcția opusă și întrerupe imprimarea. Când imprimanta începe să se 
miște din nou, aceasta reia imprimarea din punctul în care se mișca în 
direcția opusă. Pentru a se asigura că o imprimare atinge exact punctul 
în care imprimanta s-a deplasat în direcția opusă și imprimarea a fost 
întreruptă, rola inferioară 3 a imprimantei trebuie să aibă contact 
continuu cu suprafața de etichetat.

  – o imprimare se face numai când imprimanta se mișcă spre 
stânga. Sistemul detectează automat orice mișcare a imprimantei în 
direcția opusă și întrerupe imprimarea. Când imprimanta începe să se 
miște din nou, aceasta reia imprimarea din punctul în care se mișca în 
direcția opusă. Pentru a se asigura că o imprimare atinge exact punctul 
în care imprimanta s-a deplasat în direcția opusă și imprimarea a fost 
întreruptă, rola inferioară 3 a imprimantei trebuie să aibă contact 
continuu cu suprafața de etichetat.



Atingeți butonul             pentru a aproba modificările parametrilor sau butonul
            pentru a renunța la modificări. Dacă nu s-au efectuat modificări, puteți 
reveni la ecranul anterior atingând butonul             .

Recuperare proiect

Dacă imprimanta este oprită, de ex. în modul de urgență, în timp ce un proiect 
este în curs de editare, dar nu a fost salvat inca, atunci când imprimanta este 
pornită din nou și proiectul este deschis pentru editare, începe să ruleze un 
instrument de recuperare a proiectului.
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⇌ – o imprimare se face atunci când imprimanta se mișcă spre 
stânga sau spre dreapta. Direcția tipăririi este aleasă cu o primă 
mișcare a unei role. Imprimarea poate continua numai în direcția 
aleasă inițial. Sistemul detectează automat orice mișcare a imprimantei 
în direcția opusă și întrerupe imprimarea. Când imprimanta se mișcă 
din nou în direcția originală, reia imprimarea din punctul în care se 
mișca în direcția opusă. Pentru a se asigura că imprimarea atinge 
exact punctul în care imprimanta s-a deplasat în direcția opusă și 
imprimarea a fost întreruptă, rola inferioară 3 a imprimantei trebuie să 
aibă contact permanent cu suprafața care trebuie etichetată.
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În ecranul afișat, atingeți caseta de selectare a unui proiect pe care doriți să îl 
modificați. Dacă alegeți proiectul inițial și aprobați alegerea dvs. cu ajutorul 
butonului            , proiectul recuperat este șters (ștergerea trebuie confirmată pe 
ecranul afișat). Dacă alegeți proiectul recuperat, acesta este salvat în memoria 
imprimantei sub un nume pe care îl puteți alege.

Service 









faceți imprimanta gata de operare - prin curățarea capului pentru aerisire,
de ex. după transport, sau pentru a curăța duzele sufocate,
actualizați software-ul imprimantei, exportați sau importați proiecte,
permiteți opțiuni suplimentare,
restabiliti setările preliminare și datele stocate în memoria imprimantei,
reglați electromagneții din supapele duzei,
consultați detaliile de contact ale producătorului și versiunea software-ului 
imprimantei.
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Cu opțiunile de serviciu disponibile în meniul Serviciu, puteți efectua următoarele:



RO

Curatare
NOTĂ: Înainte de începerea curățării direcționați ieșirea duzei 2 către un vas, 
de ex. cel care este folosit pentru spălarea imprimantei!
Funcția de curatare se utilizează pentru curățarea duzei ușor îndoite sau pentru 
îndepărtarea aerului din cap. Faceți mai multe imprimări eșantion după 
curatare. Dacă calitatea imprimării este nesatisfăcătoare, începeți din nou 
curățarea. Dacă imprimanta nu a fost folosită timp de câteva minute, este de 
asemenea recomandat ca funcția de curatare să fie efectuată înainte de 
efectuarea unei imprimări ulterioare. Curatarea este inițiată prin apăsarea 
declanșatorului 6 și menținerea acestuia în acea poziție. Când faceți asta, toti 
electromagneții capului se deschid și cerneala începe să curgă la presiune! 
Când relaxați trăgaciul, curatarea se oprește. Curatarea poate fi inițiată în mai 
multe moduri:

 atingând în același timp butoanele Instrumente (U), Service și Curatare,





Când aerul se acumulează în 
recipientul de cerneală (de exemplu, 
atunci când containerul este scos și 
instalat din nou), sistemul de cerneală 
trebuie evacuat prin curatare. Pentru a 
curăța sistemul, ar trebui să poziționați 
imprimanta cu recipientul în jos și să 
începeți curățarea. Țineți declanșatorul 
6 până când începe să curgă cerneala 
din duză.
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atingând butonul (W) și menținând-l până când apare un 

meniu derulant; apoi alegeti ,

apăsând declanșatorul 6 repede de trei ori și menținând-l timp de câteva 
secunde.
NOTĂ! Ca rezultat, un semnal de avertizare sonoră este generat de 
soneria 34      atunci toti electromagneții capului sunt deschisi și cerneala 
începe să curgă la presiune!
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USB 

Consultați Conectarea dispozitivului USB la imprimantă (pag. 34).

Opțiuni deblocare
Puteți utiliza opțiuni suplimentare pentru a extinde funcționalitatea imprimantei sau 
a activa funcțiile care au fost constrânse pentru a proteja imprimanta împotriva 
deteriorării accidentale (de exemplu, care pot apărea atunci când se utilizează un 
tip de cerneală greșit). Atingeți simultan butoanele Instrumente (U), Service și 
Deblocare.

Opțiunile pot fi deblocate în două moduri:


 modul la distanță - o persoană de serviciu deblochează de la distanță, fără a fi 
nevoie de un cod unic și de introducerea unui cod de activare. Atingeți butonul

  și așteptați până când opțiunea este deblocată.
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modul standard - după ce ați dat codul de deblocare, o persoană de la service vă 
oferă în schimb un cod de activare. Codul de activare trebuie introdus în câmpul 
Cod de activare prin tastatura afișată și confirmată cu butonul.

Apoi butonul trebuie atins.
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Procedura de deblocare poate dura până la 5 minute. Deblocarea de la distanță a 
opțiunilor necesită conectarea imprimantei la Internet.

Înainte de a începe procedura de deblocare standard sau la distanță, trebuie să 
contactați telefonic o persoană autorizată de service.

Restaurare setari initiale

Atingeți Instrumente (U), Service și Restaurare la rand.
Setările preliminare ale imprimantei pot fi restabilite după ce parola a fost 
introdusă pe ecranul afișat. Atunci când se utilizează funcția Restaurare, 
proiectele, fonturile și imaginile, precum și setările de energie, sunet, limbă și 
format de dată și oră sunt șterse. Restaurarea setărilor preliminare este 
ireversibilă și, din acest motiv, se recomandă ca datele să fie exportate în 
prealabil - consultați Export Project (pagina 80). Funcția Restaurare este 
disponibilă numai pentru administratori. Setările preliminare trebuie restabilite 
numai atunci când bateriile sunt încărcate complet sau dacă este conectată 
sursa de alimentare cu energie electrică.

EBS Ink Jet Systeme - 73 - 20150330#1.0



RO

Reglari
Funcția de reglare este utilizată pentru reglarea duzelor de imprimare 
defectuoase ale imprimantei.
Funcția poate fi efectuată de personalul care a fost instruit în service pentru 
imprimantele EBS.

Informatii
Atingeți butoanele Instrumente (U), Servicii și Informații pe rand.
În ecranul Informații despre produs puteți vizualiza detaliile de contact ale 
producătorului și versiunea software-ului imprimantei.
Pentru utilizatorul care operează în mod standard pe imprimantă, este 
important să aiba informațiile despre versiunea sistemului. Cu ajutorul 
acestora puteți verifica dacă aveți instalată ultima versiune de software pe 
imprimantă.
Celelalte date, cum ar fi numărul versiunii sau numărul de serie al imprimantei 
(disponibil după ce a fost atinsă caseta Informații detaliate) sunt necesare 
pentru ca persoanele de service să efectueze operații de diagnosticare.
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Utilizarea imprimantei din browserul Mozilla Firefox 
Imprimanta poate fi operată printr-un browser web în două moduri:
 prin stabilirea conexiunii cu imprimanta prin WIFI și prin rularea interfeței de 

utilizator EBS Web (WUI) - consultați Stabilirea conexiunii între 
imprimantă și computer (pag. 75).

 prin utilizarea interfeței de utilizator EBS offline (Offline WUI) după ce a fost 
instalată pe computer în prealabil.

Meniurile Service (p. 114) și Controlul imprimantei (pagina 116) nu sunt 
disponibile în WUI offline.

Stabilirea conexiune imprimantă - PC
Urmați pașii de mai jos pentru a conecta imprimanta la un computer:
1.
2.

EBS Web User Interface (WUI) se afișează pe ecranul computerului.

Instalarea interfeței utilizator EBS offline
Fișierul de instalare a interfeței utilizator EBS este disponibil pe site-ul web al 
imprimantei la adresa http://www.ebs-inkjet.pl/ebs260 in pagina Materiale 
informative. Urmați manualul de instalare atașat la fișierul de instalare.

Autentificare
Sunteți autentificat automat ca Administrator în mod implicit (parola implicită: 1). 
Puteți să dezactivați autentificarea automată sau să schimbați contul implicit - 
consultați Managerul de utilizatori (pag. 109).
Când autentificarea automată este dezactivată și EBS Web User User Interface 
(WUI) începe să ruleze, pe ecranul de pornire este afișată o listă de utilizatori. 
Indicați numele unui utilizator cu cursorul și introduceți parola în câmpul de text. 
După ce v-ați conectat, veți vedea că funcțiile interfeței imprimantei variază în 
funcție de grupul de utilizatori cărora li se alocă - a se vedea Managerul de 
utilizatori (pag. 109).

Ecranul de lucru al interfeței Web a utilizatorului
Ecranul de lucru constă din următoarele:






Meniu WUI (Proiecte (pag. 76), Instrumente (pag. 106), Setări (pag. 113), 
Service (pag. 114), Control imprimanta (pag. 116), Info (pag. 117) si status 
utilizator precum si buton OFF/restart/log out),
Modul WUI (Creați un proiect nou (pag. 76), Deschidere și editare proiect 
(pag. 77), Schimbare setari editor (pag. 113)),
Modul control imprimanta (Deschidere proiect pentru imprimare (pag.119), 
Control imprimanta (pag. 116))

EBS Ink Jet Systeme - 75 - 20150330#1.0

Configurați o rețea wireless WiFi,
Setați parametrii rețelei WiFi pe imprimantă - consultați Conectarea 
imprimantei la o nouă rețea prin WiFi (pag. 30).

3. Citiți adresa IP a imprimantei în ecranul Wireless Network Status - 
consultați WiFi Wireless Connection (pag. 29) și introduceți-o în browserul 
web (Mozilla Firefox).
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 Bara mesaje – vezi Mesaje (p. 117), și o rețea de imprimante.

Descrierea butoanelor barei de titlu ale ferestrei:

 – vedere de fundal,

 – ajutor,

 – inchidere fereastra (hot key: U).

Manager fisiere 
Puteți gestiona numele de fișiere și foldere în ferestrele următoare: Crearea 
unui nou proiect, Deschidere proiect (Deschidere proiect pentru editare) 
sau Salvare ca .... 

Atingeți butonul         pentru a crea un nou folder. Introduceți numele folderului 

nou în fereastra afișată și confirmați cu butonul . Evidențiați 

numele unui fișier sau al unui folder din listă, apoi atingeți butonul         pentru a 
șterge fișierul sau dosarul. Evidențiați numele unui fișier sau folder din listă și 

atingeți butonul         pentru a schimba numele. Introduceți un nume nou în 

fereastra afișată și confirmați cu ajutorul butonului .
Proiecte
Crearea unui nou proiect
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În meniul Proiecte, care se află pe bara de meniu, puteți alege comanda 
Creare proiect nou. Introduceți un nume pentru proiectul dvs. în câmpul Nume 
fișier din fereastra afișată. Dacă bifați casuta Creati proiect in folder separat,
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Deschidere si editare proiect
În meniul Proiecte, care se află pe bara de meniu, alegeți comanda Deschideți 
proiectul. Evidențiați numele unui proiect din lista pe care o puteți vedea în 

fereastra afișată, apoi atingeți butonul                         . Când numele este 
evidențiat, lângă lista de proiecte este afișată o secțiune de previzualizare a 
proiectului, în timp ce sub fereastră găsiți informațiile despre proiect: când a 
fost efectuată ultima modificare și cu opțiunea Tip imprimantă - tipul de 
imprimantă pentru care este proiectul proiectat.
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un folder este creat cu același nume ca și numele proiectului. În lista derulantă, 
alegeți tipul imprimantei pentru care proiectul este creat (numai când se

utilizează WUI offline), apoi atingeți butonul                           .
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Dacă deschideți un proiect în timp ce un proiect este deja deschis pe 
imprimantă, este afișat următorul mesaj:

Proiectul deschis pe imprimantă trebuie salvat înainte ca orice proiect să poată 
fi deschis în WUI. În caz contrar, proiectul este închis, dar nu este salvat și 
modificările aduse acestuia sunt pierdute.
Dacă deschideți un proiect pe ecranul LCD al imprimantei în timp ce același 
proiect este editat cu ajutorul WUI, proiectul WUI se închide automat. Nici un 
proiect nu poate fi editat pe ecranul imprimantei și în WUI în același timp.
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Dacă doriți să continuați să editați proiectul deschis pe imprimantă, 
atingeți butonul Continuare editare din ecranul de lucru WUI.

Import Proiect

În meniul Proiecte, care se află pe bara de meniu, alegeți comanda Import 
proiect. Puteți importa proiecte salvate pe alt computer sau care au fost create 
și editate pe imprimantă. În fila Import EBS WWW Editor project, alegeți un 

fișier de importat (atingând câmpul de text sau butonul                             ) și 

atingeți butonul                           . De asemenea, puteți importa proiecte create 
pentru imprimanta HANDJET EBS-250.

În fila Import proiecte EBS-250, introduceți un nume pentru proiect în câmpul 
Nume fișier și apoi alegeți fișierul de importat (atingând câmpul de text sau 

butonul                             ) și atingeți butonul                           . După ce ați 
importat întreaga bibliotecă de proiect, numele introdus în câmpul Nume fișier 
devine numele dosarului, iar proiectele din bibliotecă sunt numerotate cu 
numere succesive.
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Export Proiect

În meniul Proiecte, care se află pe bara de meniu, alegeți comanda Export 
proiect. Proiectele și imaginile care se află pe discul de imprimantă pot fi 
exportate pentru a fi utilizate pe o altă imprimantă sau ca o copie de rezervă.

Puteți copia următoarele:

 Toate imaginile salvate în dosarul Imagini - cu butonul .

 Un proiect selectat (evidențiat în listă) - cu butonul .

 Toate proiectele salvate în memoria internă a imprimantei - cu ajutorul 
butonului                      .

Sunt exportate către:
 Un fișier de disc - fișierele sunt exportate ca fișiere .exp (alegeți cercul 

Salvare pe disc),
 O imprimantă care urmează să fie aleasă în lista drop-down (alegeți cercul 

Trimite către imprimantă). Dacă imprimanta catre care doriți să exportați 
nu se află în lista derulantă, puteți adăuga o astfel de imprimantă în listă 
(consultați Printers Network Manager (pag. 110)).

Procesor proiect
Deschideți un proiect cu comanda Creați un proiect nou sau Deschideți 
proiectul - se deschide fereastra procesorului de proiect.
Procesorul de proiect constă in mai multe părți: o zonă de editare, patru bare 
de unelte și rigle auxiliare.
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Înălțimea zonei de editare este ajustată la tipul de cap de imprimare care 
trebuie utilizat și se potrivește cu o înălțime maximă de imprimare. Lățimea 
zonei de editare poate fi modificată. Atingeți și mențineți apăsat pe marcatorul 
de redimensionare, care se află pe bara de instrumente din dreapta, și mutați-l 
spre dreapta sau spre stânga. Lățimea zonei de editare poate fi modificată și 
cu funcția Lățime spațiu de lucru (pagina 112) disponibilă în meniul 
Instrumente.

Bara instrumente:

pr
im

a 
ba

ră
 o

riz
on

ta
lă

salvează proiectul

deschideți și editați proiectul

denumirea proiectului

parametrii de imprimare pentru proiect - consultați 
Parametri de imprimare (pag. 83)

editați lățimea zonei - consultați Workspace width (pag. 112)

previzualizare (hot keys: «+0, imprimare succesivă:¡,
reveniți la prima imprimare: ¢, re-scalarea previzualizării 
tipăririi (dimensiune reală / potrivire la lățimea ferestrei): :)

zoom in zona de editare (hot key: P)

zoom out zona de editare (hot key: Q)

restaurați dimensiunea originală a zonei de editare (hot key:       )

mărimea scalei
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a 
do

ua
 b

ar
ă 

or
iz

on
ta

lă
lista obiectelor

setați poziția obiectului 
(mutați un obiect selectat 
în zona de editare cu 1px)

sus (hot key: £)

jos (hot key:¤)

stanga (hot key: ¢)

dreapta (hot key: ¡)

parametrii obiectului

șterge obiectul (hot key: ¦) 

alinierea obiectului 
din zona de editare

aliniere stanga

centru

aliniere dreapta

taiere obiecte (hot key: «+8) 

copiere obicte (hot key: «+#) 

ba
ră

 v
er

tic
al

ă 
st

ân
ga

cursor normal

ad
ău

ga
ți 

ob
ie

ct
 te

xt

tip: Text normal – vezi Obiect text - Text 
normal (pag. 88)
tip: Data/Ora – vezi Obiect text – Data / Ora 
(p. 89)
tip: Contor - vezi Obiect text - Contor (p. 92)

tip: Port de comunicații - vezi Obiect text - Port 
de comunicații (p. 94)

adăugați obiect Imagine - vezi Imagine (pag. 100)

ad
ău

ga
ți 

co
d 

de
 

ba
re

 - 
ve

zi
 C

od
 

de
 b

ar
e 

(p
. 1

01
) Cod de bare 

Data/Ora in cod de bare

Contor in cod de bare
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datele transferate prin portul de comunicații 
ca si cod de bare

fișierul de date ca si cod de bare

ad
au

ga
ti 

o 
fo

rm
a 

de
 o

bi
ec

t
ad

ău
ga

ți 
ob

ie
ct

 s
pe

ci
al

Delimitator – vezi Delimitator linie (p. 104)

ba
ră

 v
er

tic
al

ă 
dr

ea
pt

a

lista obiectelor de proiect - consultați Lista obiectelor (p. 105)

clipboard (hot key: «+6) – vezi Clipboard (pag. 106)

obiecte șterse (hot key: «+4) – vezi Coș de gunoi (p. 106)

Cu ajutorul riglelor auxiliare puteți estima dimensiunea reală a unui tipărit. 
Ruleta este scalată în centimetri.

Selectați Salvare (hot key:  «+3) în meniul Proiecte, pentru a salva un 
proiect. De asemenea, puteți salva modificări cu butonul          care se află pe 
prima bara orizontală de instrumente.

Selectati Salvează ca... (hot key: «+Y+3) în meniul Proiecte, 
pentru a salva un proiect cu orice nume.
Selectați Închidere proiect din meniul Proiecte pentru a închide un proiect.

Parametri printare

Fereastra parametrilor de tipărire este afișată prin atingerea butonului
(consultați Project Processor (p. 80)) sau selectând Parametri de imprimare 
din meniul Proiecte (parametrii sunt disponibili în lista de meniuri, când un 
proiect este deschis și poate fi editat).
Parametrii de tipărire sunt setați la setările prestabilite care sunt specifice unui 
anumit tip de imprimantă.
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Linie - vezi Forma obiect - Linie (p. 102)

Dreptunghi - vezi Forma obiect - Dreptunghi 
(p. 103)

Elipsa - vezi Forma obiect - Elipsa (p. 104)
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Parametrii de imprimare pot fi setați într-un tabel (Parametri sursă: Parametri 
locali) și diferă pentru fiecare proiect. De asemenea, puteți importa parametrii 
dintr-un fișier care trebuie compilat în prealabil (Parametri sursă: Parametri 
externi). Această opțiune este foarte utilă atunci când un set de parametri este 
comun pentru un număr de proiecte. Orice modificare a fișierului parametru se 
va aplica în același timp tuturor proiectelor în care este utilizat un fișier 
parametru dat.

Atingeți butonul                                                  pentru a citi parametrii dintr-un 
fișier extern; evidențiați un fișier de parametri din listă în fereastra "Examinați 

parametrii fișierelor", apoi atingeți butonul                    .
În fereastra "Fișierele parametrilor de examinare" puteți salva setările 

parametrilor într-un fișier prin atingerea butonului         Creare fișier nou. 

Introduceți un nume al fișierului și confirmați cu butonul           din fereastra care 
urmează.
Intervalele parametrilor sunt date în partea superioară a ferestrei (deasupra 
liniei de divizare) după ce câmpul unui parametru a fost evidențiat.
 Parametrul Rezoluție afectează vizibilitatea caracterelor proiectului după 

ce au fost tipărite. Se decide asupra rezoluției de imprimare, care este dată 
ca număr de rânduri / metru. Cu alte cuvinte, o modificare a lățimii 
caracterelor tipărite și a lungimii întregului proiect sunt efectele vizuale ale 
unei modificări a parametrului Rezoluție. 
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NOTĂ: Setarea parametrului Rezoluție este limitată nu numai de domeniul 
de setare. Setarea reală este controlată de programul de control al 
imprimantei și poate fi restricționată de setările altor parametri de imprimare. 
Se aplică o protecție automată împotriva setării prea rapide a vitezei de 
imprimare. Prin urmare, este posibil ca anumite setări să nu fie acceptate 
după setarea altor parametri.
Parametrul de repetare a tipăririi definește de câte ori va fi reimprimată o 
imprimare după apăsarea declanșatorului. Vă permite să faceți o imprimare 
în mod repetat pe același articol (repetare). Repetarea continuă a 
amprentelor poate fi setată pentru articole continue (de ex. Cabluri, furtun, 
tuburi, țevi) (Repetare imprimare = Continuă). Distanța dintre imprimările 
succesive este setată cu parametrul Spațiere imprimare.
Parametrul Spațiu de tipărire definește distanța dintre începuturile 
imprimărilor efectuate în mod repetat (Repetare imprimare > 1). Distanța 
este dată ca număr de milimetri.
NOTĂ: Dacă distanța setată cu parametrul Spațierea tipăririi este mai mică 
decât lungimea de imprimare, imprimările sunt tipărite una după alta. 
Parametrul direcției de imprimare definește în ce direcție trebuie să se 
miște imprimanta pentru a face o imprimare.







 - se face o imprimare atunci când imprimanta este mutată la stânga
și la dreapta,
       - se face o imprimare numai atunci când imprimanta se mișcă drept. 
Sistemul detectează automat orice mișcare a imprimantei în direcția 
opusă și întrerupe imprimarea. Când imprimanta începe să se miște din 
nou, aceasta reia imprimarea din punctul în care se mișca în direcția 
opusă. Pentru a se asigura că o imprimare atinge exact punctul în care 
imprimanta s-a deplasat în direcția opusă și imprimarea a fost întreruptă, 
rola inferioară 3 a imprimantei trebuie să aibă contact continuu cu 
suprafața de etichetat.
       - se face o imprimare numai când imprimanta se mișcă spre stânga. 
Sistemul detectează automat orice mișcare a imprimantei în direcția 
opusă și întrerupe imprimarea. Când imprimanta începe să se miște din 
nou în stânga, reluarea tipăririi din punctul în care se mișcă în direcția 
opusă. Pentru a vă asigura că o imprimare atinge exact punctul în care 
imprimanta s-a mutat înapoi și imprimarea a fost întreruptă, rola inferioară 
3 a imprimantei trebuie să aibă contact continuu cu suprafața de etichetat.
       - se face o imprimare când imprimanta se mișcă spre stânga sau 
spre dreapta. Direcția tipăririi este aleasă cu o primă mișcare a unei role. 
Imprimarea poate continua numai în direcția aleasă inițial. Sistemul 
detectează automat orice mișcare a imprimantei în direcția opusă și 
întrerupe imprimarea. Când imprimanta se mișcă din nou în direcția 
originală, reia imprimarea din punctul în care se mișca în direcția opusă. 
Pentru a se asigura că imprimarea atinge exact punctul în care 
imprimanta s-a deplasat în direcția opusă și imprimarea a fost întreruptă, 
rola inferioară 3 a imprimantei trebuie să aibă contact permanent cu 
suprafața care trebuie etichetată.





EBS Ink Jet Systeme - 85 - 20150330#1.0





RO

 Parametrul Flip orizontal poate fi util dacă trebuie să etichetați articole de 
la dreapta la stânga sau dacă imprimați pe materiale transparente, iar 
textele trebuie să fie lizibile din partea opusă.
 dezactivat,

 activat.

 Parametrul Flip vertical definește modul de imprimare în direcția verticală. 
Poate fi normal (imagine oglindă: dezactivată) sau inversă (imagine 
oglindă: activată). Parametrul este util atunci când un articol care urmează 
să fie etichetat este rotit.
 dezactivat,

 activat.

 Parametrul Distanță inițiala definește distanța de la punctul în care este 
apăsat butonul de eliberare a imprimării până la punctul în care începe 
imprimarea. Distanța este dată ca un număr de milimetri și este măsurată 
după apăsarea declanșatorului și înainte de începerea tipăririi. Aceasta vă 
permite să reglați poziția de imprimare în raport cu începutul articolului.

 Parametrul Dimensiune punct este utilizat pentru a mări intensitatea 
tipăririlor pe materiale poroase, care absorb puternic cerneala, pe care 
caracterele tipărite nu sunt bine vizibile datorită structurii lor granulate. O 
creștere a setării acestui parametru duce la o intensitate mai mare a 
imprimărilor efectuate, datorită unei dimensiuni mai mari a picăturilor de 
cerneală scoase din capul imprimantei. Creșterea intensității implică un 
consum mai mare de cerneală.
Intensitatea este constrânsă fizic de viteza reală la care capul poate 
imprima - înseamnă că atunci când intensitatea este prea mare pentru o 
viteză dată de imprimare, imprimanta semnalează o eroare cu semnal 
sonor (cu condiția să fie setat un avertisment adecvat - vezi Setări Sunet 
(pag. 23)), iar intensitatea mai mare limitează și viteza de imprimare.

 Cu parametrul de presiune puteți regla forța cu care picăturile de cerneală 
sunt pulverizate, la tipul de suprafață care trebuie etichetată. Presiunea 
scăzută este recomandată pentru materiale netede, neabsorbante și mai 
înalta - pentru materiale poroase absorbante.
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Dacă este setată o presiune prea mică, cerneala se poate solidifica pe duze. 
Dacă este setată o presiune prea mare, pot apărea stropi de cerneală 
neregulată (așa-numiți sateliți) în jurul unei imprimări. Detașați recipientul de 
cerneală de la imprimantă pentru a reduce presiunea cernelei din container 
dacă aveți nevoie să imprimați un proiect în care presiunea mai mică este 
stabilită decât cea din proiectul imprimat anterior.

Atingeți butonul              pentru a salva setările parametrilor.

Atingeți butonul pentru a seta parametrii 
recomandați pentru un anumit tip de cap.

Obiecte
Pentru a adăuga un obiect nou la un proiect, alegeți tipul de obiect   bara de 
unelte verticală din stânga și apoi folosiți cursorul pentru a indica unde trebuie 
plasat obiectul în zona de editare și apăsați butonul stâng al mouse-ului. 
Fiecărui obiect i se poate da un format, dimensiune și locație corespunzătoare, 
prin setarea parametrilor potriviți. Toate obiectele utilizate în proiect sunt 
plasate pe lista de obiecte - vezi Lista obiectelor (pag. 105).



Parametri comuni ai obiectelor
Pentru obiectele de text puteți schimba tipul de font selectând un font nou sau 
altul din lista derulantă Font name. Dacă nu există niciun font care să vă 
intereseze în lista derulantă, puteți adăuga propriul font atingând butonul 
(consultați Manager fonturi (pag. 107)).
Când se utilizează fonturile EBS încorporate, puteți modifica parametrii de 
multiplicare a rândului și de spațiere a literelor. Parametrul de multiplicare a 
rândului definește de câte ori se repetă tipărirea fiecărui rând vertical de text.
Înmulțirea rândurilor este folosită pentru a mări intensitatea tipăririlor pe 
materiale poroase, care absorb cerneala în mare măsură și pe care caracterele 
tipărite (constând în aceleași puncte de mărime) nu sunt bine vizibile datorită 
structurii lor granulare, sau pentru a crește lățimea textului. Parametrul Spațiere 
litere definește spațiul dintre caracterele obiectului. Spațiul este dat ca un număr 
de rânduri verticale (până la 1000 de rânduri). Când se utilizează fonturi True 
Type (fonturi implicite și utilizatori), puteți modifica parametrul Dimensiune font 
(dat ca un număr de pixeli). Parametrul este legat de parametrul Constrain 
proportions. Dimensiunea fontului (lățimea fontului și înălțimea) poate fi 
modificată proporțional (atunci când este bifată caseta Constrain proportions) 
sau oricare dintre componente, lățimea (X) și înălțimea (Y), pot fi modificate 
independent.
Cu parametrul Linie spațiere puteți adăuga spații între rânduri de text. Spațiile 
sunt măsurate în pixeli (puncte). Se pot adăuga până la 20 de spații de pixeli. 
Spațiul este adăugat după fiecare caracter de sfârșit de linie. 
Dimensiunile obiectului și ale obiectului sunt supuse Scalării. Sunt disponibile 
trei opțiuni:
 Fără scalare - vă permite să modificați dimensiunea unui cadru de obiect 

fără a schimba dimensiunea obiectului.
Scalare cadru la conținut - atunci când cadrul de obiect trebuie să aibă 
aceeași dimensiune ca și obiectul.
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 Scalare conținut la cadru (nu este disponibil pentru obiectele de text în care 
este utilizat un font încorporat EBS și pentru obiecte de tip de cod de bare) - 
când dimensiunea unui obiect trebuie să fie aceeași cu dimensiunea cadrului.

Dacă este bifată caseta de selectare parametru transparent, obiectul este 
transparent și puteți vedea un obiect care este "sub" el. Această proprietate este 
utilă atunci când un număr de obiecte au fost plasate în zona de editare și există 
riscul ca obiectele să se suprapună între ele.
Parametrul de rotire a obiectului vă permite să rotiți întregul obiect în sensul 
acelor de ceasornic (setarea de 90), în sens contrar acelor de ceasornic (setarea 
de 270) sau "cu capul în jos" (setarea de 180).
Parametrul Poziție arată coordonatele colțului din stânga sus al cadrului obiect. 
Puteți modifica coordonatele și, prin urmare, puteți schimba poziția obiectului. 
Plasați cursorul în câmpul Poziție și modificați coordonatele în fereastra afișată. 
Prima coordonată determină poziția în direcția orizontală (coordonată x), cea de-a 
doua determină poziția în direcția verticală (coordonata y). Operația de 
repoziționare poate fi efectuată și în zona de editare ținând cursorul pe obiect și 
deplasându-l în orice direcție. 
Parametrul Dimensiune obiect definește dimensiunea unui cadru de obiect. 
Plasați cursorul în câmpul Dimensiune obiect și modificați componentele 
dimensiunii (lățime și înălțime) în fereastra afișată. Operația de redimensionare 
poate fi efectuată și în zona de editare, ținând cursorul în colțul din dreapta jos al 
obiectului și trăgând în orice direcție (niciun cadru nu poate fi redimensionat dacă 
Scaling este setat la Fit frame to content).
Poziția și parametrii dimensiunii obiectului sunt deosebit de utili atunci când 
trebuie să aranjați sau să aliniați cu precizie două sau mai multe obiecte. 
Parametrul Nume obiect este proiectat pentru identificarea unui obiect din lista de 
obiecte. Tipul de obiect și un număr sunt utilizate ca nume de obiect, ca standard 
(de exemplu, Text 1, Counter 2). Puteți da propriul dvs. nume obiectelor pentru a 
facilita identificarea, dar aceleași nume nu trebuie folosite, adică trebuie să fie 
unice în cadrul unui proiect. Dacă utilizați un nume care a fost deja utilizat în 
cadrul proiectului, o eroare este raportată atunci când încercați să salvați 
parametrii obiectului denumit astfel. Dacă bifați caseta de selectare Afișare 
previzualizare, în colțul din stânga sus al ecranului este afișată o previzualizare a 
obiectului.

Obiect text
Obiect text - text normal

și apoi          pentru a adăuga un obiect text de tip text Atingeți butonul          
normal la un proiect.
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Atingeți butonul              pentru a confirma setările și pentru a adăuga obiectul 
la un proiect.

Obiect text - Data / Ora

Obiectul text dată / oră vă permite să imprimați automat data curentă și ora 
curentă, precum și o dată de expirare.

Atingeți butonul          și apoi butonul          pentru a adăuga un obiect text de tip 
Data / Ora într-un proiect.
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Puteți introduce orice șir de caractere în câmpul Text. Divizarea unui text în linii 
se poate face prin apăsarea butonului ENTER de pe tastatura calculatorului. 
Puteți transforma un obiect de tip text normal într-un alt obiect text cu ajutorul 

butonului .
Dacă este bifată caseta de validare Object linked, obiectul preia setarea 
obiectului ales în lista derulantă. Un alt obiect text sau un cod de bare poate fi 
folosit ca obiect legat. Dacă trebuie să editați textul chiar înainte de imprimare, 
bifați caseta de selectare pentru Acest obiect trebuie să fie editat înainte de 
începerea tipăririi. Parametrii obiectului pot fi modificați în fereastra care este 

afișată când butonul este atins.
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Parametrul Current printer date indică data curentă indicată de imprimantă

Parametrul Current printer time indică timpul curent indicat de imprimantă.

Prin atingerea butonului calendar            sau ceas            puteți alege 
componentele pentru imprimare - data, ora sau ambele. Cu pictograma 

săgeată         puteți schimba ordinea acestor componente.

Când sunt necesare funcții mai avansate, utilizați modul expert (Show experts 
settings). În modul Expert puteți modifica separatoarele și formatul datei și orei 
și puteți alege și alte componente și separatoare de dată și oră care nu sunt
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Parametrul Date offset  vă permite să schimbați data curentă cu un număr 
setat de zile, pentru a include, de exemplu, o dată de expirare.
Parametrul Time offset vă permite să reglați timpul curent cu un număr de ore 
(până la 24). Modificarea poate avea impact asupra schimbării datei. O astfel 
de schimbare poate determina o zi calendaristică să înceapă la o oră diferită de 
00:00 (de ex. La ora 6 dimineața, când începe o schimbare de dimineață în 
fabrică).
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Parametrul separator de date vă permite să alegeți un separator care să fie 
utilizat între componentele de date pentru un proiect. Parametrul separator  de 
timp vă permite să alegeți un separator care să fie utilizat între componentele 
de timp pentru un proiect.

Parametrul formatare dată vă permite să alegeți secvența componentelor de 
date pentru un proiect. Parametrul formatului de timp vă permite să alegeți 
secvența componentelor de timp pentru un proiect.
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disponibile în versiunea standard (cu parametrul Șir de formatare).

Setările implicite ale formatelor de date și ale timpului și ale separatoarelor 
pentru obiectele text de tip Data  /  Ora nou create pot fi modificate în meniul 
Setări - consultați Setări generale (pag. 113).
Parametrul Formatting string este disponibil când este bifată caseta de 
selectare aferenta. Mai jos sunt caracterele cu care sunt codate componentele 
datei și orei. Orice caractere care diferă de cele menționate mai jos și de 
asemenea spațiile pot precede, separa sau urma componentele succesive ale 
registrelor speciale de dată universală. Dacă nu există un nume local, este 
afișat un echivalent în limba engleză.
% a - format local scurt pentru numele zilei săptămânii (luni, ..., duminica);
% A - numele local complet al zilei săptămânii (luni, ..., duminică);
% b - forma locală scurtă cu numele lunii (Jan, ..., Dec);
% B - numele local complet al lunii (ianuarie, ..., decembrie);
% c - data și ora locale în formatul următor: formularul scurt pentru numele zilei        
    săptămânii, formularul scurt pentru numele lunii, ziua lunii, orele, minutele,          
    secundele, anul,
% C - numărul secolului,
% d - ziua lunii (01, ..., 31)
% D - data în format: ll / zz / aa,% e - zi a lunii (1, ..., 31);
% F - data în format: aaaa-ll-zz,
% g - an 2 cifre corespunzătoare numărului săptămânii % V,
% G - an 4 cifre corespunzătoare numărului săptămânii % V,
% h - format local scurt pentru numele lunii (Ian, ..., Dec);
% H - oră, în sistem de 24 de ore (00-23),
% I - oră, în sistem de 12 ore (01-12),
% j - ziua anului (001, ..., 366);
% k - oră, în sistem de 24 de ore (0-23),
% l - oră, în sistem de 12 ore (1-12),
% m - lună (01, ..., 12),
% M - minute (00, ..., 59),
% p - echivalent local cu AM sau PM (gol pe multe site-uri);
% P - echivalent local cu a.m. sau p.m. (gol pe multe site-uri),
% r - timp în sistem de 12 ore în format: hh: mm: ss [AM] sau [PM],
% R - timp în sistem de 24 ore în format: hh: mm,
% s - numărul de secunde de la 00:00:00, 1 ianuarie 1970 (extensie GNU),
% S - al doilea (00, ..., 60); 60 înseamnă un al doilea salt,
% T - timp în sistem de 24 ore în format: hh: mm: ss,
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Atingeți butonul              pentru a confirma setările și pentru a adăuga obiectul 
la un proiect.

Obiect text - Contor

Obiectul de text Contor vă permite să imprimați automat un număr consecutiv 
pe fiecare articol care urmează să fie etichetat. Setarea contorului se modifică 
de fiecare dată când se apasă declanșatorul.

Atingeți butonul          și apoi butonul          pentru a adăuga un nou obiect text 
de tip Contor la un proiect.
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% u - ziua săptămânii (1, ..., 7); 1 înseamnă luni,
% U - numărul săptămânii în an (00, ..., 53), duminica începe săptămâna,
% V - numărul săptămânii în an (01, ..., 53), luni începe săptămâna,
% w - numărul zilei săptămânii, 0-duminică, 1-luni etc.,
% W - numărul săptămânii în an (00, ..., 53), luni începe săptămâna,
% x - reprezentarea locală a datei,
% X - reprezentarea locală a timpului,
% y - ultimele două cifre ale anului (00, ..., 99),
% Y - an în format aaaa,
% z - fus orar în format numeric compatibil cu RFC-2822 (de ex. +0100)
    (extensie non-standard),
% Z - fusul orar (de ex. EDT) sau nimic, dacă nu poate fi determinată nicio 
zonă.

Puteți să transformați un obiect de tip Date / Time într-un alt tip de obiect text 

cu ajutorul butonului .
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Contorul constă intr-o succesiune cu trei secțiuni identice. Pentru numărarea 
simplă a articolelor, este suficient să utilizați una, prima secțiune și setările 
implicite pentru a crea un obiect de tip contor. Când sunt necesare funcții mai 
avansate, utilizați modul expert (Show experts settings). Toate secțiunile de 
counter sunt vizibile în modul expert. Fiecare secțiune poate fi vizibilă (afișată) 
sau nu. Dacă cunoașteți configurația unei secțiuni, puteți configura cu ușurință 
cealaltă, deoarece acestea sunt identice.
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Prin atingerea                                              (                                              ) puteți 
schimba Increment order. Parametrul definește care dintre secțiuni este 
considerată prima și ce ordine de sincronizare este. Secțiunea temporizată 
primește mai întâi un impuls de sincronizare ori de câte ori se face o imprimare. 
Fiecare secțiune succesivă primește un impuls de sincronizare din secțiunea 
anterioară, atunci când acea secțiune a numărat până la sfârșit (adică la 
setarea Max atunci când contorul este incrementat sau la setarea Min atunci 
când este decrementat). Pulsul de sincronizare modifică contorul printr-un Pas 
setat.
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Parametri contor:

Obiect text - Port de comunicații
Obiectul de text Port de comunicații se utilizează pentru a imprima automat 
datele primite de imprimantă de la dispozitive externe (de exemplu, un 
computer, cantare automate, un cititor de coduri de bare).
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 Min - setarea de la care începe numărarea (pentru numărarea în sus) sau 
      cu care se termină numărarea (pentru numărarea în jos).
 Max - setarea la care un contor revine. Când un contor depășește

 numărarea începe din nou din setarea Min.
 Modul de pornire - parametrul vă permite să setați valoarea de la care 
      începe numărarea după ce operația imprimantei a fost reluată. Sunt 
      disponibile patru opțiuni:

 Min,
 Max,
 Valoare initiala
 Valoare finala













Valoare inițială - setarea contorului din care începe numărarea după ce 
operația a fost întreruptă, de ex. când bateriile se descarcă. Acest lucru 
este eficient atunci când parametrul Mod de pornire este setat la valoarea 
initiala. 
Valoare finala - ultima setare a unui contor, care este salvată după ce 
imprimanta a fost oprită în modul obișnuit.
Pas - o creștere a numărului de contoare. Când setarea este un număr 
pozitiv, numărarea este crescatoare, iar atunci când este un număr negativ, 
numărarea este descrescătoare.
Parametrul Lungime este utilizat pentru a regla numărul de poziții al cifrelor 
contorului la cel necesar de către utilizator.
Parametrul Completare este folosit pentru a defini o înlocuire pentru cifrele 
nesemnificative ale unui contor: 0 sau spațiu.
Sufix - orice șir de caractere care urmează a fi tipărit, limitat la 41 de 
caractere.

Cu ajutorul butonului puteți modifica Valoarea initiala și Valoarea 
finala. Parametrul este disponibil pentru contoarele care au parametrii 
pentru Start mode setați la Valoarea initiala.
Dacă trebuie să veditați contorul chiar înainte de imprimare, bifați caseta de 
selectare pentru Acest obiect trebuie editat înainte de începerea tipăririi. 
Valoarea de la care pornește numărarea poate fi modificată în fereastra care 

este afișată când atingeți butonul . Puteți transforma un obiect 

de tip Counter într-un alt tip de obiect text cu ajutorul butonului

Atingeți butonul              pentru a confirma setările și pentru a adăuga obiectul 
la un proiect.
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pentru a adăuga un nou obiect text Atingeți butonul          și apoi butonul           
de tip "Port Communications" la un proiect.

Când este adăugat la un proiect, obiectul Port de comunicații este evidențiat 
(de ex., in albastru). Aceasta înseamnă că în timpul tipăririi conținutul său 
depinde de datele transferate în portul de comunicație. Dacă se utilizează un 
număr mai mare de obiecte Port de comunicatii, fiecare dintre acestea este 
evidențiat într-o altă culoare. Pentru un obiect Port de comunicații puteți seta 
parametrii care sunt semnificativi pentru stabilirea comunicării între imprimantă 
și un dispozitiv extern. Imprimanta și dispozitivul trebuie să aibă aceleași setări 
ale următorilor parametri pentru a comunica cu succes:
 Port - definește numele unui port de imprimantă la care este conectat 

un dispozitiv extern ca sursă de semnale de transmisie serială în 
standardul RS-232, de exemplu. Nu există interfață fizică RS232 în 
imprimantă, deci trebuie să aplicați un convertor USB - RS232 pentru a 
conecta un dispozitiv extern. Cu un astfel de convertor puteți conecta 
un dispozitiv extern (de ex. un computer, cântare automate, un cititor de
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coduri de bare) la un port USB. Dispozitive externe pot fi conectate la 
imprimantă printr-o interfață Bluetooth, care este o sursă de semnale de 
transmisie serială și poate fi aleasă pentru acest obiect. Lista porturilor este 
fixă   și conține Bluetooth și porturi, de la COM1 la COM9.
Rata baud - înseamnă o rată de transmisie (un număr de simboluri pe 
secundă) prin port. Lista de selectat conține cele mai tipice rate folosite pentru 
comunicarea serială. Dacă parametrul Port este setat la Bluetooth, setarea 
ratei Baud nu poate fi modificată.
Parametrul Numărare biți definește numărul de biți din fiecare porțiune a 
datelor transferate. Dacă parametrul Port este setat la Bluetooth, setarea Bit 
count nu poate fi modificată.



Parametri de comunicare – definesc regulile de comunicare dintre imprimantă 
și un dispozitiv extern:
 Trimiterea formatului mesajelor - acest parametru definește formatul 

datelor care vor fi transferate de la imprimantă la un dispozitiv. Sunt 
disponibile două moduri: Normal și Hexadecimal. În modul normal, datele 
sunt transferate ca caractere ASCII, în timp ce în modul hexazecimal 
sunt transferate ca numere hex.
Gata de imprimat după - definește modul în care imprimanta decide dacă a 
primit date complete (starea finală) de pe un dispozitiv extern sau nu. În acest 
parametru pot fi setate următoarele moduri:



 Interval de timp [ms] - imprimanta așteaptă datele pentru o anumită 
perioadă de timp. Timpul este contorizat din momentul tipăririi unui ultim 
proiect sau, în cazul în care se completează câmpul de procesare a datelor 
(în setările avansate) - din momentul în care se termină este trimisă o 
confirmare de imprimare. Timpul este introdus în câmpul de sub parametru 
ca un număr de milisecunde (între 4 și 1000 ms). Dacă nu se primesc date 
în timpul definit, imprimanta se comportă în conformitate cu setarea 
parametrilor de acțiune fără date.
Numărul de date - imprimanta este pregătită pentru imprimarea unui 
proiect care conține un obiect Port de comunicații atunci când primește 
un număr (de la 1 la 255) de caractere de la un dispozitiv extern; numărul 
fiind definit în câmpul de sub parametru. În cazul în care imprimarea este 
eliberată deși condițianu este îndeplinită (numărul definit de caractere nu a 
fost primit), imprimanta se comportă conform setării parametrilor de acțiune 
fără date.
Caracterul de sfârșit - imprimanta este pregătită pentru imprimarea unui 
proiect care conține un obiect Port de comunicații atunci când primește 
date care se termină cu un caracter definit de la un dispozitiv extern, 
caracterul fiind definit în câmpul de mai jos de parametru. În acest mod 
puteți defini, de asemenea, un caracter ASCII care va fi sfârșitul unei 
porțiuni a datelor primite. În acest scop, bifați caseta de validare a codului 
ASCII și introduceți valoarea zecimală a codului ASCII. Dacă imprimanta 
este eliberată atunci când condiția nu este îndeplinită (caracterul definit de 
sfârșit de date nu este primit), imprimanta se comportă conform setării 
parametrilor de acțiune fără date.
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Registru de date - este folosit pentru stocarea porțiunilor de date succesive 
într-un registru special, portul de comunicații. Se pot seta două moduri:
   Activată - o porțiune succesivă a datelor primite de registrul special este 
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stocată dacă este îndeplinită condiția finală - consultați Gata de imprimat 
după. Dimensiunea buffer-ului este de 20, ceea ce înseamnă că pot fi 
recepționate și stocate 20 de piese diferite, gata pentru imprimare. Când 
apar alte date, acesta va suprascrie datele în poziția 20 și se aude un sunet 
lung în același timp pentru a informa despre depășire. Registrul de date 
formează un tip de coadă, datele sunt tipărite în aceeași ordine în care au 
fost recepționate de către registrul special. Dacă se imprimă toate datele 
inregistrate și se eliberează o altă imprimantă, imprimanta se comportă 
conform setării parametrilor de acțiune fără date.

   Dezactivata - o porțiune succesivă a datelor primite de către registrul 
special suprascrie datele primite anterior, dar care încă nu au fost tipărite. 
Datele sunt suprascrise până când sunt imprimate. Dacă nu se primesc alte 
date ulterior, imprimanta se comportă în conformitate cu setarea 
parametrilor de acțiune fără date. În acest mod, ultimele date primite sunt 
primele imprimate.

 Acțiune fără date - definește comportamentul imprimantei atunci când nu au 
provenit date de la un dispozitiv extern (când nu este îndeplinită condiția finală 
- consultați Gata de imprimat după) și a fost lansat un tip de proiect care 
conține un obiect Port de comunicații. Se pot seta următoarele moduri de 
funcționare:






Parametrii de imprimare - definesc modul de imprimare a datelor transferate prin 
intermediul unui port de comunicații. Parametrii sunt ascunși de parametrii mai 
avansați care corespund acestora - vedeți mai jos.





Prefix - un text dintr-un obiect Port de comunicații, care este tipărit 
înaintea datelor primite de la un dispozitiv extern.
Sufix - un text dintr-un obiect Port de comunicații, care este tipărit după 
datele primite de la un dispozitiv extern.

Expert Settings - definesc regulile de procesare a datelor primite de la un 
dispozitiv extern și de asemenea modul de confirmare a stărilor imprimantei 
transferate pe dispozitiv, adică începerea tipăririi, oprirea tipăririi, imprimarea 
proiectului:

 La pornirea imprimării - definește datele care trebuie transferate de la 
imprimantă la dispozitivul extern imediat după inițierea tipăririi (cu butonul 

de pe panoul de control al imprimantei).
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Nimic - dacă imprimarea este eliberată atunci când datele nu sunt primite 
corect sau nu este îndeplinită condiția finală (consultați Gata de imprimat 
după), proiectul nu este imprimat. Mesajul cu privire la acest fapt este 
afișat.
Imprimați obiect gol - proiectul este tipărit ca de obicei, întregul obiect de 
porturi de comunicații fiind gol. NOTĂ! Dacă un prefix și / sau un sufix sunt 
definite de utilizator, acestea nu vor fi imprimate.
Imprimare ultimul mesaj - proiectul este tipărit împreună cu obiectul Port 
de comunicații, obiectul fiind completat cu ultimul mesaj primit cu succes 
de la dispozitivul extern. Dacă o astfel de imprimare este făcută prima, 
proiectul este tipărit, dar zona în care trebuie să fie datele este goală. 
NOTĂ! Dacă un Prefix și / sau un Sufix sunt definite de utilizator, acestea 
vor fi tipărite. Numărul maxim de repetări determină cât timp poate fi 
imprimat ultimul mesaj. Dacă se realizează numărul de imprimări, fiecare 
eliberare succesivă a imprimării face ca imprimanta să reacționeze conform 
modului Nimic.
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La procesarea datelor - definește datele care urmează să fie transferate 
de la imprimantă la dispozitivul extern de fiecare dată când a fost tipărit un 
proiect care conține obiectul Port de comunicații.
La finalizarea tipăririi - definește datele care urmează să fie transferate de 
la imprimantă la dispozitivul extern imediat după oprirea imprimării (cu 

butonul                          de pe panoul de control al imprimantei).
Numele scriptului - cu acest câmp puteți alege un script la care datele sunt 
transferate pentru procesare înainte de imprimare (vă permite să căutați 
date pentru imprimare, de exemplu, într-o bază de date, fișiere Excel, un 
fișier csv etc.). Fișierele scrise trebuie să fie stocate în folderul 
custom_data din partiția de utilizator a memoriei interne a imprimantei. 
Partiția poate fi accesată într-un mediu de rețea. Pentru mai multe informații 
despre subiectul scripturilor, consultați documentul intitulat Managing the 
processing of data transferred by COMMUNICATIONS PORT in the EBS 
printers.
Șir de formatare - acesta este un mod avansat de formatare a datelor 
transferate de la un dispozitiv extern la imprimantă. Descrie modul în care 
datele primite sunt interpretate de Managerul de imprimare. Marcatorii 
aplicați:  % s - șir de caractere,  % d - un număr.
Contorul de separator date definește in câte părți sunt divizate datele 
transferate prin portul de comunicații. Dacă parametrul este setat la 1, tot ce 
este transferat la portul de comunicații va fi imprimat în obiect. În caz 
contrar, utilizatorul poate alege la care dintre obiectele fiecare porțiune de 
date transferată prin portul de comunicații ar trebui să meargă, prima parte 
întotdeauna mergând la acel obiect. Când parametrul Contor de separator 
date este setat la o valoare mai mare decât 1, următoarele opțiuni sunt 
disponibile în plus:




Caracterul separator - definește caracterul care separă porțiunile din 
datele transferate prin portul de comunicații unul de celălalt. În plus, 
puteți da codul ASCII al caracterului utilizat ca separator al datelor care 
urmează să fie primite. În acest scop, bifați caseta de validare a codului 
ASCII și tastați codul ASCII al separatorului de date în notație zecimal în 
câmpul Caracter separator.
Obiectul X - înseamnă numele unui obiect la care porțiunea de date 
separată recepționată prin port și definită de X ar trebui să meargă. Aveți 
posibilitatea să alegeți numai dintre obiectele utilizate pentru un anumit 
proiect și la care pot fi accesate aceste date. Numărul maxim de porțiuni 
separate de date este de 10 (dacă un proiect conține 12 obiecte, datele 
pot fi împărțite în 10 dintre acestea). Obiectul care conține o parte din 
datele transferate prin portul de comunicații este evidențiat suplimentar 
într-o culoare.
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Atingeți butonul              pentru a confirma setările și pentru a adăuga obiectul 
la un proiect.

Obiect text - Fisier text
Obiectul fișier text este utilizat pentru imprimarea datelor dintr-un fișier TXT.

Atingeți butonul          și apoi butonul          pentru a adăuga un nou obiect de 
tip fișier text la un proiect.

Parametrii unui obiect fișier text sunt după cum urmează:










Număr linie - numărul de linii care trebuie adăugate obiectului din fișierul 
text.
Pas linie - numărul de linii prin care datele fișierului text se mișcă de fiecare 
dată când se face o imprimare. Dacă numărul liniilor este mai mare decât 
pasul linie, datele se mută după numărul de linii date în numărul de linii. 
Linia maximă - ultima linie de text care trebuie inclusă într-o imprimare. 
Valoarea de pornire a liniei - linia de text care urmează să fie adăugată la 
un obiect ca prima.
Parametrul Mod de pornire este utilizat pentru a defini ce linie a fișierului 
text va fi rulata după ce operațiunea imprimantei a fost reluată. Sunt posibile 
două opțiuni:
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 Valoarea inițială - linia definită de setarea parametrului Valoare initiala
     linie ce trebuie rulata

 Valoarea finala - linia mutată de Pas linie in raport cu linia pe care



    urmează să fie rulată imprimarea finalizată.
Valoare finala linie indică linia care a fost imprimată ultima dată. Linia este 
stocată in memorie cu condiția ca imprimanta să fie oprită in mod 
corespunzător - consultați Dezactivarea imprimantei (pag. 16).

Cu ajutorul butonului             puteți modifica parametrul de pornire a liniei. 
Parametrul este disponibil pentru contoarele ale căror parametru Mod de pornire 
este setat la Valoarea Start.

Puteți transforma un obiect de tip text in alt tip de obiect cu butonul

Atingeți butonul pentru a confirma setările și pentru a adăuga obiectul la 
un proiect.

Imagine

Atingeți butonul          pentru a adăuga un nou obiect de tip magine unui proiect.

Atingeți butonul pentru a prelua o imagine din memoria imprimantei 
pentru imprimare alegeți un nume de fișier in fereastra afișată și apoi atingeți 

(consultați Image Manager (p. 106)). Imprimanta poate butonul
procesa fișiere PNG .
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Cod de bare

- cod de bare normal,
- cod de bare care conține un câmp variabil Data / Ora, Contor, Port   
  Comunicatii sau câmp de tip text .

Sunt disponibile următoarele tipuri de coduri de bare:
 Numerice: EAN–2, EAN–5,EAN–8, EAN–13, EAN–5 + EAN–2, EAN–8 

+EAN–2, EAN–8 + EAN–5, EAN–13 +EAN–2, EAN–13 + EAN–5, Code 25, 
Code 11, Code 25 Industrial, Code 25 Interleaved, Code25 IATA, Code 25 
Data Logic, Codabar, Leticode, Identcode, GS1 DataBar–14, GS1 DataBar 
Limited, GS1 DataBar Expanded, UPC–A, UPC–E, PostNet, MSI Plessey, 
Pharmacde One–Track, Pharmacde Two–Track, ITF–14, PZN. 

 Alfanumerice: Code 39, Code 39 Extended, GS!–128 (UCC/EAN–128), 
Code 128, Code 16k, Code 93, Telepen Alpha, 2D:PDF417, 2D:PDF417 
Turncated, 2D:QR Code, Australia Post 4–State, Royal Mail 4–State 
(RM4SCC), 2D:Data Matrix, 2D:MicroPDF417.  

Completați câmpul Text cu un șir de caractere care vor fi prezentate sub forma 
unui cod de bare. Nu uitați să ajustați tipul de cod la cantitatea și tipul de 
caractere. Informațiile detaliate privind formatul fiecărui cod sunt afișate în timp 
ce tipul de cod este selectat. Când câmpul își schimbă culoarea în roșu, 
înseamnă că șirul de caractere introdus nu este adecvat unui tip de cod dat (un 
număr greșit sau tip de caractere).
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Dacă este bifată caseta de selectare Auto ajustare text, mărimea codului 
Semnătura este ajustată la dimensiunea codului de bare. Dacă caseta de 
selectare Auto ajustare text este dezactivată, puteți modifica numele fontului, 
setările dimensiunii fontului și modificați parametrul Constrain proportions.

Puteți modifica următorii parametri într-un obiect de cod de bare:
 Tipul de cadru - tipul de cadru de cod de bare (este disponibil pentru 
      codurile selectate și nu se aplică codurilor interne); sunt disponibile 3 tipuri:

 nici unul - nu există cadru,
 linii paralel - in partea de sus și de jos a codului,
 caseta - linii cadru pe fiecare parte a codului.









Mărimea cadrului - lățimea unui cadru de cod de bare (este disponibilă 
pentru codurile selectate și nu se aplică codurilor interne), vă permite să 
modificați lățimea cadrului atunci când tip cadru este setat pe linii pararele 
sau caseta
În cazul în care caseta de selectare Constrain proportions este nebifata 
(acest câmp este disponibil când caseta de selectare Auto check text nu 
este selectată), dimensiunea fontului X și dimensiunea fontului Y pot fi 
modificate.
Caseta de selectare Semnătură definește dacă un cod dat trebuie să fie 
introdus în mod explicit sau nu. Unele coduri, în special cele 2D, nu pot fi 
afișate împreună cu o descriere, iar dacă caseta de selectare este bifată 
pentru acel tip de cod, nu se poate adăuga nicio descriere la un simbol de 
cod.
Dacă este bifată caseta de selectare Auto-size, cadrul obiectului are aceeași 
dimensiune cu obiectul. Dacă caseta de selectare este debifata, dimensiunea 
cadrului poate fi modificată fără a schimba înălțimea obiectului.

Dacă trebuie să editați codul de bare chiar înainte de imprimare, bifați caseta de 
selectare pentru Acest obiect trebuie editat înainte de începerea tipăririi. 
Codul poate fi modificat în fereastra care este afișată după atingerea butonului.

. Puteți transforma un obiect tip cod de bare obișnuit într-un alt 

tip de cod de bare cu ajutorul butonului                         .Acest lucru vă permite să 
prezentați data / ora, contorul, data transferată de la un dispozitiv extern printr-
un port de comunicații și datele dintr-un fișier text cu un cod de bare.

Forma obiecte
Obiectele de tip "forma" sunt plasate în zona de editare prin desenarea unei 
forme necesare. Când faceți clic în cadrul zonei de editare, este plasată o primă 
componentă a unei forme (de exemplu sfârșitul unei linii, un vârf al unui 
dreptunghi). Apoi, când mutați cursorul mouse-ului, este generată o 
previzualizare a obiectului care trebuie adăugat, iar atunci când faceți clic din 
nou în zona de editare, se adaugă obiectul, care a fost previzualizat în timp ce 
cursorul mouse-ului a fost mutat după primul clic .
Forma obiect - Linie
Obiectul formă - Linie vă permite să imprimați o linie continuă.
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Atingeți butonul          și apoi         pentru a adăuga un nou obiect de tip linie la 
un proiect.

Puteți seta grosimea liniei în intervalul 1 - 30. Grosimea liniei este dată ca un 
număr de puncte (pixeli).
Dacă este bifată caseta de validare Invert, atunci când linia "acoperă" un alt 
obiect care ar putea fi într-un strat inferior, secțiunea comună a liniei și a 
celuilalt obiect nu este tipărită.

Atingeți butonul              pentru a confirma setările.
Forma obiect - Dreptunghi

Cu obiectul Dreptunghi puteți imprima orice dreptunghi: doar o schiță sau 
întreaga figură (în acest din urmă caz, caseta de selectare Complet 
trebuie bifată).
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Dacă este bifată caseta de validare Invert, atunci când dreptunghiul "acoperă" 
un alt obiect dintr-un strat inferior, secțiunea comună a dreptunghiului și a altui 
obiect nu este tipărită.
Cu ajutorul parametrului de grosime a liniei puteți seta grosimea conturului 
dreptunghiului. Parametrul este dezactivat când este bifată caseta de validare 
Complet.

Forma obiect - Elipsa

Dacă este bifată caseta de validare Invert, atunci când elipsa "acoperă" un alt 
obiect dintr-un strat inferior, secțiunea comună a elipsei și a altui obiect nu este 
tipărită.
Cu ajutorul parametrului de grosime a liniei puteți seta grosimea conturului 
elipsei. Parametrul este dezactivat când este bifată caseta de validare Complet.

Delimitator linie
Dacă se adaugă o marcă de divizare unui proiect, puteți face rapid imprimarea 
mai multor fișiere text pe linii succesive sau pe diverse locuri dintr-un articol.

Atingeți butonul          și apoi atingeți butonul         pentru a adăuga un nou 
obiect text de tip Divizor linie la un proiect.
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Cu parametrul Poziție (px) sau Poziție (cm) puteți defini numărul rândului 
vertical pe care trebuie făcută diviziunea.
Puteți începe să modificați și să tipăriți proiecte divizate prin apăsarea 
declanșatorului 6.

Lista obiecte
Lista tuturor obiectelor utilizate pentru un proiect este accesibilă cu ajutorul 

butonului          din bara verticală din dreapta.

Când faceți clic cu butonul stâng al mouse-ului pe numele obiectului, obiectul 
este evidențiat în albastru și este afișat un meniu derulant. Meniul conține 
parametrii obiectului și un buton de ștergere. Dacă numele obiectului este 
evidențiat cu roșu, aceasta înseamnă o eroare (tipul de eroare este afișat pe 
ecranul Mesaje (p. 117) din secțiunea de jos a browser-ului).
Următoarele operații pot fi efectuate în lista de obiecte:
 Puteți schimba secvența de obiecte din listă și, prin urmare, secvența în 
      care obiectele sunt aranjate în zona de editare (ultimul obiect din listă este 
      poziționat în stratul cel mai de jos, primul - în cel mai înalt strat) cu butonul
 Puteți edita un obiect evidențiat; puteți atinge butonul       pentru a deschide 

fereastra parametrilor obiectului,
 Puteți șterge un obiect evidențiat cu butonul      - obiectul șters este mutat 

în coșul de gunoi - consultați Coșul de gunoi (pag. 106).
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Clipboard 

Clipboard-ul este accesibil cu ajutorul butonului         din bara verticală din dreapta.

Următoarele operații pot fi efectuate pe obiectele clipboard:





Puteți șterge unul sau toate obiectele din clipboard cu ajutorul butonului

Puteți lipi un obiect pus în clipboard la un proiect cu butonul

Coșul de gunoi este accesibil prin atingerea butonului          din bara verticală 
din dreapta.

Cos de gunoi

Următoarele operații pot fi efectuate pe obiectele din cosul de gunoi:





Puteți șterge unul sau toate obiectele din coș cu butonul         ,

Puteți restabili cu butonul un obiect evidențiat în lista 
obiectelor.

Instrumente
Manager imagine
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți selecta Manager 
imagine. Cu managerul puteți face următoarele:

 Puteți salva o nouă imagine în memoria imprimantei cu ajutorul 

butonului          . În fereastra afișată trebuie să atingeți câmpul de text sau 

butonul  și să alegeți o imagine care să fie instalată de pe 
discul computerului. Confirmați operația cu ajutorul butonului

      . Numărul de imagini pe care le puteți instala 
este limitat de memoria disponibilă a imprimantei.
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 Puteți șterge o imagine din memoria imprimantei - subliniind numele 

imaginii din listă și atingând butonul          .

Manager fonturi
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți selecta Manager 
fonturi. Cu Managerul puteți face următoarele:





Puteți adăuga un font nou cu butonul Instalați font nou        . În fereastra 

afișată atingeți câmpul de text sau butonul  și alegeți un font 
pentru a fi instalat de pe discul computerului. Confirmați operația cu 

ajutorul butonului                                      . Înainte de instalarea unui font, 
se recomandă citirea licenței pentru utilizarea fontului. Numărul de fonturi 
pe care le puteți instala este limitat de memoria disponibilă a imprimantei.
Puteți șterge un font din memoria imprimantei - evidențiind numele fontului 

din listă și atingând butonul          .
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Manager fișiere text
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți alege Manager 
fișiere text. Cu Managerul puteți face următoarele:
    Puteți adăuga un nou fișier text cu butonul Instalați fișier text nou. În



fereastra afișată atinge câmpul de text sau butonul                        și alege 
un fișier care urmează să fie instalat de pe discul computerului. Confirmați 

operația cu ajutorul butonului . Numărul de 
fișiere pe care le puteți instala este limitat de memoria disponibilă a 
imprimantei.
Puteți șterge un fișier text din memoria imprimantei - prin evidențierea 

numelui fișierului din listă și atingerea butonului         .
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Manager utilizatori
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți alege Manager 
utilizatori. Funcțiile Manager sunt disponibile pentru utilizatorii care aparțin 
grupului Administrator. Cu managerul puteți face următoarele:









Puteți adăuga un utilizator nou atingând butonul          . În fereastra afișată 
trebuie să tastați Login, Password și Reintroduceți parola. Puteți adăuga 
o imagine pentru identificarea utilizatorului - atingeți câmpul de text sau

butonul și alegeți un fișier de pe discul 
computerului pentru citire. Confirmați operația cu

butonul                           . Bifați caseta de validare din dreptul grupului 
căruia îi aparține utilizatorul. Puteți edita datele existente ale utilizatorilor 

evidențiind numele de utilizator din lista de utilizatori și atingând butonul
Puteți șterge un utilizator subliniind numele acestuia în lista de utilizatori și 

atingând butonul         .
Puteți activa autentificarea automată a unui utilizator selectat atunci când 
interfața de utilizator Web începe să fie difuzată, bifând caseta de selectare 
Activare automată a autentificării și selectând numele de utilizator din 
lista derulantă.
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Două grupuri de acces: Administrator și Operator, sunt importante pentru un 
utilizator de imprimantă. Administratorul și utilizatorii adăugați în grupul 
Administrator au acces la procesor de proiect și parametru, la instrumentele și 
controlul imprimantei și pot adăuga și noi utilizatori și pot să editeze și să ștergă 
pe cei existenți.
Operatorul și utilizatorii adăugați în grupul Operator au acces numai la 
operațiile imprimantei: pot crea un proiect pentru imprimare, pornire și oprire a 
tipăririi. Opțiunile indisponibile sunt în gri.

Manager retea imprimante
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți selecta Manager 
retea imprimante. Cu Managerul puteți face următoarele:






Puteți adăuga o imprimantă nouă într-o rețea atingând butonul

. În fereastra afișată, introduceți numele imprimantei (un 
nume care facilitează identificarea imprimantei în listă) și adresa IP a 
imprimantei și alegeți modelul imprimantei din lista derulantă, apoi atingeți 

butonul              . Puteți adăuga o imprimantă nouă într-o rețea atingând 

butonul                                   . Mediul este căutat și sunt afisate 
imprimantele disponibile. Vă puteți extinde rețeaua prin adăugarea unei 
imprimante dorite bifând caseta de selectare care se află în apropierea 
numelui imprimantei sau a tuturor imprimantelor, atingând butonul

și apoi butonul                                       .
Puteți edita datele unei imprimante care se află în listă prin evidențierea 

numelui imprimantei și atingerea butonului                              .
Puteți șterge o imprimantă din listă prin evidențierea numelui imprimantei și 

atingerea butonului  .
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Puteți gestiona imprimantele listate printr-o rețea de imprimante. Fereastra de 

                              , rețea a imprimantei este accesibilă prin atingerea butonului
care se află pe bara inferioară WUI - consultați Ecranul de lucru al interfeței 
utilizator EBS Web (pag. 75). În fereastra de rețea a imprimantei puteți vedea 
lista de imprimante împreună cu următoarele date:
 Tipul imprimantei








Adresa IP a imprimantei,
starea imprimării,
starea bateriilor,
starea containerului de cerneală.

Indicați numele unei imprimante și apăsați butonul stânga al mouse-ului. Se 
afișează un meniu pop-up sau pop-down. Cu acest meniu puteți face 
următoarele:



Deschideți fereastra de control a imprimantei - vedeti Control imprimanta 
(p. 116)
Transferați un proiect către imprimantă - vedeti Proiect de export (p. 80), 
Deschideți interfața de utilizator Web EBS,
Reporniți imprimanta,
Opriți imprimanta.







Manager limbi
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți alege Managerul 
de limbi. Procesorul începe să ruleze și în fereastra afișată poți modifica
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numele meniurilor, etichetele de taste și mesajele afișate pe ecranul LCD al 
imprimantei și în procesorul imprimantei. Alegeți limba pe care doriți să o editați 
în lista verticală, apoi alegeți Editor (mesaje EBS Web User Interface) sau 
ecranul LCD (mesajele imprimantei). La modificarea unui text atingeți butonul 

 din partea de jos a paginii.
Manager conturi
În meniul Instrumente, care se află pe bara de meniu, puteți selecta 
Gestionarea contului. Cu acest instrument puteți gestiona datele din contul 
utilizatorului curent conectat.
Puteți redenumi utilizatorul. În acest scop, ștergeți numele utilizat până acum în 
câmpul Conectare și introduceți un nume nou.
Pentru a modifica parola unui utilizator dat, tastați parola veche, apoi introduceți 
și repetați o parolă nouă. Noile setări sunt disponibile după ce au fost 

confirmate cu ajutorul butonului  .

Latime spatiu de lucru

În meniul Instrumente, care se află pe bara de meniu, puteți alege lățimea 
spațiului de lucru. Cu această unealtă puteți seta cu precizie lățimea zonei de 
editare. Setarea poate fi făcută în pixeli (Lățimea spațiului de lucru nou (px)) sau 
centimetri (Lățimea spațiului de lucru nou (cm)), alegând câmpul corespunzător. 

Confirmați noua setare cu butonul             .
Instrumentul este disponibil atunci când un proiect este deschis și poate fi editat.
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Simulare imprimare
În meniul Instrumente, care se află în bara de meniu, puteți selecta Simulare 
imprimare. Cu acest instrument puteți face un test de tipărire și sa va dați 
seama cum va arăta proiectul dvs. în realitate.
Instrumentul este disponibil atunci când un proiect este deschis și poate fi editat. 
Opțiunea Browser pentru afișarea ferestrelor pop-up ar trebui să fie activată.

Setari

Setari generale
În meniul Setări, care se află în bara de meniu, alegeți Setări generale.
În fila setări generale puteți seta limba pentru comunicații cu procesorul și 
activa Statistici (consultați Statistici de funcționare (pag. 117)). Noile setări 

trebuie aprobate cu butonul  .
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În fila dată și oră puteți seta parametrii de dată și oră (adică data și ora, 
formatele de date și de timp și separatorii ca format implicit pentru obiecte text 
de tip Data / Time). 
Data și ora afișate după ce apare meniul Setări generale sunt data reală și 
timpul real generat de ceasul imprimantei. Puteți salva orice dată și oricând în 
imprimantă modificând setările datei și orei și transferând-le la imprimantă cu 

ajutorul butonului . Puteți armoniza setările pentru 
data și ora calculatorului și a imprimantei atingând simultan butoanele 

și                                              . Orice 
modificare a formatelor de dată și oră și a separatoarelor este confirmată cu 

butonul  .

Service 

Actualizare
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În meniul Service, care se află pe bara de meniu, alegeți Actualizare.
Datorită actualizărilor de software, imprimanta are întotdeauna software actualizat 
și îmbunătățit, ceea ce o face să funcționeze mai bine.
Noile versiuni ale software-ului sunt stocate pe site-ul web al imprimantei la 
http://www.ebs-inkjet.pl/ebs260 în fila Materiale. Actualizarea poate implica o 
pierdere de proiecte și setări specifice utilizatorului, precum și ștergerea fonturilor 
și a imaginilor instalate. Asigurați-vă că proiectele și fișierele pe care doriți să le 
pastrati au fost salvate înainte de actualizare - consultați Exportarea de proiecte 
(pagina 35) prin intermediul imprimantei (numai proiectele sunt exportate) sau 
Export Project (pagina 80) prin EBS Web User Interface (proiectele și imaginile 
sunt exportate).

http://www.ebs-inkjet.pl/ebs260
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Atingeți butonul . Pe ecranul afișat alegeți un fișier de 
actualizare cu extensia EBS din listă și atingeți butonul Deschidere.

Jurnal
În meniul Serviciu, care se află în bara de meniu, selectați Jurnal.
Fereastra de jurnal arată toate evenimentele (de exemplu, autentificarea 
utilizatorilor, deschiderea și editarea unui proiect, începerea tipăririi etc.) care au 
avut loc atât în timpul funcționării imprimantei, în jurnalul imprimantei, cât și în 
momentul în care a fost utilizat procesorul, jurnalul editorului. Când 

comutați de la o opțiune la alta, atingeți butonul  Reincarcare fișier jurnal 
pentru a actualiza datele afișate. to the other touch the update the data 
displayed. 
Generare raport service
În meniul Serviciu, care se află în bara de meniu, alegeți GeneraἪi raportul de  
serviciu. Această funcție vă permite să generați un raport electronic privind 
starea imprimantei. Dacă apare o problemă cu imprimanta, raportul va fi trimis 
prin e-mail unui distribuitor sau punctului în care poate fi verifivcata imprimanta. 
Aceasta este o condiție prealabilă pentru începerea procedurii de service. O 
analiză a raportului personalului de specialitate facilitează identificarea 
problemei care a survenit în timpul operării imprimantei. Raportul serviciului 
poate fi de asemenea utilizat pentru activarea unei noi opțiuni dacă apare o 
problemă cu activarea standard. Informațiile conținute în raportul serviciului 
formează baza pentru generarea și transferul unui fișier care face posibilă 
activarea acelei noi opțiuni - consultați opțiunea Instalare (p. 116).
Atunci când următoarea fereastră este afișată după ce a fost data comanda de 
generare a raportului de serviciu, aceasta înseamnă că raportul este generat.

Când raportul este generat, fereastra își modifică aspectul la:

Atingeți butonul și apoi alegeți unde va 
fi salvat fișierul de raport pe discul computerului.
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Optiuni instalare
În meniul Serviciu, care se află pe bara de meniu, alegeți opțiunea Instalare. 
Această funcție vă permite să adăugați diferite opțiuni software în funcție de 
cerințele utilizatorilor. Consultați personalul specializat care se ocupă cu 
distribuția și service-ul imprimantei despre posibilitatea de a adăuga software 
dedicat.
Alegeți un fișier care se află pe discul computerului prin atingerea câmpului de 

text sau a butonului                        pentru a instala o opțiune suplimentară. 
Când fișierul este ales, caseta de câmp text afișează o cale. Atingeți butonul 

pentru a adăuga opțiunea selectată la software-ul 
imprimantei.
Previzualizare LCD
În meniul Serviciu, care se află pe bara de meniu, alegeți Previzualizare LCD. 
Datorită funcției de previzualizare puteți utiliza procesorul pentru a vedea ce se 
afișează pe ecranul imprimantei și pentru a opera imprimanta cu mouse-ul. 
Imaginea este actualizată la un interval de timp care va fi selectat în lista 
verticală atunci când este bifată caseta de validare Auto refresh after.

Control imprimanta
Consultați Imprimarea unui proiect prin intermediul browserului Web (p. 122). 
Meniul de control al imprimantei nu este disponibil pentru WUI offline, dar puteți 
gestiona funcționarea unei imprimante selectate printr-o rețea de imprimante - 
consultați Rețeaua de imprimantă (pag. 111).
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Informatii

Despre
În meniul Informații, care este în bara de meniu, alegeți Despre.
În fereastra afișată, puteți vizualiza detaliile de contact ale producătorului și 
versiunea software-ului imprimantei.
Pentru utilizatorul care administrează imprimanta în mod standard, este 
important să aveți informațiile despre versiunea sistemului (versiunea 
sistemului). Datorită acesteia puteți verifica dacă aveți software actualizat pe 
imprimantă.
Celelalte numere de versiune și, de asemenea, numărul de serie al imprimantei 
sunt necesare pentru ca persoanele de service să efectueze operații de 
diagnosticare.
Statistici de operare
În meniul Informații, care este în bara de meniu, alegeți Statistici de operare. 
În fereastra afișată puteți vizualiza datele privind numărul de ore de funcționare 
ale imprimantei (timpul de lucru) și numărul de imprimări realizate, împărțite 
după raportul utilizatorului și raportul de serviciu (statistici generale). Raportul 
de utilizator este generat în general pentru toți utilizatorii. Dacă doriți să obțineți 
un raport separat pentru un anumit utilizator, ștergeți statisticile la începutul 
lucrului. În acest scop, bifați caseta de validare Raport despre utilizatori și 

apoi atingeți butonul                                  .
Statisticile suplimentare care indică numărul de copii realizate pentru fiecare 
dintre proiecte sunt disponibile după ce parametrul Statistici a fost setat ca 
Activat - consultați Setări generale (pag. 113).
Raportul este actualizat după ce imprimarea a fost dezactivată (consultați 
Imprimarea unui proiect (pag. 119)) și fereastra de statistici a fost închisă și 
deschisă din nou.
Mesaje
Informații importante despre operarea imprimantei sunt semnalate cu fereastra 
de mesaje din partea inferioară a ecranului de lucru al interfeței utilizator EBS.

Informațiile sunt colectate în patru file:
 Toate mesajele, 
 Mesaje de eroare , 

 Mesaje de avertizare , 

 Mesaje de informare . 
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Mesajele sunt afișate unul deasupra celuilalt. Puteți șterge un mesaj cu butonul 

           sau toate mesajele cu ajutorul butonului            . Dacă nu există mesaje 
în orice moment, fereastra mesajului este trasă în sus.

 Imprimare 
De fiecare dată când imprimanta este pornită, precedați imprimarea țintă cu o 
imprimare de testare pentru a vă asigura că toți parametrii de imprimare sunt 
setați corespunzător și că cerneala cu jet de cerneală este pulverizata corect.

Deschidere proiect pentru imprimare

Deschiderea proiectului de pe ecranul LCD al imprimantei

Deschideți un proiect pentru imprimare cu butonul         (L) sau alegeți un 

proiect cu butoanele          sau  pentru a comuta între proiectele dintr-un
anumit dosar.Proiectul deschis pentru imprimare poate fi editat înainte de 
imprimare. Puteți modifica următoarele:





Conținutul proiectului - prin atingerea butonului de editare         (M) și apoi 
a butonului Proiect,
Parametrii de imprimare (de bază) cu glisoare în ferestrele parametrilor de 
imprimare de pe ecranul principal,

          (M) și Parametri de imprimare (general) - atingând butonul de editare 
apoi butonul Parametri.

Când editarea este terminată, atingeți butonul             (N) dacă doriți să salvați 
modificările. Dacă o modificare nu este salvată, proiectul poate fi tipărit cu 
modificarea conținutului sau a setării parametrilor numai până când proiectul 
este modificat din nou sau imprimanta este oprită.
Dacă modificați un proiect deschis pentru tipărire sau parametrii unui astfel de 
proiect prin intermediul unui browser Web, pe ecranul LCD al imprimantei este 
afișat următorul mesaj:

20150330#1.0

Dacă doriți să imprimați un proiect actualizat, atingeți butonul Da. 
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Deschiderea proiectului din browser

Deschideți un proiect pentru imprimare cu butonul Deschidere proiect pentru 
imprimare, care se află în modulul de control al imprimantei din zona de 
editare a procesorului (consultați Ecranul de lucru al interfeței de utilizator 

EBS Web (pag. 75)) sau cu butonul  din meniul de comandă al imprimantei.
Puteți modifica parametrii de tipărire înainte de imprimare. În acest scop, 

atingeți butonul       . După ce ați terminat de editat, atingeți butonul              . 
Dacă o modificare nu este salvată, proiectul poate fi imprimat cu modificarea 
conținutului sau a setării parametrilor numai până când proiectul este modificat 
din nou sau imprimanta este oprită.
Printare proiect

Printare proiect din ecranul LCD

Atingeți butonul (W) sau atingeți butonul 23 de pe tastatura 10 
pentru a iniția imprimarea - starea de imprimare se schimbă la       (Imprimare 
pornita (în așteptare)). Imprimarea începe când se apasă declanșatorul 6 și 
imprimanta se mișcă de-a lungul unui articol care urmează să fie etichetat (rola 
inferioară 3 trebuie să se rostogolească) - starea de imprimare se schimbă la       
(Imprimare pornita (imprimare)).

Dacă atingeți butonul (W) sau butonul 23 de pe tastatura 10, 
imprimarea este dezactivată și starea de imprimare se schimbă la     
(Imprimare oprita (gata)).

Imprimanta este echipată cu un instrument practic, Măsură, care este proiectat 
pentru reglarea rezoluției de imprimare definite pentru un proiect la lungimea 
unei suprafețe care trebuie etichetată.

1. Deschideți un proiect pentru a face o imprimare a cărei lungime doriți să o
ajustați.

2. Atingeți și mențineți apăsat butonul (W) până când apare un 

meniu derulant și atingeți butonul .
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3. Pe ecranul afișat atingeți butonul .

4. Puneți imprimanta în loc pe o suprafață în care trebuie să înceapă imprimarea
și apăsați declanșatorul 6 de pe imprimantă.

5. Deplasați imprimanta în locul unde se termină imprimarea (rola inferioară 3
trebuie să aibă contact permanent cu suprafața de etichetat) și apăsați butonul 6.
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6. Atingeți butonul             .
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Programul calculează automat rezoluția imprimării. În plus, lungimea 
proiectului este afișată ca un număr de centimetri (parametrul Distanță).

Printare proiect din browser

Deschideți un proiect pentru imprimare - consultați Deschiderea unui 
proiect pentru imprimare prin intermediul browserului web (pag. 119).
Câmpul de stare a imprimantei din fereastra de control al imprimantei 
indică dacă este inițiată imprimarea și informațiile despre procesul de 
imprimare:





Câmpul Proiect curent afișează numele unui proiect rulat pentru imprimare. 
Ultimul proiect tiparat este stocat de către imprimantă și este citit automat la 
repornirea imprimantei.
În plus, sunt afișate informații despre cerneală (starea recipientului de 
cerneală, nivelul de cerneală și culoarea cernealii), precum și starea bateriei. 
Dacă este bifată caseta de validare Enable autostart, imprimanta va începe să 
imprime automat proiectul imprimat anterior imediat după ce a fost pornita.

Atingeți butonul                       pentru a începe imprimarea - starea imprimantei 
se schimbă pe Imprimare pe (așteptare). Imprimarea începe când se apasă 
declanșatorul 6 și imprimanta se deplasează de-a lungul unui articol care 
urmează să fie etichetat (rola inferioară 3 trebuie să se rostogolească) - starea 
imprimantei se schimbă pe Imprimare pe (imprimare).
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Imprimați (gata) - imprimanta este gata,
Imprimare în așteptare - imprimanta așteaptă până când declanșatorul 6 
este apăsat, iar rola inferioară 3 începe să se miște, 
Imprimare pe (imprimare) - imprimanta tipareste.
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Când atingeți butonul                 , imprimarea este dezactivată, iar starea 
imprimantei se modifică la Imprimare (gata).

Un alt proiect poate fi citit pentru imprimare prin atingerea butonului         .
Puteți modifica parametrii de imprimare înainte de a începe imprimarea. 

Fereastra parametrilor de imprimare este afișată cu butonul       . Parametrii se 
aplică imprimării curente și nu sunt salvati ca parametri pentru un anumit proiect. 
Utilizați opțiunea Parametri de imprimare din procesorul de proiect pentru a 
salva parametrii pentru un anumit proiect și apoi salvați modificările pentru 
proiect - consultați Parametri de imprimare (pag. 83).

 Mentenanta, depozitare si transport
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Se recomandă ca fața exterioară a capului de tipărire, în special plăcile 
duzei 2 și, eventual, rolele de ghidare 1 și 3, să fie spălate pentru a 
îndepărta resturile de cerneală și murdărie după finalizarea lucrării și după 
ce a fost imprimanta inchisa. Spălarea se va face în felul următor:

Puneți imprimanta HANDJET pe o parte și înclinați-o cu atenție în jos 
(vedeți desenul de mai jos); într-o astfel de poziție, murdaria poate curge 
liber din imprimantă,
Așezați o bucată de cârpă absorbantă sau un vas metalic, de ex. o tavă, 
sub fața imprimantei,
Spălați fața imprimantei cu ajutorul unui pulverizator de spălare.

Dacă suprafața imprimantei este spălată într-un mod diferit față de cea 
indicată mai sus, lichide pot ajunge involuntar la piesele mobile, lagărul 
sau subansamblurile electronice interioare ale imprimantei. Ca urmare, 
ghidajele de rulare se pot bloca permanent, iar senzorul de poziție 
(codificatorul arborelui) și alte subansamble electronice se pot deteriora.

!
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 Dacă imprimanta rămâne inactiva pentru o perioadă mai lungă de timp 
(peste 3 săptămâni), cerneala se poate usca parțial în componentele 
imprimantei. Prin urmare, urmați instrucțiunile de depozitare prezentate mai 
jos:
 dacă imprimanta a fost deja folosită înainte, depozitați-o cu recipientul

de cerneală 13 fixat pe aceasta,
 protejați imprimanta împotriva prafului, murdăriei, oricărei influențe a 

vaporilor și gazelor agresive și a temperaturii și umezelii excesive. În 
mod ideal, așezați imprimanta într-o pungă sigilată din polietilenă, 
îndepărtați aerul din sac și închideți-l bine, apoi puneți-o în servieta.



 Suport utilizator

Probleme cu funcționarea și utilizarea imprimantei

Unele duze nu injecteaza cerneală
Unele picături lipsesc pe imprimare.

 or 








Direcționați orificiul de evacuare a duzei la un recipient, de exemplu cel pe 
care îl utilizați pentru spălarea imprimantei.
Spălați duzele dacă acestea sunt acoperite cu cerneală uscată.
Porniți funcția de curatare - consultați Curatare (pag. 71).
Atunci când cerneala este eliberata din fiecare duză în mod regulat, 
eliberați declanșatorul 6.
Utilizarea frecventă și de lungă durată a funcției de curățare mărește 
consumul de cerneală.

Imprimanta nu tipareste
La inițierea tipăririi și încercarea de a imprima, puteți auzi electromagneții 
supapelor de duze, dar picăturile de cerneală nu sunt întotdeauna eliberate din 
duze în mod corespunzător. Calitatea imprimării se deteriorează sau nu se 
produce nici o imprimare.
Acest lucru poate apărea atunci când filtrul de cerneală este blocat. După ce au 
fost consumate aproximativ 50 de recipiente de cerneală (sau mai mult de 10 
litri de cerneală), dar nu mai puțin de o dată la patru ani, filtrul de cerneală 
încorporat trebuie verificat și înlocuit, dacă este necesar. Se recomandă ca 
operațiunea de înlocuire să fie efectuată de către personalul de service sau 
EBS calificat.
Imprimari îngroșate sau neclare
Imprimarea este puternic saturată cu cerneală, căderea de cerneală se 
estompează și întreaga imprimare pare să se răspândească peste obiectul 
etichetat.
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Imprimanta trebuie depozitată și transportată în cutia de ambalare livrată 
împreună cu imprimanta. În timpul funcționării normale, evitați expunerea 
imprimantei la șocuri mecanice puternice (protejați imprimanta, în special 
duzele 2, rolele 1 și 3, tastatura 10 și ecranul tactil LCD 12 împotriva 
impactului, căderea pe suprafețe dure sau zgârierea cu obiecte ascuțite).



RO

Reduceți setarea parametrului pentru dimensiunea literei prin atingerea 
butonului "-" (R) din ecranul principal al imprimantei sau modificați-o prin 
modificarea parametrilor de imprimare - consultați Parametri de imprimare 
(pag. 66).
Întrebări și probleme
Dacă aveți întrebări suplimentare după citirea acestui manual de operare, puteți:






Răsfoiți EBS Ink Jet Systeme, site-ul producătorului imprimantei
Încercați să adresați o întrebare reprezentantului producătorului,
Prezentați problema în formularul de contact disponibil pe site-ul Web al 
producătorului și trimiteți formularul conform instrucțiunilor date.

 Parametri tehnici

P a r a m e t r u D e s c r i e r e

32

150µm standard 
optional: 120µm, 170µm, 200µm 

Numărul de duze 

Diametrul duzei 

Înălțimea de imprimare 56 mm

Înălțimea obiectelor 
care trebuie etichetate

Poziția de lucru în spațiul 3D oricare

Numărul de linii de text per rulare Până la 4 linii

Numărul maxim de caractere 
pe text

Constrâns de memoria internă a 
imprimantei

Numărul de proiecte (stocate în 
memoria imprimantei în același timp)

Constrâns de memoria internă a 
imprimantei

Tiparire grafica (logo, 
caractere speciale)

Textele și simbolurile grafice pot fi editate 
și imprimate cu aplicarea fonturilor True 
Type și, de asemenea, prin intermediul 
caracterelor UTF-8, ca standard

Caractere speciale
Caractere diacritice, caractere grafice 
pentru scopuri de informare, avertizare, 
transport, etc.
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de la 115 mm (contactul cu ambele role);
de la 39 mm (contact cu rola inferioară 
pentru imprimare, de exemplu numai cu 7 
duze - vezi figura  D
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P a r a m e t r u D e s c r i e r e

Câmpuri variabile (texte al căror 
conținut variază dinamic în funcție 

de apariția unui anumit eveniment)

Data și ora în orice format, data expirării, 
contoare incrementale sau
descrescătoare, coduri de bare

Sincronizare Sincronizat cu viteza de rotație a rolei de 
ghidare inferioară

Printer control, project 
and printing parameters 

processing 





pe ecranul LCD al imprimantei,
prin intermediul browserului web 
Mozilla Firefox® (interfața de 
utilizator EBS Web - online și offline).

Comunicarea imprimanta-
calculator:

Intervalul de frecvență de 
funcționare; Domeniu:

Linie wireless, prin radio, tehnologie Wi-Fi

2 400 GHz până la 100 m, în funcție de 
așezarea terenului

Alimentare electrică Baterie alimentată cu un pachet de 6 
celule Li-Ion

Timp aproximativ de 
funcționare cu acumulatorul 

complet încărcat

16 ore
calculat pentru 60 de imprimări, fiecare 
lungime de 1 m și rezoluție de 550 
puncte / m pe oră, realizată la o 
temperatură de aproximativ 20 ° C; 
avertizare automată cu baterie redusă

Reîncărcări

În mod automat prin intermediul unui 
pachet de alimentare externă de 24 V
/ 1 A DC.
Timp de încărcare - mai puțin de 300 de 
minute (<5 ore).
Numărul de cicluri de încărcare: 500 
(până la 70% din capacitatea inițială).

Cerneală

Este disponibil în recipiente ușor de 
detașat. Se face pe bază de alcool, 
acetonă sau apă, în diferite culori (printre 
altele în alb, galben, albastru, verde, roșu 
sau negru).

200 ml 

de la 0,015 MPa la 0,045 MPa
(de la 0,15 bar până la 0,45 bari)

Capacitatea containerului 

Presiunea de lucru

Interval temperatura funcționare de la +5 ° C la +40 ° C
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Intervalul temperaturii de 
depozitare (pe o perioadă 

mai lungă)

de la +1 ° C la +45 ° C, dacă se utilizează 
cerneală pe bază de apă pentru 
imprimare.
de la -10 ° C la +45 ° C, dacă se utilizează 
cerneală pe bază de acetonă sau etanol 
pentru imprimare.

Umiditate

Până la 95% fără condens de abur - la 
temperaturi mai ridicate decât punctul de 
rouă (imprimanta poate funcționa atunci 
când plouă, cu condiția ca suprafața care 
urmează să fie etichetată să fie uscată).

Greutate
1580±10 g
imprimanta cu baterie și rezervor de 
cerneală completă, fără pachet de 
alimentare și cablu.

330 / 88 / 277 mm
Dimensiuni în poziție verticală 

(lungime / lățime / înălțime)

A se vedea figura D de mai jos (cu
condiția ca suprafața care urmează să 
fie etichetată să fie verticală).
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Accesorii imprimanta
NOTĂ: unele elemente nu pot face parte dintr-o livrare tipică sau pot fi incluse și  
         alte elemente care nu sunt specificate mai jos, în funcție de comanda dvs.

Următoarele elemente sunt livrate cel mai frecvent ca parte a unei unități tipice:
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Imprimanta în poziția sa de lucru - dimensiuni (vederi laterale și laterale)
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Cutia de ambalare pentru a ține toate accesoriile .............................. 1 unitate
Imprimanta HANDJET® EBS-260 ...................................................... 1 unitate
Role mari (pentru suprafețe neuniforme și poroase) .......................... 2 unități
Role mici (pentru suprafețe plane și netede) ...................................... 2 unități
Sursă de alimentare (24V      / 1,25A) ................................................ 1 unitate
Cablu de alimentare ........................................................................... 1 unitate
Container de cerneală ........................................................................ 1 unitate
Pulverizator cu solutie ........................................................................ 1 unitate

D
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