
MOD DE UTILIZARE

1.Incarcarea  rolei de etichete
1.1.Deschideti clapeta din partea inferioara a aparatului apasand butoanele laterale.
1.2.Deschideti capacul suport rola tragand in sus de orificiile practicate in lateralul capacului.
1.3.Desfasurati cca.20 cm din rola de etichete si treceti partea derulata prin fanta din corpul aparatului. 
Etichetele 
trebuie orientate inspre partea din fata a aparatului.
Asezati restul rolei in zona destinata acesteia si inchideti capacul. Inchideti partea inferioara a 
aparatului astfel incat 
cateva etichete de pe rola sa atarne in partea din fata a marcatorului.
1.4.Intorduceti capatul benzii cu etichete in deschizatura marcata cu sageti (Prix)/sau imediat dupa rola 
de aluminiu (Blitz) 
a partii inferioare a aparatului si apasati manerul de cateva ori pana cand observati ca banda e antrenata 
de mecanismul de 
tractare.

2.Selectarea caracterului de tiparit
2.1.Fiecare caracter de tiparit se poate modifica la alegere. Pentru a schimba caracterul trageti spre 
dreapta de butonul de 
reglaj pana cand sagetile se pozitioneaza pe caracterul de modificat. Rasuciti butonul pana la aparitia 
caracterului pe care 
doriti sa-l tipariti in dreptul sagetilor. (Pentru aparatele cu caractere alfabetice pe capacul transparent 
veti gasi lista 
de corespondenta intre caracterul afisat si caracterul de tiparit).

IMPORTANT
Selectarea caracterului de tiparit se face intotdeauna pe fond alb. Odata ce ati stalibit setul de caractere 
pe care doriti 
sa le imprimati pe eticheta, impingeti butonul de reglare spre stanga pana la capat.

3.Etichetarea
3.1.Apasati manerul marcatorului pana la capatul cursei, apoi dati-i drumul.
Eticheta tiparita va aparea in partea din fata a marcatorului langa rola presoare.
Aplicati eticheta pe suportul dorit inclinand aparatul sub un anumit unghi si tragand spre 
dumneavoastra.

4.Inlocuirea ruloului tusat
4.1.Trageti de clapeta care acopera ruloul tusat.
4.2.Desfaceti din ambalaj noul rulou tusat sin introduceti-l in suport. Inchideti clapeta.

Defecte ce pot aparea
Etichetele nu sunt tiparite la iesirea din aparat
-Ati impins butonul de regalj cat de mult puteti spre stanga?
-Este ruloul tusat compromis?
Etichetele nu se deplaseaza
-Sunt rolele cu etichete gresit introduse?
-Este partea inferioara a aparatului inchisa sau banda nu este antrenata conform instructiunilor?
Imprimare neclara sau neregulata



-Benzile de tiparit sunt defecte sau prost aliniate?

Intretinere si curatare
Daca este necesar, curatati marcatorul cu o perie moale sau cu o carpa din bumbac.
Indepartati periodic urmele de adeziv, bucatile de etichete si urmele de tus.

ATENTIE
NU folositi substante chimice pentru curatare.
NU incercati sa reincarcati ruloul cu tus.
NU efectuati interventii neautorizate la mecanismele aparatului.
SPARGEREA CARCASEI scoate aparatul din garantie!
FOLOSITI numai etichete PRIX si rulouri tusate adecvate tipului de aparat.

NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR DE MAI SUS DUCE LA PIERDEREA 
GARANTIEI !


