Kvikguide
Printer DPN-2335-40-V.24
Printeren er velegnet til anvendelse sammen med Lovibond®-fotometre:
•

PoolDirect

•

MultiDirect

•

PCSpectro II

•

SpectroDirect

Bemærk!
Printeren er ved levering konﬁgureret til anvendelse med ovennævnte fotometre.
Du skal derfor ikke selv forsøge at ændre programmeringen.

Leveringsomfang/bestillingsnummer: 198075
•

printer, type DPN-2335-40-V.24, batteridrevet

•

isat papirrulle

•

isat farvebånd

•

lader

•

serielt kabel 25M, 9M

•

støjﬁlter

Udskiftningsdele
Papirrulle
Bestillingsnummer: 198062
Farvebånd
Bestillingsnummer: 198067

Oversigt

Dæksel
Spalte til
papirstrimlen

Funktionstaster og dioder
(se nedenfor)

Funktionstaster og dioder

Rød diode (P) tænd/sluk =

Grøn diode (SEL) tænd/sluk =

printer tændt/slukket

papirfremføring tændt/slukket

Tænd-/sluk-knap

Papirfremføring kan kun aktiveres,

til aktivering/deaktivering

når den grønne diode er slukket

af papirfremføring

(se SEL – knapfunktion til venstre)

Serviceopgaver
Udskiftning af papirrulle
Åbn dækslet, og udskift papirrullen –
papiret føres frem ved at trykke på
SEL-tasten (grøn diode slukket)
og FEED-tasten.
Før papirstrimlen under farvebåndet
og gennem slidsen i klapdækslet.

Udskiftning af farvebånd

Tryk på denne
kant for at få
farvebåndet ud.
Drej hjulet i
den viste retning
for at spænde
farvebåndet.

Opladning
1.

Sæt afbryderen til højre på printeren i positionen „OFF“.
Den røde diode (P) og den grønne diode (SEL) slukker.

2.

Forbind laderen med printeren, og sæt laderen i en stikkontakt.

3.

Det tager ca. 12 timer at oplade batterierne fuldt.

4.

Batterierne tager ikke skade af, at ladetiden overskrides.

5.

Hvis batterierne er helt aﬂadet, skal den slukkede printer oplades i mindst 30 minutter, før den
tændes igen.

Set bagfra

Afbryder

9 V strømforsyning
via laderen
25-bens datastik

Ibrugtagning
1.

Afslut om nødvendigt opladningen.

2.

Forbind printeren og fotometret med det serielle kabel,
der sluttes til printerens 25-bens stik og fotometrets 9-polede stik.

3.

Tænd for fotometret.
Bemærk!
Fotometret skal være indstillet til en baudrate på 9.600.
Kvikguide
Tryk på [Mode] [2] [9]
Tryk på ENTER [↵]
Vælg baudrate [2] [↵]
Vælg „9.600“ med pilesymbolerne
Tryk på ENTER [↵]
Forlad menuen [ESC]

4.

Tænd for printeren.
Afbryderen sidder på højre side af printeren.
Bemærk!
Den røde og den grønne diode skal lyse ved dataoverførsel
(se også afsnittet „Funktionstaster og dioder“).

5.

Foretag målinger med fotometret.

6.

Tryk på PRINT-knappen på fotometret, når måleresultatet vises på displayet
(se fotometrets brugsvejledning).

7.

Derefter overføres dataene straks fra fotometret til printeren.

8.

Måleresultater, der er gemt i fotometret, kan udskrives senere efter forskellige kriterier (se
afsnittet Indstillinger, „Mode-menu“ i fotometrets brugsvejledning).

Støjﬁlter
Hvis elektromagnetisk kompatibilitet er påkrævet, medfølger der et støjﬁlter ved levering.
Dette ﬁlter skal i givet fald placeres på det serielle kabel som vist på tegningen nedenfor.

Støjﬁlter

Serielt kabel

