Guia Breve de Instruções
Impressora DPN-2335-40-V.24
Esta impressora é compatível para utilização com os seguintes fotómetros Lovibond®:
•

PoolDirect

•

MultiDirect

•

PCSpectro II

•

SpectroDirect

Atenção!
A impressora vem já conﬁgurada de fábrica para ser utilizada com os fotómetros acima indicados
Não devem ser efectuadas quaisquer alterações na programação!

Gama de fornecimento / Número de encomenda: 198075
• Impressora, modelo DPN-2335-40-V.24, funciona com bateria
• Rolo de papel já inserido
• Fita de cor já inserida
• Carregador
• Cabo série 25 m, 9 m
• Filtro de interferências

Material de substituição a adquirir
Rolo de papel
Número de encomenda: 198062
Fita de cor
Número de encomenda: 198067

Vista geral

Tampa
Ranhura para a
ﬁta de papel

Botões de funções e indicadores
luminosos (cf. abaixo)

Botões de funções e indicadores luminosos

LED vermelho (P) aceso / apagado =

LED verde (SEL) aceso / apagado =

Impressora ligada / desligada

Alimentação de papel ligada / desligada

Interruptor de ligar/desligar a

A alimentação do papel apenas funciona

activação/desactivação da

quando o LED verde

alimentação de papel

(cf. botão de funções SEL, à esquerda)
está apagado

Trabalhos de manutenção
Substituir o rolo de papel
Abrir a tampa e substituir
o rolo de papel.
Accionar o transporte do papel
através do botão SEL
(LED verde apagado) e do botão FEED.
Introduzir a ﬁta de papel por debaixo
da ﬁta de cor, através da ranhura
existente na tampa móvel.

Substituir a ﬁta de cor
Pressionar neste
canto para ejectar a
cassete da ﬁta.
Rodar a roda na
direcção correcta
para esticar a ﬁta.
Rodar a roda na
direcção correcta
para esticar a ﬁta.

Carregamento
1.

Colocar o interruptor lateral direito existente no corpo da impressora na posição “OFF”.
Os LED vermelho (P) e verde (SEL) apagam-se.

2.

Ligar o carregador à impressora e conectar o carregador à rede eléctrica.

3.

Para um carregamento completo são necessárias 12 horas.

4.

Um tempo de carregamento superior não daniﬁca a bateria.

5.

Se a bateria estiver completamente descarregada, manter a impressora desligada e carregar a
bateria, no mínimo, durante 30 minutos antes de ligar a impressora.

Vista traseira

Interruptor de ligar/desligar

Entrada de 9 V
para carregador
Porta de 25 pinos

Colocação em Funcionamento
1.

Se necessário, aguardar que o processo de carregamento termine.

2.

Ligar a impressora ao fotómetro com o cabo série. Impressora com porta de 25 pinos,
fotómetro com porta de 9 pinos.

3.

Ligar o fotómetro.

Atenção!
A velocidade de transmissão do fotómetro deve estar ajustada em 9600.
Guia Breve de Instruções:
Carregar em [Mode] [2] [9]
Carregar em Enter [↵]
Seleccionar a velocidade de transmissão [2] [↵]
Seleccionar com os símbolos de seta “9600”
Carregar em Enter [↵]
Sair do menu [ESC]
4.

Ligar a impressora.
O interruptor encontra-se no lado direito do corpo da impressora.
Atenção!
Para a transferência de dados é necessário que os LED vermelho e verde estejam acesos
(cf. também o capítulo “Botões de funções e indicadores luminosos”)

5.

Medir o(s) valor(es) com o fotómetro.

6.

Quando o resultado surgir no visor, accionar o interruptor de pressão existente no fotómetro
(cf. manual de instruções do fotómetro).

7.

A transferência de dados do fotómetro para a impressora é efectuada imediatamente.

8.

Os valores medidos guardados no fotómetro podem ser impressos posteriormente, sendo
possível a utilização de diversos critérios de impressão (cf. o capítulo Conﬁgurações “Menu
Mode” no manual de instruções do fotómetro)

Filtro de interferências
Para a eventualidade de ser necessária uma compatibilidade electromagnética, fornecemos conjuntamente
um ﬁltro de interferências. O ﬁltro deve ser ligado com o cabo série conforme ilustrado na ﬁgura:

Filtro de interferências

Cabo série

