Printera TEC B-SV4 sensoru konfigurēšana
1. Sensora tipa izvēle
•
•
•

Atveriet printera vāciņu. Nogaidiet līdz gaismas diode nodziest un sāk
mirgot sarkanā krāsā.
Nospiediet un turiet FEED taustiņu 5 sekundes
Atlaidiet taustiņu. Printeris pāriet sensora izvēles režīmā. Jums jānospiež
taustiņš FEED, kad diode mirgo Jums vajadzīgajā krāsā:
o Zaļa – izvēlēties melnās līnijas (black mark) sensoru
o Oranža – neizvēlēties nevienu sensoru
o Sarkans – izvēlēties atstarpju (gap) sensoru

2. Sensora automātiska kalibrēšana
•
•
•
•
•

Izslēdziet printeri
Ievietojiet papīru
Pārvietojiet sensoru tā, lai tas būtu tieši pa vidu melnajai līnijai vai
atstarpei
Ieslēdziet printeri, turot FEED taustiņu
Atlaidiet FEED taustiņu, kad printera diode mirgo sekojošās krāsās:
oranžs-sarkans

3. Sensora manuāla kalibrēšana
Manuāla kalibrēšana var būt nepieciešama gadījumos, kad automātiska
kalibrēšana nekorekti nosaka uzlīmes izmērus.
•
•

Pieslēdziet printeri datoram, izmantojot USB vai LPT pieslēgumu
Pārliecinieties, ka printeris strādā, izdrukājot testa lapu

Ja izmantojat USB pieslēgumu:
• Atveriet Windows printeru izvēlni (Control Panel -> Printers and Faxes)
• Uzklikšķiniet uz printera ar labo peles pogu un izvēlieties Properties
• Izvēlieties Tools -> Action -> Send Printer Command...
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• Ierakstiet ievades logā sekojošu komandu:
{Z2;2,+000+000+00+000+00+00-00+000000XX|}
Kur XX – sensora jutības koeficients (00-63).

•

Izslēdziet un ieslēdziet printeri

Ja izmantojat LPT pieslēgumu:
• Atveriet Windows komandrindu (Start -> Run -> ierakstīt „cmd” un
nospiest Enter)
• Ierakstiet komandrindā sekojošu komandu:
copy con lptX
kur X – LPT porta numurs (parasti LPT1)
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• Ierakstiet komandrindā sekojošu komandu:
{Z2;2,+000+000+00+000+00+00-00+000000XX|}
Kur XX – sensora jutības koeficients (00-63).

•
•
•
•

Nospiediet Enter
Nospiediet Ctrl+Z
Nospiediet Enter
Izslēdziet un ieslēdziet printeri
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