Navodila za uporabo
Ročni označevalec premium
L, XL in XXL

Povezave:
Menjava valjev z etiketami premium L ročnega označevalca:
https://www.youtube.com/watch?v=IcDY4ogt5Fs

Menjava valjev z etiketami contact premium
XL in XXL ročnega označevalca:
https://www.youtube.com/watch?v=8sXybXjJjb8

Menjava barvnih valjev contact premium
L / XL / XXL ročnega označevalca:
https://www.youtube.com/watch?v=8DYqh4iOb2Q

Dodatne informacije so na voljo na:
http://www.contact-online.de/en/service/
brochures/
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1

Delovanje izdelka

1.1

Funkcija

Ročni označevalec tiska in izdaja etikete.
1.2

Uporaba

Ročni označevalec je namenjen za enoročno
uporabo.

1.3

Izgradnja

Zaprt ročni označevalec

4
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2 3 34

1

Slika 1

Uporabljajte le originalne valje z etiketami contact
in originalne barvne valje contact. Informacije o
tem, kako lahko preprečite okvare in poškodbe
ročnega označevalca, lahko najdete v poglavju
»7 Potrošni materiali, dodatna oprema« na strani
41.
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Zaprt ročni označevalec – stranski pogled

Držalo
Tiskalna enota
Kazalnik
Gumb za nastavitev
Zaprta sprednja plošča
Ohišje tiskalne enote
Pritisni gumb
Zaprto dno
Ročaj
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Slika 2

3 4

6

Transportno kolo
Valj za navijanje
Vodilni zatiči
Pritisni valj

1.
2.
3.
4.
5.

Vdolbina kazalnika
Kazalnik
Gumb za nastavitev
Drsnik klišeja z jaškom (izbirna dodatna oprema)
Vzmet

Zaprt ročni označevalec – dno

1 2 3 45

Slika 3

1.
2.
3.
4.

Zaprt ročni označevalec – tiskalna enota

Navodila za uporabo ročnega označevalca
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Odprt ročni označevalec

1

Slika 4

5

Odprt ročni označevalec – sprednja plošča

1

Slika 5
8

2

1.
2.
3.
4.
5.

2 3

Tečaj
Barvni valj
Vodilna spona
Zareza
Nihalka

4
3

1. Odprto dno
2. Vstavljen valj z etiketami (material etiket)
3. Pritisni valj

Odprt ročni označevalec – dno
Navodila za uporabo ročnega označevalca
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2

Bistvo navodil

2.1

Ciljna skupina

Uporabniki ročnega označevalca morajo biti stari
vsaj 16 let.
2.2

Uporaba navodil

Ta navodila pomagajo pri varni in učinkoviti uporabi
ročnega označevalca.
2.3

Preden pričnete uporabljati ročni označevalec,
skrbno preberite navodila.

Legenda

Informacije, povezane z varnostjo

POZOR Označuje potencialno nevarno situacijo,
ki lahko povzroči manjšo ali zmerno telesno
poškodbo.
OBVESTILO Označuje potencialno nevarno
situacijo, ki lahko povzroči materialno škodo.
 za več informacij/namigov/nasvetov
2.4

Označevalec se uporablja izključno za komercialne
namene.

Ukrepi

1. Korak ukrepa (oštevilčen)
 Vmesni rezultat
 Rezultat
Naštevanja

 1. raven
• 2. raven

Shranjevanje

Navodila shranite za poznejšo uporabo. Navodila
naj bodo na voljo vsakemu uporabniku ročnega
označevalca.

V primeru prodaje novemu uporabniku, ročnemu
označevalcu priložite navodila.
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3

Splošna varnost

3.1

Opozorila

POZOR

OBVESTILO

Možne poškodbe zaradi zlomljenih delov. Nikoli ne

odpirajte ročnega označevalca sami. V primeru
suma okvare, ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo. Na zlomljenih
delih se lahko poškodujete.
Ob nepazljivosti si lahko priščipnete prst/kožo. Gumb
za nastavitev potisnite s palcem in kazalcem. V
nasprotnem primeru si lahko priščipnete kožo.
Dno/sprednjo ploščo potisnite s plosko dlanjo. V
nasprotnem primeru si lahko priščipnete prst/kožo.
Lahko se poškodujete na robu, kjer se
odtrgajo
etikete.
Pri
odstranjevanju
in
vstavljanju valja z etiketami bodite previdni.
Ročni označevalec ima na dnu nazobčan rob, kjer
se odtrgajo etikete, na katerem se lahko poškodujete.
Obstaja možnost, da vam ročni označevalec pade na
noge. Ročni označevalec uporabljajte le, ko imate
obute zaprte čevlje. Izogibajte se temu, da delate
bosi/z odprtimi čevlji.
Pri neprekinjenem delu so možne bolečine ali drugi
znaki utrujenosti. Med delom z ročnim označevalcem
si vzemite dovolj dolge premore.
Možnost nastanka strupenih/vnetljivih plinov zaradi
vročih temperatur okolja. Ročnega označevalca in
potrošnega materiala (etikete in barvne valje) ne
polagajte na vroče površine.
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Zaradi napačnega čiščenja so možne poškodbe
ročnega označevalca. Ne uporabljajte agresivnih

čistilnih sredstev. Čistite ga samo z vodo in mehko
krpo.
Zaradi napačne uporabe so možne poškodbe ročnega
označevalca. V nobenem primeru barvnih valjev ne
polnite ponovno. Ko v barvnih valjih ni več dovolj
črnila, zamenjajte barvne valje, glejte poglavje »6.3
Zamenjava barvnega valja« na strani 28.
Temperatura lahko vpliva na uporabo in rezultat etiket.
Ročni označevalec in potrošni material (etikete in
barvne valje) po možnosti uporabljajte na sobni
temperaturi. Ročni označevalec in potrošni material
(etikete in barvne valje) skladiščite pri sobni temperaturi. Napačno skladiščenje lahko vpliva na uporabo
potrošnega materiala. Če imate pri vaših pogojih
skladiščenja drugačne temperature (npr. uporaba v
hladilnicah), stopite v stik z proizvajalcem.
Obstaja možnost, da se umažete s črnilom. Bodite
previdni pri ravnanju z barvnim valjem. Za nadaljnje
informacije ali speciﬁkacije o barvnih valjih stopite
v stik s proizvajalcem. Črnilo v barvnih valjih lahko
pušča barvo.

Zadnja sprememba: 08. 03. 2018
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3.2

Namenska uporaba

Ročni označevalec je razvit za tiskanje in izdajanje
etiket.
Za tiskanje etiket uporabljajte samo originalne
barvne valje contact.
3.3

Predvidena napačna uporaba

Kakršna koli drugačna ali razširjena uporaba
ročnega označevalca, kot tista, ki je opisana v
namenski uporabi, se šteje kot neprimerna.
3.4

Upravljavec lahko dovoljuje delo z ročnim označevalcem le osebam, ki
 so stare vsaj 16 let,
 so seznanjene s predpisi o varnosti pri delu in
preprečevanju nesreč,
 so bile usposobljene za delo z ročnim označevalcem in
 so razumele varnostne napotke in varnostne
predpise v teh navodilih.

Obveznosti uporabnika

Ročni označevalec lahko uporabljajo samo osebe,
ki
 svoje delo opravljajo zanesljivo,
 so prebrale in razumele ta navodila in
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To velja predvsem za uporabo ročnega označevalca z etiketami napačne velikosti, tiskalne enote
napačne velikosti, dna napačne velikosti itd.

Obveznosti upravljavca

Ročni označevalec se uporablja izključno za komercialne namene. Upravljavec mora upoštevati
zakonske obveznosti v zvezi z varnostjo pri delu.
Upravljavec mora
 zagotavljati razpoložljivost navodil za uporabnike ročnega označevalca in
 v primeru nečitljivosti ali izgube navodil, poskrbeti za nadomestna navodila pri proizvajalcu.
3.5

Uporabljajte le originalne valje z etiketami contact v
predvidenih velikostih.
Velikost etiket je odvisna od različice ročnega
označevalca, glejte poglavje »4.5 Dimenzije in teža«
na strani 18.

Navodila za uporabo ročnega označevalca

 nimajo zmanjšane odzivnosti, npr. zaradi drog,
alkohola ali zdravil.

Zadnja sprememba: 08. 03. 2018
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4

Sestava izdelka

4.1

Izjava EU o skladnosti

Proizvajalec

Pooblaščenec
Izdelek
Izpolnjuje zahteve direktiv
Izpolnjuje usklajene standarde

4.2

Transport

Proizvajalec ne sodeluje pri dostavi.
4.3

K-D Hermann GmbH
Hainbrunner Strasse 97
69434 Hirschhorn
Nemčija
Martin Hermann, generalni direktor
Ročni označevalec – premium L, XL, XXL
Za tiskanje in izdajanje etiket.
Direktiva o strojih 2006/42/ES
 EN ISO 12100-1-2:2003
 EN ISO 14121-1:2007
 EN 614-1:2006+A1:2009
 EN 1005-3:2002+A1:2008
 EN 1005-5:2007-05
 EN 1010-1:2004+A1:2010

Dostava se izvaja prek prevoznih storitev.

Skladiščenje

OBVESTILO Temperatura lahko vpliva na uporabo
in rezultat etiket. Ročni označevalec in potrošni
material (etikete in barvne valje) po možnosti
uporabljajte na sobni temperaturi. Ročni označevalec in potrošni material (etikete in barvne valje)
skladiščite pri sobni temperaturi. Napačno skladiščenje lahko vpliva na uporabo potrošnega materiala.
Če imate pri vaših pogojih skladiščenja drugačne
temperature (npr. uporaba v hladilnicah), stopite v
stik z proizvajalcem.

Najm. temperatura [°C]
16
Najv. temperatura [°C]
23
Vlažnost zraka [%-rel. vlažnost] 40 ... 70
 Za nadaljnje informacije ali speciﬁkacije o barvnih
valjih in valjih z etiketami stopite v stik s proizvajalcem.
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Ročni označevalec skladiščite v originalni embalaži.
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4.4

Različice

Glede na velikost etiket so na voljo ročni označevalci v naslednjih različicah:
 contact premium L,
 contact premium XL,
 contact premium XXL.
4.5

Dimenzije in teža

Dolžina [mm]
Širina [mm]
Višina [mm]
Teža [g]
Vrstice tiskalne enote

contact premium L
280
70
130
500 ... 560
1 ali 2

Velikost nalepke
Krog Ø [mm]
Pravokotnik d x š [mm] 32 x 19
37 x 19
Oval d x š [mm] Val d x š [mm] 32 x 19
contact val d x š [mm] 32 x 19
4.6

 Glede na velikosti znakov in številko vrstic,
tiskalna enota obsega med 5 in 39 mest.

contact premium XL
280
70
130
500 ... 560
1, 2 ali 3

contact premium XXL
280
70
130
500 ... 560
1, 2 ali 3

26

33

29 x 28
37 x 28
37 x 28
-

36 x 35
-

Montaža

POZOR
Možne poškodbe zaradi zlomljenih delov. Nikoli ne

Ročni označevalec je dobavljen v popolnoma montiranem stanju.
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odpirajte ročnega označevalca sami. V primeru
suma okvare, ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo. Na zlomljenih
delih se lahko poškodujete.
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5

Opis izdelka

5.1

Nastavitev tiskane slike

Da nastavite tiskano sliko, nadaljujte kot sledi:

Slika 6

 Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca.
Ne uporabljate ročaja.
1. Gumb za nastavitev vlecite navzven, dokler se
vdolbina kazalnika ne nahaja na želenem mestu.

Izberite položaj

2. Obrnite gumb za nastavitev na želeno vrednost.
3. Koraka 1 in 2 ponavljate tako pogosto, kot želite,
dokler ni tiskana slika v celoti nastavljena.
 Odvisno od različice, lahko nastavite od 1 do 3
vrstice.

Slika 7

Nastavitev vrednosti

POZOR Ob nepazljivosti si lahko priščipnete
prst/kožo. Gumb za nastavitev potisnite s palcem
in kazalcem. Desno roko stisnite v pest. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete kožo.
Gumb za nastavitev potisnite nazaj na ohišje
tiskalne enote.
 Tiskana slika je nastavljena.
4.

Slika 8

20

Gumb za nastavitev potisnite nazaj
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5.2

Etiketiranje

Za etiketiranje, nadaljujte kot sledi:
 Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca.

Slika 9

1. Preverite, ali je tiskana slika pravilno nastavljena. Po potrebi pravilno nastavite tiskano sliko,
glejte poglavje »5.1 Nastavitev tiskane slike« na
strani 20.
2. Uporabite ročaj.
 Etiketa se natisne.

Uporaba ročaja

3. Spustite ročaj.
 Natisnjena etiketa se izstavi.

Slika 10

Spuščanje ročaja

4. Natisnjeno etiketo zalepite na želeno mesto.
5. Koraka 2 in 4 ponavljate tako pogosto, kot želite.
 Postopek etiketiranja je končan.

Slika 11

22

Lepljenje etiket
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5.3

Odprava napak

Etiketa ni poravnana

Vtis klišeja je na napačnem mestu

Tisk ni čitljiv

Druge napake

Če etiketa ni nameščena na želenem mestu, odstranite valj z etiketami in ga ponovno vstavite, glejte
poglavje »6.4 Zamenjava valja z etiketami« na strani
32. Upoštevajte natančen postopek izvajanja.
Obnovite barvnega valja, glejte poglavje »6.3
Zamenjava barvnega valja« na strani 28.
5.4

Če vtis klišeja ni nameščen na želenem mestu,
odstranite drsnik klišeja in ga ponovno vstavite, glejte
poglavje »6.5 Zamenjava drsnika klišeja« na strani
38. Upoštevajte natančen postopek izvajanja.
Stopite v stik s proizvajalcem.

Odstranjevanje

Embalaža je izdelana iz plastike in kartona. Ločite
sestavne dele in jih odnesite na ustrezno mesto za
recikliranje.
Ročni označevalec izdelan iz plastike in kartona.
Ročni označevalec odnesite na ustrezno mesto za

recikliranje.
 Glede informacij o uporabljenem materialu,
stopite v stik s proizvajalcem.
 Navodila za pravilno odstranjevanje dobite pri
lokalnem občinskem uradu.
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6

Nega izdelka

6.1

Čiščenje

 V primeru suma okvare, ročni označevalec pošljite
proizvajalcu. Uporabite originalno embalažo.
1. Pred uporabo preverite, da ročni označevalec ni
poškodovan.
6.2

2.

OBVESTILO Zaradi napačnega čiščenja so
možne poškodbe ročnega označevalca. Ne
uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev. Čistite
ga samo z vodo in mehko krpo.
Po uporabi, ročni označevalec obrišite z navlaženo krpo.

Zamenjava delov

 Okvarjene dele lahko zamenja samo proizvajalec.

Ročni označevalec pošljite proizvajalcu. Uporabite
originalno embalažo.

26
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6.3

Zamenjava barvnega valja

Odstranjevanje barvnega valja

Za odstranitev barvnega valja, nadaljujte kot sledi:
 Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. Ne uporabljate ročaja.

Slika 12

Odpiranje sprednje plošče

1. Sprednjo ploščo s pomočjo zareze potegnite stran
od ročnega označevalca. V ta namen uporabite
palec na prosti roki.
 Sprednja plošča se odpre navzdol.
 Sprednjo ploščo držite tako, da se lahko s palcem
in kazalcem dotaknete vodilnih spon. Nihalka z
barvnim valjem mora kazati proti vam.

OBVESTILO Obstaja možnost, da se umažete
s črnilom. Bodite previdni pri ravnanju z barvnim
valjem. Za nadaljnje informacije ali speciﬁkacije o
barvnih valjih stopite v stik s proizvajalcem. Črnilo
v barvnih valjih lahko pušča barvo.
Primite barvni valj za oprijemalne površine. V ta
namen uporabite palec in kazalec na prosti roki.
3. Eno vodilno spono potisnite ven. V ta namen
uporabite kazalec na roki, ki drži sprednjo ploščo.
4. Iz Nihalke vzemite barvni valj.
 Barvni valj je odstranjen.
2.

Slika 13

28

Odstranite barvni valj
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Vstavljanje novega barvnega valja

Za vstavitev novega barvnega valja, nadaljujte kot
sledi:
Predpogoj: Odprta sprednja plošča
1. Odprite embalažo novega barvnega valja. (Npr.
odstrani karton iz omota.)

Slika 14

Barvni valj vzemite iz embalaže

Slika 15

Vstavljanje barvnega valja

Slika 16

Zapiranje sprednje plošče
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 Sprednjo ploščo držite tako, da se lahko s palcem
in kazalcem dotaknete vodilnih spon nihalke.

2. Barvni valj odstranit tako, da ga primete za oprijemalne površine. V ta namen uporabite palec in
kazalec na prosti roki.

3. Novo barvni valj vstavite s tečajem v nihalko. Ob
tem pazite na položaj barvnega valja: vzporedno
z nihalko, odprta stran barvnega valja naj kaže
navzgor.
4. Obe vodilni sponi barvnega valja potisnite
narazen.
5. 2. tečaj potisnite v vdolbino nihalke, dokler se ne
zaskoči.
 Barvni valj se ne sme več premikati, lahko se
samo še obrača.
POZOR Ob nepazljivosti si lahko priščipnete
6.
prst/kožo. Dno/sprednjo ploščo potisnite s plosko
dlanjo. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete
prst/kožo.
Sprednjo ploščo potisnite v smeri ohišja. V ta
namen uporabite plosko roko na zunanji strani
sprednje plošče.
 Sprednja plošča se zapre z »klikom«.
 Barvni valj je vstavljen.

Zadnja sprememba: 08. 03. 2018
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6.4

Zamenjava valja z etiketami

Odstranjevanje valja z etiketami

Za odstranitev valja z etiketami, nadaljujte kot sledi:
 Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. Ne uporabljate ročaja. Dno mora kazati
proti vam.

1.

2.
3.
4.

5.

Slika 17

POZOR Lahko se poškodujete na robu, kjer se
odtrgajo etikete. Pri odstranjevanju valja z etiketami bodite previdni. Ročni označevalec ima na
dnu nazobčan rob, kjer se odtrgajo etikete, na
katerem se lahko poškodujete.
Ločite zaščitni papir na področju dna.
Večkrat uporabite ročaj.
Odstranite preostali trak zaščitnega papirja.
2 stranska rdeča pritisna gumba potisnite v smeri
ročaja. V ta namen uporabite palec in kazalec na
prosti roki.
Dno se odpre.
Dno v celoti odprite.

Odpiranje dna

6. Odstranite valj z etiketami. V ta name obrnite
ročni označevalec tako, da lahko valj z etiketami
pade ven.
 Valj z etiketami je odstranjen.

Slika 18
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Odstranjevanje valja z etiketami

Navodila za uporabo ročnega označevalca
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Pripravite novi valj z etiketami:

Za pripravo valja z etiketami, nadaljujte kot sledi:
1. Valj z etiketami odvijte tako daleč, da je mogoče
odstraniti vse ostanke etiket in ostanke lepila.
2. Odtrgajte valj z etiketami po vseh ostankih etiket
in ostankih lepila.
Vstavljanje valja z etiketami:
Za vstavljanje valja z etiketami, nadaljujte kot sledi:
Predpogoj: Odprto dno

Slika 19
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Vstavljanje valja z etiketami

Navodila za uporabo ročnega označevalca

 Če uporabljate že uporabljen valj z etiketami,
lahko izpustite koraka 1 in 2.
 Valj z etiketami je pripravljen.

 Z eno roko trdno držite ročaj ročnega označevalca. Ne uporabljate ročaja.
1. Pravilno vstavite valj z etiketami:
 Videti morate zaščitni papir.
 Pribl. 10 cm dolg trak mora štrleti prek pritisnega valja.
POZOR Ob nepazljivosti si lahko priščipnete
2.
prst/kožo. Dno/sprednjo ploščo potisnite s plosko
dlanjo. V nasprotnem primeru si lahko priščipnete
prst/kožo.
S plosko roko zaprite dno.
 Dno se zapre z »klikom«.
3. Na preostalih trakovih z etiketami odstranite
etikete. Na tem področju mora biti samo zaščitni
papir.
 Pri različici contact premium L ta postopek ni
potreben.

Zadnja sprememba: 08. 03. 2018
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4. Zaščitni papir uvlecite za vodilne zatiče na dnu.

Slika 20

Zaščitni papir za vodilnimi zatiči

5. Konec zaščitnega papirja potisnite med bel valj
za navijanje in transportno kolo.
6. Večkrat uporabite ročaj, dokler ni valj z etiketami
napet.
 Valj z etiketami se uvleče.
 Valj z etiketami je vstavljen.
Slika 21
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Zaščitni papir med valjem za navijanje in
transportnim kolesom

Navodila za uporabo ročnega označevalca
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6.5

Zamenjava drsnika klišeja

 Drsnik klišeja je izbirna dodatna oprema.
Odstranjevanje drsnika klišeja
Za odstranitev drsnika klišeja, nadaljujte kot sledi:

Slika 22

Pritisk vzmeti drsnika klišeja skupaj

Slika 23

Odstranjevanje drsnika klišeja

Vstavljanje drsnika klišeja

Za vstavljanje drsnika klišeja, nadaljujte kot sledi:

Slika 24
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Ta točko upoštevajte le, če je drsnik klišeja na voljo.
1. S palcem in kazalcem na prosti roki pritisnite
vzmeti drsnika klišeja skupaj.

2. Drsnik klišeja izvlecite navzgor iz ročnega označevalca.
 Drsnik klišeja je odstranjen.

1. Drsnik klišeja namestite v predviden jašek klišeja.
Gladka stran drsnika klišeja mora v ta namen
kazati v smeri ročaja.
2. Drsnik klišeja namestite v ročni označevalec,
dokler se ne zaskoči. Vzmeti drsnika klišeja ne
smejo biti stisnjene skupaj.
 Drsnik klišeja se zaskoči s »klikom«.
 Drsnik klišeja je vstavljen.

Vstavljanje in potiskanje drsnika klišeja

Navodila za uporabo ročnega označevalca
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7

Potrošni materiali, dodatna oprema

Proizvajalec ponuja valje z etiketami in barvne valje
7.1

v različnih velikostih in za različne načine uporabe.

Valji z etiketami
Ponudbo različnih valjev z etiketami si lahko ogledate
na spletni strani proizvajalca.
http://www.contact-online.de

Slika 25

7.2

Primer za valje z etiketami

Barvni valji
Ponudbo različnih barvnih valjev si lahko ogledate
na spletni strani proizvajalca.
http://www.contact-online.de

Slika 26

40

Primer za barvne valje v omotu

Navodila za uporabo ročnega označevalca
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7.3

Drsnik klišeja
Če želite ustvariti želeni drsnik klišeja, stopite v stik
s proizvajalcem.
Drsnik klišeja služi temu, da dodatno na etiketo
vtisne ﬁksne besede ali besedila.

Slika 27

Primer za drsnik klišeja

1. Kot primer vtisa drsnika »Walnüsse« (orehi).

1

Slika 28
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Primer za vtis klišeja

Navodila za uporabo ročnega označevalca

Zadnja sprememba: 08. 03. 2018

43

K-D Hermann GmbH
contact Auszeichnungssysteme
Hainbrunner Straße 97
D-69434 Hirschhorn

Telefon: +49 62 72 / 9 22 - 3 00
Telefax: +49 62 72 / 9 22 - 4 99
info@contact-online.de
www.contact-online.de

