Instrukcja instalacji dekodera
do HP Designjet Z6100
(Wersja – Sierpień 2009)

Kork 1：Wyłącz ploter z zasilania, odłącz kabel zasilający ( jak na
zdjęciu Zdj.1)

Zdj. 1
Kork 2: Odkręć tylną obudowę drukarki.
1) Odkręć śruby tylnej pokrywy w miejscach zaznaczonych czerwonymi kółkami
(Zdj.2)

Zdj. 2
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2) Odkręć śruby z mniejszej tylnej pokrywy z miejsc oznaczonych kółkami
(Zdj.3)

Zdj. 3
Kork 3 : Instalacja dekodera
1). Podłącz końcówkę taśmy J1 do gniazda dekodera jak na zdjęciu (Zdj.4)
2). Taśmę J2 pokazaną na zdjęciu (Zdj. 5), podłącz do gniazda J2 dekodera w
miejscu pokazanym na zdjęciu（Zdj. 4）
3). Taśmę J1 pokazaną na zdjęciu (Zdj.5),podepnij w gniazdo J1 dekodera jak J1
position pokazane na zdjęciu（Zdj. 4）

Zdj. 4

Zdj. 5
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Uwaga: Sprawdź czy dekoder jest odizolowany od plotera i płyty głównej plotera.
Dekoder może zwisać swobodnie, nie stykając do żadnych części.

Kork 4：Jak użyć części “A” (zaznaczonej na Zdj.4).
1)．Część “A” oznaczona na zdjęciu (Zdj. 4) jako “A”jest ustawiona na dekoderze
w pozycji jak na zdjęciach （Zdj. 4 )i (Zdj. 6）
2)．Pierwszy raz, by uruchomić ploter do testów，upewnij się, że część“A” jest
włożona do dekodera jak na zdjęciu (Zdj.6). Jeśli działa poprawnie，usuń
część “A” przed drugim uruchomieniem plotera.

Zdj. 6

Zdj. 7

Kork 5: Weryfikacja i sprawdzenie poprawności instalacji dekodera
1) Podłącz kabel zasilający i uruchom ploter.
2) Sprawdź na wyświetlaczu, czy wszystkie kartridże są rozpoznawane
prawidłowo. Jeśli tak to instalacja jest zakończona i poprawna.
3) Jeśli kasety nie są rozpoznawane，sprawdź czy wszystkie taśmy w ploterzesą
dobrze podłączone。Jeśli wciaż kasety są nierozponawalne, wyłączploter,
przeinstaluj bądź wymień na nowy kartridż,ponownie uruchom ploteri sprawdź
poprawność instalacji dekodera.
4) Jeśli sprawdziłeś ponownie czy taśmy w ploterze są poprawnie podłączone i
wymieniłeś kartridże na nowe 2-3-krotnie, a kasety wciąż nie są
rozpoznawane poprawnie zanotuj treść wyświetlającego się błędu i
skontaktuj się z dostawcą dekodera.
5) Jeśli kasety są rozpoznawane poprawnie, instalacja dekodera jest zakończona.

Kork 6: Wyłącz urządzenie, zamontuj z powrotem osłony tylne plotera

W przypadku pytań – kontakt z biurem firmy Gellex : tel. (22) 616 4105 bądź serwisem: Daniel
Pietura 660 554 872
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