
Univerzální navíječe etiket NAV1/ NAV2 /NAV3

Popis za řízení:
Univerzální navíječ slouží k navíjení pásu etiket , který vychází z termo nebo termotransferové 

tiskárny při tisku. Navíječ lze použít s libovolnou tiskárnou s horizontálním uspořádáním tiskového 
mechanismu,  maximální  šíří  potiskovaného  materiálu  110mm  (zakázkově  170mm).  Navíječ 
je robustní konstrukce. Téměř všechny díly jsou kovové, což zajišťuje dlouhou životnost a zároveň 
dobrou stabilitu na pracovním místě. 

Instalace za řízení:
Navíječ umístěte před tiskárnu tak, aby navíjecí trn navijáku byl rovnoběžný s tiskovou hlavou. 

Navíječ je napájen bezpečným napětím ze síťového adaptéru. Do zásuvky (konektoru) na zadním 
panelu navijáku zasuňte zástrčku síťového adaptéru. Potom zapojte síťový adaptér do sítě  220V. 
Síťový adaptér může zůstat trvale zapojen v síti. Pouze pokud nebude naviják delší dobu používán, 
doporučujeme síťový adaptér odpojit ze sítě.

Nyní, po sepnutí vypínače na zadní straně navíječe se navíjecí trn roztočí. Navíjecí trn je 
poháněn z pohonné jednotky přes třecí spojku, jejíž tah lze nastavit pomocí matky na čelní straně 
navíjecího trnu. Regulaci tahu spojky provádějte ve vypnutém stavu.

Použití navíječe:
Po zahájení tisku začne z tiskárny vyjíždět pás 

etiket.  Jakmile  je  tento  pás  dostatečně  dlouhý, 
zastavte tisk tlačítkem pro krátkodobé zastavení tisku 
(PAUSE) a oviňte navíjecí trn navijáku koncem pásu 
etiket.  Pokud  je  výstup  tiskárny  příliš  nízko 
provlékněte pás etiket pod černou rolničkou. Konec 
pásu  zafixujte  na  trnu  sponou  nebo  přilepte  na 
dutinku 40mm upevněnou na trnu sponou ve tvaru L 
(volitelné  přislušenství)  nebo  na  dutinku  76mm 
uchycenou pomocí redukce (volitelné přislušenství). 
Zapněte  naviják.  Navíjecí  trn  pás  etiket  napne. 
Pokud není pás etiket napnut rovnoměrně, posuňte 
naviják  do  odpovídající  polohy.  Poté  můžete 
pokračovat v tisku.

Pokud  je  při  navíjení  vedení  pásu  etiket 
nestabilní,  a  dochází  k  vyjíždění  pásu  vlevo  nebo 
vpravo, je příliš vysoký tah navijáku. V tom případě 
povolte třecí spojku navijáku vyšroubováním  matky 
na čelní straně navíjecího trnu. Čím užší pás etiket 
navíjíte,  tím  menší  musí  být  tah  spojky  a  naopak, 
široký pás etiket „snese“ větší tah. 

Údržba navíječe:
Navíječe  etiket  jsou  bezúdržbová  zařízení.  Pokud  budete  potřebovat  očistit  některé  díly, 

použijte hadřík navlhčený lihem.
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