
Impressor
Modelo

EST - 10

Certificado
de

Garantia

Para sua segurança e do seu produto
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6.4 - Desejando que se imprima etiquetas automaticamente, basta 
que se opere a balança DST-15 na função (preço fixo) ( vide manual da
balança DST-15).
6.5 - Nos itens 6.3 e 6.4, será impresso somente uma etiqueta. Para
que se imprima mais etiquetas é preciso repetir a operação de 
pesagem.
6.6 - Para memorizar a data a ser impressa nas etiquetas, é preciso 
pressionar a tecla (DATA COD.) Com a balança na condição de zero e
em seguida digita-se o número no teclado correspondente a data do 
dia.
Exemplo: digita-se 200597 que corresponde a 20/05/97.

7- ETIQUETAS

8- PRECAUÇÕES

8.1 - Nâo utilize solventes do tipo: THINER, ÁLCOOL, BENZINA, ETC...
Para limpeza de seu equipamento utilize sempre um pano úmido com
água e sabão neutro.
8.2 - Utilizar o equipamento sempre coberto com a tampa original.
8.3 - A cada troca de rolo de etiqueta, retire os restos de colo ou
pedaços de papel que ficam alojados na parte superior do gabinete.

NÃO INCLUSOS NESTA GARANTIA
Danos causados por agentes da natureza (ex: umidade, parasitas,
excesso de sujeira, etc...)

Quando solicitar a um chamado de assistência técnica
apresente a nota fiscal de venda ou cópia da mesma, para que se
comprove o tempo de garantia.

Quando o equipamento for consertado por técnicos não 
credenciados pela TRIUNFO.

Troca do fusível por outro diferente do especificado (fusível de 2A
tamanho AG).

Danos decorridos de variação de voltagem ou queima do trans-
formador por motivos de inversão de voltagem.
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DATA/FABR. DATA/VAL. PESO LÍQUIDO PREÇO P/ KG TOTAL A PAGAR - R$

45 mm

63 mm

90 mm
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1 - EMBALAGEM

2 - CARACTERÍSTICAS GERAIS DO IMPRESSOR EST-10

4 - COLOCAÇÃO DA BOBINA DE ETIQUETAS

5 - SUBSTITUIÇÃO DA FITA K-7

6 - OPERAÇÃO

3 - INSTALAÇÃO

1.1- Retire o tabuleiro e os calços de isopor. Em seguida puxe 
o impressor para cima, conforme figura.

2.1 - Impressão por impacto.

3.1 - O impressor EST-10 não deve ficar em local de altas 
temperaturas ou luminosidade e posicionado sempre ao lado direito 
da balança DST-15, próximo a saída correspondente para conexão.

peso líquido:   8,500kg

comprimento:  320mm

altura:              160mm
largura:           310mm

2.2 - Voltagens 110/220 vac + 10 - 15% 
2.3 - Consumo máximo 60 wts
2.4 - Freqüência 50/60 Hz
2.5 - Temperatura para funcionamento de 3ºC a 42ºC

2.7 - Dispositivo de segurança - fusível 2A tamanho AG.

2.6 - Dimensões:

3.2 - Seu impressor EST-10 é dotado da chave seletora 110/220V 
e, sai de fábrica na configuração 220V. Caso sua rede seja 110V, 
altera a posição da chave seletora localizada na parte inferior do 
impressor, antes de ligar na tomada.

5.1 - Puxe a fita para cima e pressione a mola de fixação no 
sentido conforme a figura.
5.2 - Encaixe corretamente nos pinos guia dos furos dos extremos 
existentes na fita, em seguida pressione-a para baixo de modo 
que a mola de fixação encaixe-a, conforme mostra a figura.
5.3 - Posicione a fita corretamente entre a cabeça impressora e 
as etiquetas, com cuidado para não deixá-la torcida.
5.4 - Após impressão de várias etiquetas, automaticamente a fita 
se manterá tensionada.

6.1 - ligue o interruptor - LIGUE-DESLIGUE - situado na base 
inferior do impressor EST-10 e, deverá acender um lede indicador 
que o mesmo está energizado.
6.2 - Com a balança acoplada ao impressor, automaticamente 
o impressor deverá emitir uma etiqueta para auto calibração do 
mesmo (caso a etiqueta esteja disposicionada).
6.3 - Desejando imprimir exatamente os dados mostrando no 
visor da balança DST-15 basta pressionar a tecla (IMP), após 
introdução do preço unitário conforme figura.

3.3 - O conector de comunicação (DB-9) fêmea do impressor, 
deverá ser conectado no conector de comunicação (DB-9) 
macho da balança DST-15 conforme figura abaixo.

4.1 - Retire 40cm de etiquetas do papel adesivado da bobina de 
etiquetas.
4.2 - Coloque a bobina de etiquetas no carretel e em seguida 
passe o papel adesivo se as etiquetas pelo trajeto conforme a 
figura, fixando a extremidade de fita no carretel receptor.
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