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Upozornění 
Uživatelská příručka obsahuje důležité informace o bezpečnosti a zacházení se zařízením. Všechny 
osoby, které budou s odnímačem pracovat, jsou povinny se s nimi seznámit a dodržovat je.  

Odnímač smí být používán pouze k účelu k jakému byl vyroben. 

V případě požáru se k hašení odnímače nesmí použít voda, ale příslušný druh hasicího přístroje, 
který by měl být na snadno přístupném místě. 

Na zařízení se nesmějí provádět žádné úpravy, ani na mechanice ani elektronice, bez písemného 
souhlasu společnosti EPRIN spol. s r.o. . Jakékoliv úpravy, provedené bez uvedeného souhlasu, 
mohou být důvodem k zániku záruky. 

Veškerý odpad ze spotřebního materiálu, například podkladový papír z rolí etiket nebo použité 
karbonové pásky, musí být pečlivě roztříděn tak, aby došlo jen  k minimálnímu zatížení životního 
prostředí.  

Poznámka: Použité karbonové pásky můžete zaslat svému dodavateli, společnosti EPRIN 
spol. s r.o., který  bezplatně provede jejich ekologickou likvidaci. 

Budete-li mít nějaké pochybnosti týkající se nastavení, provozu nebo bezpečnosti zařízení 
kontaktujte svého dodavatele, společnost EPRIN spol. s r.o. . 
 
Záruka a autorská práva 
Společnost EPRIN spol. s r.o. neposkytuje žádné záruky vztahující se k tomuto materiálu včetně, 
ale neomezujíc se pouze na, záruky prodejnosti a připravenost ke zvláštnímu účelu. 

Společnost EPRIN spol. s r.o. nepřebírá odpovědnost za chyby obsažené v tomto materiálu nebo 
následná poškození spojená s dodáním, interpretací nebo použitím tohoto materiálu. 

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována nebo rozšiřována třetím stranám ve 
vůbec žádné formě bez výslovného souhlasu společnosti EPRIN spol. s r.o. . 

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou předmětem změny bez oznámení. 
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1. SPECIFIKACE A SOUHRN 

1.1. SPECIFIKACE 

DWR 100 200 

Spotřební materiál  
Typ média etikety v roli  

Šířka média 15 mm ~ 100 mm  15 mm ~ 200 mm  

Délka média 15 mm ~ 600 mm 

Rychlost 10 m/m ~ 15 m/m 

Role média průměr 300 mm 

Dutinka etiket 38 mm ~ 110 mm 

Ostatní  

Napájení 230V, 50 Hz, 30W 

Rozměry Šířka: 330 mm, Výška: 370 
mm, Hloubka: 410 mm 

Šířka: 430 mm, Výška: 370 mm, Hloubka: 410 mm 

Hmotnost 9,7  kg 11,0 kg 

 

1.2. SOUHRN 
DWR je poloautomatický odnímač netransparentních samolepicích etiket vedených v roli. Hlavními 
částmi jsou: 

• přidržovač role s vodícími koly 

• jednotka s fotoelektrickými články, tvořená dvěma projektory na rozvodné desce a dvěma 
přijímači na protilehlé straně 

• zásobník 

• brzdicí kartáček 

• odlepovací lišta 

• vypínač/spínač 

• kalibrační tlačítko 

• výstražná kontrolka 
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2. UVEDENÍ DO CHODU 

2.1. ZALOŽENÍ ROLE ETIKET 
Role etiket se smí zakládat pouze tehdy, pokud je odnímač vypnutý. Etikety založíte podle níže 
popsaného způsobu a obrázku „Založení etiket“: 

1. Z převíjecího trnu sundejte silikonový papír, do kterého může být zabalen. 

2. Uvolněte knoflík (1), sundejte vnější část vodícího kola (2), nasaďte roli etiket tak, aby se 
dotýkala vnitřní části vodícího kola. Nasaďte zpět vnější část vodícího kola (2) a utáhněte 
knoflík (1). 

3. Veďte etikety pod vodící trn (3). 

4. Veďte etikety pod brzdný kartáček (4). 

5. Následně veďte etikety štěrbinou fotoelektrické jednotky (5). 

6. Veďte pás etiket kolem odlepovací lišty (6). 

7. Podkladový papír přichyťte k převíjecímu trnu pomocí zvláštní vidlice (7). 

 
Založení etiket 
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2.2. KALIBRACE FOTOELEKTRICKÝCH ČLÁNKŮ  
Toto nastavení je třeba provést při zapínání odnímače a pokaždé, když použijete etikety s jinou 
transparentností podkladového papíru než obvykle. 

2.2.1. POČÁTEČNÍ KALIBRACE 
Založte do odnímače etikety podle popisu výše. Z podkladového papíru odlepte několik etiket tak, 
aby pod články (viz obr. „Počáteční kalibrace“ 5) byl pouze podkladový papír. Utáhněte brzdný 
kartáček (1), stiskněte kalibrační tlačítko a současně zapněte odnímač spínačem (3). Tlačítko (2) 
držte stále stisknuté, dokud nezabliká kontrolka (4). Nechte procházet pás materiálu, dokud články 
nezaznamenají jeho transparentnost, jak podkladového papíru, tak etiket. Až k tomu dojde, 
kontrolky zhasnou. 

 
Počáteční kalibrace 

2.2.2. NOVÁ KALIBRACE 
V případě, že dojde ke změně typu etiket, a především podkladového papíru, nemusí články 
rozpoznat rozdíl v transparentnosti mezi etiketou a podkladovým papírem. Pokud k tomu dojde, 
rozsvítí se kontrolka (4 viz obr. „Počáteční kalibrace“) a stroj během šesti sekund zastaví chod 
etiket. Abyste mohli odnímač znovu uvést do chodu, musíte nastavit fotoelektrické články podle 
popisu v kapitole Počáteční kalibrace. 
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2.3. POSUN ETIKET 
Po nastavení citlivosti fotoelektrických článků se etiketa oddělí od podkladového papíru, kromě 6 
mm, které zůstanou přilepeny (1 viz obr. „Posun etiket“). Odebráním etikety z odlepovače se pás 
posune k další etiketě. V normálním provozu lze etiketu posunout také stiskem tlačítka (2). 

 
Posun etiket 

2.3.3. RYCHLOST POSUNU 
Rychlost posunu je nastavena při montáži stroje a nelze ji přizpůsobovat. V případě potřeby 
speciální rychlosti, posuňte DIP spínač SW 1-1 na elektronické kartě (viz obr. „Elektronická karta“) 
do polohy ON, abyste zapnul/a potenciometr (1) a seřiďte jej podle potřeby. 
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