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Rysunek 1. Ogólna budowa metkownicy 
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A Novitus-Micra MX-2616 kézi árazógép két sorban számokat, betűket és speciális karaktereket jelenít meg a cimkén

Használati utasítás a Novitus-Micra MX-2616 kézi árazógéphez

Karakterállító Cimke koporsó

Fogó nyél

Cimkéző nyélCimkéző rollerAlsó 
nyomólap

Cimke 
szétválasztó

        Festékhenger

Felépítési rajz Novitus-Micra MX-2616 kézi árazógéphez

  Az alábbi séma szerint cserélje a cimkét az árazógépben:

Bontsa meg a cimke tekercset, ahogyan a nyíl mutatja
(1) Helyezze el a cimke tekercset a cimke koporsóban.
Figyeljen, hogy a cimkék felfelé legyenek az elhelye-
zéskor. 
A cimke tekercs elhelyezése után zárja le a cimkeko-
porsót. (a nyíllal jelzett irányba csukva a fedelet (2))

Nyissa meg a fenéklemezt. Ehhez meg kell nyomni az
árazógép két oldalán lévő füleket (A) egyszerre, majd a 
nyíl (3) irányába elhúzni.
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A cimke tekercsről kb. 10 cm hosszan húzza át
az árazógépen a nyíl irányába (4)

Zárja le az alsó fedelet (B), a nyílnak (5) meg-
felelően, ezzel a cimke szalagot a helyére 
nyomja.

Zárja le az alsó fedelet a nyíl irányában (6)
ügyelve arra, hogy a cimkék ne jöjjenek le
a szalagról. A levált cimkék a készülékben
akadályozhatják a szalag útját, s ezzel a 
használatot
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nanosi tusz na znaki podczas odbijania znaków.  
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Nyomja össze a kétNyomja össze a két nyelet, ezzel meg-
nyomva egy darab cimkét, amely az 
árazógép elején jön ki a beállított fel-
iratnak megfelelően.
A kinyomott cimkét a ragasztó felület-
tel lefele könnyed mozdulattal helyez-
ze a jelölendő felületre, majd óvatos
mozdulattal húzza el az árazógépet,
ezzel elhelyezve a cimkét a terméken.

Árazógép festékhengerének cseréje:
 Ha a nyomtatott cimkék felirata gyenge minőségű (pl. halvány), akkor a festékhenger (E) cseréje
 szükséges.

Nyomja meg a gombot az árazógép elején (D). Nyissa
ki a fedelet, majd húzza a festékhenger ki a festék-
hengert (F)

Zár

Nyit

Nyomja meg az árazógép előlapjának nyitógombját
(D), és nyissa ki a készülék elejét. Húzza meg a fes-
tékhenger emelővilláját (F).

Húzza ki a festékhenger tartó villát, majd finoman
szorítsa össze a két oldalát (E). Ezzel a villában fel-
lazul a festékhenger, vegye ki az elhasznált festék-
hengert.

Cserélje ki az elhasznált festékhengert egy új
festékhengerre. Figyeljen arra, hogy csak a 
Novitus-Micra MX-2616-os kézi árazógéphez
a gyártó által ajánlott festékhengert használjon.
Ne festékezze újra a festékhengert, mert a hasz-
nált festékhenger károsíthatja a készüléket is!



 

 

 
  
Ustawienie pozycji znaków na etykiecie 
 

Rysunek 2. Pozycje znaków na etykiecie 
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Karakterek elhelyezkedésének beállítása az árazógépen

Karakaterek pozíciója a cimkén 2. ábra

A karakterek pozícióját oly módon állíthatjuk be, hogy fellazítjuk a csavart és a kettes ábrán látható
módon fel / le állítjuk a karakterek elhelyezkedését. A két sor közötti távolság állandó, így annak állí-
tására nincsen lehetőség, csak a két sor elhelyezkedését, pozícióját tudjuk beállítani.
A beállítás után a csavart szorítsuk vissza, így fixálva a karakterek nyomatának pozícióját.

Az első és második sor jeleinek, nyomatképének beállítása

Válassza ki, hogy az első sor vagy a második sor karak-
tereit kívánja állítani, majd a megfelelő forgatható gomb 
segítségével válassza ki a karakter pozícióját, és teke-
réssel válassza ki a megfelelő karaktert. Ezt minden e-
gyes karakternél meg kell tennie mindkét sorban.

Amennyiben szóközt kíván hagyni, vagy nem szükséges
mind a 10 karakter nyomata, úgy a hiányzó helyekre az
üres karakternyomatot válassza a tekerő gomb segítsé-
gével.

ARMACASH Pénztárgép- és Irodatecnikai Szaküzletek


