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Nalevingsinformatie

Voor klanten binnen de Europese Unie
Deze apparatuur is voorzien van het CE-keurmerk om aan te geven dat het voldoet aan  
de onderstaande wettelijke vereisten:

Voor klanten in de Verenigde Staten
Dit apparaat voldoet aan de vereisten in deel 15 van de FCC-verordeningen. Werking is 
onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 

1. Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken 

2. Dit apparaat moet alle ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die 
ongewenste werking kan veroorzaken. 

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de eisen voor de beperkingen van klasse A digitale 
apparatuur, volgens deel 15 van de FCC-verordeningen. Deze limieten zijn ontworpen om 
redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing wanneer deze apparatuur in een 
commerciële omgeving wordt gebruikt. Deze apparatuur produceert, gebruikt en straalt 
radiofrequentie-energie, en kan, indien niet op de juiste manier volgens de 
bedieningshandleiding geïnstalleerd en gebruikt schadelijke storing veroorzaken tijdens  
radio uitzendingen. Het bedienen van deze uitrusting in een woonwijk wekt waarschijnlijk 
storing op, die op kosten van de gebruiker dient te worden gecorrigeerd.

Met deze eenheid moeten afgeschermde kabels worden gebruikt om aan de FCC-beperkingen 
voor klasse A te voldoen.

Deze apparatuur is getest en goedgekeurd om te voldoen aan de regelgeving in de VS voor 
veiligheid en elektrische emissie.

EU EMC-richtlijn 2014/30/EU:
Essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in verband met elektromagnetische compatibiliteit.
EN 61000-6-2 Generieke standaarden - Immuniteit voor industriële 

omgevingen.
EN 61000-6-4 Algemene emissienorm voor industriële omgevingen.
EN61000-3-2 Limieten voor harmonische stroomuitstoringen 

(ingangsstroom voor apparatuur tot en met inbegrip van 
16A per fase).

EN 61000-3-3 Beperkingen van spanningsschommelingen en flikkeringen 
in voedingssystemen met laagspanning voor apparatuur 
met nominale stroom tot en met 16A-fase.

Europese laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
Essentiële gezondheids- en veiligheidseisen in verband met elektrische apparatuur ontworpen 
voor gebruik binnen bepaalde spanningslimieten.
EN 60950-1 Veiligheidseisen voor informatietechnologische apparatuur 

met inbegrip van elektrische bedrijfsapparatuur.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Veranderingen of wijzigingen aan deze unit die niet uitdrukkelijk door de voor naleving 
verantwoordelijke partij zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker tot 
bediening van de apparatuur ongeldig maken.
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Deze apparatuur is onderzocht in overeenkomst met de veiligheidsnormen:  
UL 60950-1: Veiligheid van informatietechnologische apparatuur.

Voor klanten in Canada
Dit digitale apparaat overschrijdt de Klasse A-limieten voor uitzendingen met radiogeruis  
van digitale apparaten zoals uiteengezet in de Wetgeving inzake radiostoringen van het 
Canadese departement van communicatie.

Deze apparatuur is getest en goedgekeurd om te voldoen aan de Canadese regelgeving  
voor veiligheid en elektrische emissie.

Deze apparatuur is onderzocht in overeenkomst met de veiligheidsnormen:  
CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-03. Veiligheid van informatietechnologische apparatuur. 

Pour la clientèle du Canada
Le present appareil numerique n’emet pas de bruits radioelectriques depassant les limites 
applicales aux appareils numerique de las class A prescrites dans le Reglement sur le  
brouillage radioelectrique edicte par le ministere des Communications du Canada.

Cet équipement est certifié CSA.

Deze apparatuur is onderzocht in overeenkomst met de veiligheidsnormen:  
CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-03. Veiligheid van informatietechnologische apparatuur.

 

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Dit product is niet bedoeld voor gebruik in de onmiddellijke nabijheid of in het directe  
zicht van de werkplek met de display. Om storende reflecties op het display te vermijden, 
dient het product niet in de nabije omgeving of in het directe zicht worden geplaatst.



Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA iii

Ondersteuning en training

Contactinformatie
Als u enige vragen hebt of hulp nodig hebt, neem dan contact op met Videojet Technologies Inc. 
via 1-800-843-3610 (voor alle klanten binnen de Verenigde Staten). Buiten de VS moeten contact 
voor assistentie contact opnemen met hun dealer of de dochtermaatschappij van Videojet 
Technologies Inc.

Videojet Technologies Inc.

1500 Mittel Boulevard

Wood Dale, IL 60191-1073, VS

Telefoon: 1-800-843-3610

Fax: 1-800-582-1343

Fax internationaal: 630-616-3629

Website: www.videojet.com

Serviceprogramma
Service- en ondersteuningsprogramma’s van Videojet zijn ontwikkeld om uw investering in 
Videojet-printers te beschermen en om uw totale bedrijfskosten zo laag mogelijk te houden. 

Videojet biedt uitgebreide serviceprogramma’s, reserveonderdelen en trainingen die zijn 
ontworpen om uw productielijnen draaiende te houden. 

• Een complete reeks van klantenservices en aanbiedingen afgestemd op uw 
operationele behoeften

• Een programma dat ontworpen is om de uptime van uw apparatuur te verhogen, 
zodat u zich op uw belangrijkste taak kunt richten, namelijk de productiviteit van 
uw bedrijf 

• Een product- en serviceprogramma ter ondersteuning en levering van uw ultieme 
aankoop: een hoogwaardige betrouwbare afgedrukte code op uw eindproduct. 

Klantentraining
Indien u er de voorkeur aan geeft om uw printer zelf te onderhouden of te repareren,  
raadt Videojet Technologies Inc. u aan om een volledige cursus Klanttraining inzake de  
printer te voltooien.

Opmerking: de handleidingen zijn bedoeld ter aanvulling van (en niet ter vervanging voor)  
de klanttraining van Videojet Technologies Inc.

Bel voor meer informatie over cursussen inzake klanttraining van Videojet Technologies Inc.,  
naar 1-800-843-3610 (alleen binnen de Verenigde Staten). Klanten buiten de VS, worden verzocht 
contact op te nemen met een dochteronderneming van Videojet of de plaatselijke Videojet- 
dealer voor meer informatie.

Website: www.videojet.com
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Paragraaf 1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

• Beschrijving apparatuur
• Info over deze handleiding
• Gerelateerde publicaties
• Presentatie van de inhoud
• Afkortingen en acroniemen
• Hoofdstukken in de handleiding

1.1 Beschrijving apparatuur
De belangrijkste onderdelen van de Videojet DataFlex 6230-printer worden als volgt beschreven:

• Printer: bevat de printkop en het lint. De gegevens worden via de controller naar  
de printkop overgebracht. De printkop drukt vervolgens af op de verpakkingsfilm.

• Scherm van CLARiTY-controller: bevat het touchscreen. Met gebruik van dit 
touchscreen kan de gebruiker toegang krijgen tot taken, insteltaken, het instelling 
van de diverse afdrukparameters.

1.2 Info over deze handleiding
Deze gebruikershandleiding is geschreven voor de dagelijkse gebruiker van de printer.  
De gebruikershandleiding helpt de gebruiker om de verschillende onderdelen en 
afdrukmogelijkheden van de printer te begrijpen.

1.3 Gerelateerde publicaties
De volgende handleidingen zijn beschikbaar als naslagwerk:

Videojet DataFlex 6230-servicehandleiding, onderdeelnummer: 463048.

Videojet DataFlex 6230 Geïllustreerde overzichtshandleiding voor onderdelen, 
onderdeelnummer: 463048

Afbeelding 1-1: Videojet DataFlex 6230-printer en scherm van CLARiTY-controller

1. Verbindingskabel
Verbinding

2. Printer
3. Scherm CLARiTY-controller
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1.3.1 Taalcodes
Let erop, als u deze handleiding bestelt, dient u de 2-cijferige taalcode aan het einde van  
het onderdeelnummer toe te voegen. De Deense versie van de gebruikershandleiding is bijv. 
onderdeelnummer 463047-18. Tabel 1-1 geeft de lijst met taalcodes weer die u kunt gebruiken 
om de vertaalde versies van deze handleiding te vinden.

Neem voor meer informatie contact op met uw Videojet-klantenservice of plaatselijke dealer.

Opmerking: de verkrijgbaarheid van de gebruikershandleiding wordt aangegeven met een sterretje (*).  
De verkrijgbaarheid van de servicehandleiding wordt aangegeven met een plusteken (+).  
Neem voor meer informatie contact op met uw Videojet-klantenservice of plaatselijke dealer.

Code Taal Beschikbaarheid  
(zie opmerking)

01 Engels (VS) * +

02 Frans *

03 Duits *

04 Spaans *

05 Portugees *

06 Japans *

07 Russisch *

08 Italiaans *

10 Chinees (vereenvoudigd) *

11 Arabisch *

12 Koreaans *

13 Thais *

15 Noors *

16 Fins *

17 Zweeds *

18 Deens *

19 Grieks *

21 Engels (UK) * +

23 Pools *

24 Turks *

25 Tsjechisch *

26 Hongaars *

33 Vietnamees *

34 Bulgaars *

55 Roemeens *

Tabel 1-1: Lijst met Taalcodes 
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1.4 Presentatie van de inhoud
De gebruikershandleiding bevat verschillende soorten informatie, zoals veiligheidsrichtlijnen, 
aanvullende opmerkingen, terminologie gebruikersinterface (UI) enz. Om u te helpen bij het 
identificeren van de verschillende soorten informatie, worden in deze handleiding verschillende 
soorten schrijfstijlen gebruikt.

1.4.1 Positieverwijzingen
Posities en richtingen, zoals links, rechts, voor, achter, naar rechts en naar links zijn ten  
opzichte van het CLARiTY-scherm, vanaf de voorkant gezient.

1.4.2 Maateenheden
Deze handleiding gebruikt metrische maateenheden. De equivalente Engelse maateenheden 
staan tussen haakjes. Bijvoorbeeld: 240 mm (9,44 inch).

1.4.3 Veiligheidsinformatie
In deze handleiding treft u specifieke veiligheidsinformatie aan in de vorm van 
waarschuwingsmeldingen. Besteed veel aandacht aan deze meldingen, omdat ze belangrijke 
informatie bevatten om mogelijk gevaren voor uzelf of de apparatuur te voorkomen.

1.4.3.1 Waarschuwing

• De waarschuwingen wijzen op risico's en onveilige handelingen die kunnen  
leiden tot ernstig persoonlijk letsel of overlijden.

• Ze bestaan uit een driehoek met een uitroepteken links naast de tekst.
• Ze worden altijd voorafgegaan door het woord "Waarschuwing".
• Ze worden altijd aangetroffen vóór de stap of informatie die naar het  

gevaar verwijst.

57 Servisch *

59 Kroatisch *

Code Taal Beschikbaarheid  
(zie opmerking)

Tabel 1-1: Lijst met Taalcodes (Vervolg)
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Bijvoorbeeld:

1.4.3.2 Voorzichtig
• Deze waarschuwingen wijzen u op risico's of onveilige handelingen die  

kunnen leiden tot schade aan apparatuur of eigendommen.
• Ze bestaan uit een driehoek met een uitroepteken links naast de tekst.
• Ze worden altijd voorafgegaan door het woord "Voorzichtig".
• Ze worden altijd aangetroffen vóór de stap of informatie die naar het  

gevaar verwijst.
Bijvoorbeeld:

1.4.4 Opmerkingen
Opmerkingen geven extra informatie over een bepaald onderwerp.

Bijvoorbeeld:

Opmerking: u kunt voor een aantal functies de wachtwoordbescherming instellen om  
onbevoegde toegang te voorkomen.

1.5 Afkortingen en acroniemen

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Alle elektrische bedrading en aansluitingen moeten voldoen aan de hiervoor toepasselijke 
plaatselijke voorschriften. Raadpleeg de juiste wettelijke instantie voor verdere informatie.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Lees, voordat u het product probeert te installeren, bedienen, onderhouden, eerst  
dit hoofdstuk zorgvuldig door.

Afkorting Expansie

AC Wisselstroom

I/O Ingang/uitgang

LCD Scherm met vloeibare kristallen 
(Liquid Crystal Display)

LH Linkshandig

PLC Programmeerbare Logische 
Controller

RH Rechtshandig

SELV Zeer lage veiligheidsspanning

UI User Interface 
(gebruikersinterface)

Tabel 1-2: Afkortingen en acroniemen 
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1.6 Hoofdstukken in de handleiding
Deze handleiding is verdeeld in tien hoofdstukken. Een inleiding tot de onderwerpen die  
in elk hoofdstuk aan de orde komen, wordt weergegeven in Tabel 1-3.

USB Universele seriële bus

WYSIWYG What You See Is What You Get 
(Wat u ziet is wat u krijgt)

Hoofdstuk
nr.

Naam van 
hoofdstuk

Beschrijving

1 Inleiding Bevat de informatie over deze handleiding,  
de gerelateerde publicaties en schrijfstijlen die  
in deze handleiding worden gebruikt.

2 Veiligheid Bevat informatie over veiligheid en risico's.

3 Hoofdonderdelen Beschrijft de hoofdonderdelen van de printer.

4 Opstarten Beschrijft de basis opstart handelingen van de printer.

5 CLARiTY- 
besturingssysteem

Bevat informatie over het CLARiTY- 
besturingssysteem.

6 Taak-editor Bevat informatie over het bewerken en verwijderen  
van taken.

7 Onderhoud Bevat informatie over service en onderhoud.

8 Probleemoplossing Bevat de diagnostische en probleemoplossende 
procedures op operatorniveau.

Bijlage A Specificaties Bevat de specificaties van de printer.

Bijlage B Verkrijgbaarheid Bevat informatie over verkrijgbare tools (hulpmiddelen).

Tabel 1-3: Lijst met hoofdstukken

Afkorting Expansie

Tabel 1-2: Afkortingen en acroniemen (Vervolg)
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Paragraaf 2 Veiligheid

Deze paragraaf bevat de volgende informatie:

•  Inleiding
•  Veiligheidsrichtlijnen apparatuur
•  Veiligheidsrichtlijnen elektriciteit
•  Installatie van de Printer
•  Veiligheidsrichtlijnen afdruklint
•  Andere belangrijke richtlijnen

2.1 Inleiding
Het is het beleid van Videojet Technolgies Inc.om afdruk-/codeersystemen te vervaardigen  
en in benodigdheden te voorzien die aan de hoogste normen voor prestatie en betrouwbaarheid 
voldoen. Daarom hanteren we strikte technieken voor kwaliteitscontrole om de potentiële kans 
op gebreken en gevaar in onze producten te elimineren.

Het bedoelde gebruik van deze printer is om informatie rechtstreeks op een product af te 
drukken. Gebruik van deze apparatuur voor enig ander doel kan ernstig lichamelijk letsel  
tot gevolg hebben.

Het doel van de in dit hoofdstuk vermelde veiligheidsrichtlijnen is de operator attent te maken  
op alle veiligheidskwesties, zodat de operator de printer veilig kan bedienen.

2.2 Veiligheidsrichtlijnen apparatuur
Deze paragraaf bevat belangrijke veiligheidsrichtlijnen met betrekking tot het gebruik en het 
hanteren van de apparatuur.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Lees dit hoofdstuk zorgvuldig door voordat u probeert dit product te installeren, te bedienen, 
te repareren of anderszins te onderhouden, daar het ernstige letsel kan veroorzaken.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
De apparatuur moet worden bediend door bevoegd personeel dat de machine onafhankelijk 
kan gebruiken, zonder schade aan de apparatuur of persoonlijk letsel te veroorzaken.  
Het bedienend personeel moet regelmatig getraind en geïnformeerd worden over  
veiligheids- en milieurisico's.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
De installatieprocedures dienen alleen door getraind service- of onderhoudspersoneel te 
worden uitgevoerd. Gekwalificeerd personeel heeft met succes de trainingsopleidingen 
voltooid, heeft voldoende ervaring met deze printer en is zich bewust van de mogelijke 
gevaren waaraan zij worden blootgesteld. 
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Veiligheid

2.2.1 Printkop

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Ontkoppel de printer van de netvoeding en isoleer de printer van enige externe 
energiebronnen, met inbegrip van andere aangesloten apparatuur, alvorens  
onderhoud of reparatie aan een willekeurig onderdeel van het product uit te voeren.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Houd uw handen en kleding uit de buurt van de printer wanneer deze is ingeschakeld.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Let op alle veiligheids- en waarschuwingslabels op het apparaat voor een veilige werking  
van het systeem.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Verwijder of blokkeer onder geen enkele voorwaarde waarschuwings-, voorzichtigheids- of 
instructielabels op het apparaat. Als delen van deze labels beschadigd, versleten of verwijderd 
raken, moeten ze onmiddellijk vervangen worden.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Plaats uw vingers niet onder de printkop terwijl de printer in werking is.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Het apparaat moet worden uitgeschakeld als de printkoppen worden geïnstalleerd, 
aangesloten of verwijderd.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
De printkop kan tijdens normale bedrijf heet worden. Let op de nodige voorzorgsmaatregelen 
voordat u de printkop probeert aan te raken.
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2.3 Veiligheidsrichtlijnen elektriciteit
In deze paragraaf worden de aan elektrische stroomtoevoer, elektriciteitskabels, verbindingen  
en aardingen gerelateerde veiligheidsrichtlijnen uitgelegd.

2.3.1 Aan de elektriciteitsvoorschriften voldoen
 

2.3.2 Elektrische spanning
 

 

 

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Alle elektrische bedrading en aansluitingen moeten voldoen aan de hiervoor toepasselijke 
plaatselijke voorschriften. Raadpleeg de juiste wettelijke instantie voor verdere informatie.

WA A R S C H U W I N G
ELEKTRISCH GEVAAR.
De printer moet vanaf een netvoeding van 24 VDC met een rating van 5A worden 
ingeschakeld.

WA A R S C H U W I N G
ELEKTRISCH GEVAAR.
Draag altijd een goed geaarde aardingspolsband wanneer u bedrukte printplaten hanteert. 
Statische elektriciteit door het niet dragen van een aardingspolsband, kan schade aan de 
plaatcompomenten veroorzaken.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Alle aansluitende kabels en pijpen moeten tijdens installatie stevig worden vastgezet,  
om te verzekeren dat deze .geen struikelgevaar vormen of zich in machinedelen verstrikken.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Er zijn delen op het bedieningspaneel van de printer die permanent ingeschakeld zijn via  
de ingebouwde lithium accu – daarom is het essentieel dat het paneel nooit op geleidende 
oppervlakken wordt geplaatst noch daarin of daarop wordt bewaard (inclusief geleidende 
plastic zakken, etc.), aangezien dit de batterij leeg zou kunnen maken en/of mogelijk in 
oververhitting van de batterij kan resulteren. De batterij mag niet door de operator worden 
vervangen.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Als de batterij wordt vervangen met een onjuist type, kan dit tot explosie leiden. Gooi 
gebruikte batterijen weg in overeenstemming met lokale voorschriften en reguleringen. 
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2.4 Installatie van de Printer

 

Gevaarlijke locaties, zoals gedefinieerd in de Verenigde Staten, zijn die gebieden die gevaarlijke 
materialen in voldoende hoeveelheid kunnen bevatten, om een ontploffing te veroorzaken.  
Deze worden beschreven in Artikel 500 van de Amerikaanse National Electrical Code 
ANSI/NFPA 70-1993.

Buiten de Verenigde Staten moet u zorgen dat er wordt voldaan aan alle plaatselijke 
verordeningen aangaande het plaatsen van apparatuur in mogelijk gevaarlijke omgevingen.

Printeraccessoires gebruiken
Om te zorgen dat uw printer aan de verordeningen blijft voldoen, moet u door Videojet 
goedgekeurde accessoires gebruiken wanneer u een apparaat op de printer aansluit.

V O O R Z I C H T I G
PERSOONLIJK LETSEL. 
Trek geen enkele connector uit de apparatuur als de netvoeding is ingeschakeld (uitgezonderd 
USB-sticks en ethetnetkabels).

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
De printer is uitgerust met een bedieningsconsole voor de operator. Zorg dat dit paneel op een 
toepasselijke werkhoogte is gemonteerd en dat het zodanig is geplaatst dat werkzaamheden 
gemakkelijk kunnen plaatsvinden.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL.
Plaats de printer niet op een gevaarlijke locatie. Gevaarlijke locaties kunnen een ontploffing 
veroorzaken, waardoor persoonlijk letsel kan ontstaan.

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL.
Plaats de printer zo, dat na installatie geen toegang mogelijk is tot het afdrukmechanisme. 

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL.
Verwijder de zijpanelen van de printer niet na installatie.
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2.5 Veiligheidsrichtlijnen afdruklint

2.6 Andere belangrijke richtlijnen

2.6.1 Veiligheidsrichtlijnen voor reiniging

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Afdruklinten dienen bij een temperatuur van 5 ºC tot 40 ºC te worden bewaard en binnen een 
niet-condenserende vochtigheidsgraad van 20% tot 85%.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Het gebruik van verkeerd lint kan uw printer ernstig beschadigen en dergelijke schade wordt 
niet door uw printergarantie gedekt. Gebruik alleen het door uw dealer goedgekeurde lint.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Oefen tijdens het reinigen geen buitensporige kracht uit, daar dit schade kan veroorzaken en 
de garantie ongeldig kan maken.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Gebruik door de dealer goedgekeurde reinigingsmiddelen voor reiniging. Gebruik geen 
perslucht of katoen.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Het gebruik van een incompatibele reinigingsset kan uw printer ernstig beschadigen. 
Dergelijke schade wordt niet door uw printergarantie gedekt. Gebruik alleen door uw dealer 
goedgekeurde reinigingssets.
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Dit hoofdstuk bevat informatie over de integrale onderdelen en accessoires van de printer.

3.1 Beschrijving apparatuur
De hoofdonderdelen van de Videojet DataFlex 6230-printer worden als volgt beschreven:

• Printer
• Scherm CLARiTY-controller

3.1.1 Printer
De Videojet DataFlex 6230-printer maakt gebruik van thermische overdrachtstechnologie met 
hoge resolutie, een unieke elektronische lintaandrijving en printkopbesturing, waardoor de 
perslucht niet meer nodig is. De printer heeft onderdelen die aan minimale slijtage onderhevig 
zijn en die de onderhoudsvereisten verminderen.

De printer kan in de volgende modi afdrukken:

• Intermitterende modus (d.w.z. terwijl het drukvlak stationair is)
• Continu modus (dat wil zeggen, terwijl het drukvlak beweegt)

Het product is zowel in een links- als rechtshandige versie verkrijgbaar en daarom geschikt  
voor diverse configuraties van de verpakkingsmachine.

Het product is verkrijgbaar in het standaardmodel met een afdrukbreedte van 32 mm.

Afbeelding 3-1: Videojet DataFlex 6230 Printer en scherm van CLARiTY-controller

1. Verbindingskabel
Verbinding

2. Printer
3. Scherm CLARiTY-controller
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3.1.2 Scherm CLARiTY-controller
De aansluitingen op de controller zijn, zoals wordt weergegeven in Afbeelding 3-2. Er is een 
verbindingskabel (item 1) die de printer verbindt met het scherm. Er zijn twee USB-poorten 
(item 2) om de gegevens en instellingen van de printer te uploaden en om er back-ups van  
te maken.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Zorg dat de verbindingskabels goed zijn aangesloten voordat de stroom wordt ingeschakeld.

2

1

Afbeelding 3-2: Schermverbindingen

1. Kabelverbinding inspecteren
2. USB-poort

2

1

Afbeelding 3-3: Verbindingskabel

1. Kabel op netvoeding aansluiten
2. Kabel aansluiten op printer
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Inleiding
Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

• LED-lampjes printkop begrijpen
• De netvoeding inschakelen
• De schermoriëntatie instellen
• De printer opstarten
• De printer stoppen
• De tijd en datum instellen
• De taal en regioweergave instellen
• Een lint laden
• Een testafbeelding afdrukken

4.1 LED-lampjes printkop begrijpen
Tabel 4-1 vermeldt de LED-lampjes van de printkop die de printerstatus aangeven.

Opmerking: het rode LED-lampje knippert ook wanneer de printer wordt opgestart en de printkop  
wordt geïnitialiseerd.

Kleur Aan Knipperend Uit

Rood Printer Offline Printerstoring —

Oranje Waarschuwing Printer gaat met 
waarschuwing door 
met afdrukken

Geen waarschuwing of 
storing

Groen Printer online Printkop is bezig met 
afdrukken

—

Tabel 4-1: LED-indicatielampjes
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4.2 De netvoeding inschakelen
Sluit de netvoeding aan/steek stekker in het stopcontact en schakel de aan/uit-schakelaar in om 
de eenheid van stroom te voorzien.

Opmerking: zorg dat alle kabels zijn aangesloten voordat u de printer aanzet.

Zodra de stroom is ingeschakeld, wordt de CLARiTY-controller opgestart. Dit duurt ongeveer  
60 seconden, en tijdens het branden van het LED-lampje verschijnt het opstartscherm.

Bij succesvol opstarten, verschijnt het startscherm.

Een initialisatieproces start en duurt 15 seconden, gedurende welke de printer de lintaandrijving 
kalibreert. Op de statusbalk knipperen de woorden OPSTARTEN en het rode LED-lampje 
knippert aan en uit. Wanneer het proces is voltooid, verandert het Startscherm als volgt:

• Het statuspaneel verandert van OPSTARTEN naar NIET ACTIEF.
• Het gebied Verbruiksmaterialen geeft het percentage resterend lint weer.
• De knoppen Start en Stop zijn op het bedieningsframe ingeschakeld.

Afbeelding 4-1 geeft het CLARiTY-startscherm in de status NIET ACTIEF weer.

Afbeelding 4-1: CLARiTY-startscherm in de status niet actief



Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA 4-3

Opstarten

4.3 De schermoriëntatie instellen
Afhankelijk van de positie waarin de CLARiTY-controller is gemonteerd, is het mogelijk  
nodig het schermbeeld 180 graden te draaien.

Neem de volgende stappen om de schermoriëntatie te wijzigen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop zoals wordt getoond op Afbeelding 4-2.

2. Tik op Schermoriëntatie inschakelen. Het scherm schermoriëntatie wordt getoond  
(zie Afbeelding 4-3).

Afbeelding 4-2: Schermoriëntatie instellen

Afbeelding 4-3: Schermoriëntatie instellen
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3. Selecteer, afhankelijk van de vereisten, 0 of 180 graden en tik op .

4. Tik op  om terug te keren naar het Startscherm.

4.4 Standaardgrootte lettertype afbeelding
De standaardgrootte van het lettertype op de afbeelding is 8 punten en kan, indien nodig,  
worden gewijzigd.

Neem de volgende stappen om de standaardgrootte van het lettertype op de afbeelding te 
wijzigen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop zoals wordt getoond op Afbeelding 4-4. 

2. Tik op Standaardgrootte lettertype afbeelding om de grootte van het lettertype te wijzigen.

3. Voer de vereiste standaardgrootte van het lettertype in en tik op 
.

4. Tik op  om terug te keren naar het Beginscherm.

Afbeelding 4-4: Standaardgrootte lettertype afbeelding



Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA 4-5

Opstarten

4.5 De printer opstarten
Wanneer de printer is ingeschakeld verandert de status van de printer van AFSLUITEN naar 
OPSTARTEN en vervolgens naar de status OFFLINE. Onder deze conditie worden alle externe 
elektrische ingangen genegeerd en de signalen van de afdruksensor activeren niet het 
afdrukproces. Hiermee kunt u controleren of de lijn en de printer klaar zijn voor productie 
voordat u de printer in de status BEZIG schakelt om af te drukken.

Tik op om de printer in de status BEZIG te schakelen .

Afbeelding 4-5 geeft het CLARiTY-startscherm weer met de printer in de status BEZIG.

Opmerking: als de printer een storing of waarschuwing heeft, wordt BEZIG met STORING of 
WAARSCHUWING vervangen. Als STORING wordt weergegeven, moet u het probleem 
oplossen voordat u probeert af te drukken. Raadpleeg "Een storingsbericht of -waarschuwing 
wissen" op pagina 8-16 voor meer informatie.

4.6 De printer stoppen
Tik op om de printer te stoppen . De printer gaat terug naar de stand NIET ACTIEF.

Afbeelding 4-5: CLARiTY-startscherm in de status Actief
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4.7 De tijd en datum instellen
Ga als volgt te werk om de tijd en datum in de CLARiTY-controller in te stellen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Controle > Datum en Tijd (zie Afbeelding 4-6).

2. Tik op Datum om de datum in te stellen. De pagina Kalender zal verschijnen.

3. Selecteer de huidige maand en het jaar via de toetsen + en –.

4. Tik op de datum van vandaag om deze te selecteren.

5. Tik op  om de instellingen op te slaan.

6. Tik op Tijd om de tijd in te stellen. Het scherm Tijdsinstelling wordt weergegeven.

7. Gebruik de toetsen + en – om een waarde te geven voor elk van de instellingen  
[uren, minuten en (optioneel) seconden].

8. Tik op  om de instellingen op te slaan.

9. Tik op  om terug te keren naar het Startscherm.

Afbeelding 4-6: Datum en tijd van CLARiTY-controller
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4.8 De taal en regioweergave instellen
Ga als volgt te werk om de taal in de CLARiTY-controller in te stellen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Controle > Internationalisatie. De huidige taal  
en het regio worden getoond (zie Afbeelding 4-7).

2. Tik op Regio/Provincie. Een lijst met beschikbare regio's wordt weergegeven.

3. Selecteer de benodigde regio in de lijst (alle huidig beschikbare regio's worden vermeld)  

en tik op .

4. Tik op Taal. Een lijst met beschikbare talen wordt weergegeven.

5. Selecteer de benodigde taal in de lijst (alle huidig beschikbare talen worden vermeld)  

en tik op .

6. Tik op  om terug te keren naar het Beginscherm.

De datumnotatie op het Beginscherm verandert overeenkomstig de geselecteerde regio.

Afbeelding 4-7: Taal en regio
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4.9 Een lint laden
Het laden van het lint houdt in dat de printercassette wordt verwijdert en de lintrol op de 
printercassette wordt geladen.

4.9.1 De cassette verwijderen
Neem de volgende stappen om de cassette te verwijderen:

1. Zorg, dat de printer in de status NIET ACTIEF is (raadpleeg Afbeelding 4-1 op pagina 4-2).

2. Druk op de ronde zwarte vrijgaveknop aan de voorzijde van de printer, zoals wordt 
weergegeven in Afbeelding 4-8. De knop laat een klik horen wanneer de cassette zich van  
de printerbehuizing ontgrendelt.

CLARiTY geeft op dit moment de storing Cassette open weer (Afbeelding 4-9).

Afbeelding 4-8: De cassette ontgrendelen

Afbeelding 4-9: Storing Cassette open
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3. Pak de verzonken hendels vast en trek de cassette uit de printereenheid, zoals dit wordt 
weergegeven in Afbeelding 4-10.

4.9.2 Een nieuw lint invoeren

Ga als volgt te werk om een nieuw lint in te voeren:

1. Plaats de cassette neer op een vlak oppervlak met de spoelen van het lint omhoog gericht en 
de lintrollen naar u gericht, zoals dit wordt weergegeven in Afbeelding 4-11.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Het gebruik van verkeerd lint kan uw printer ernstig beschadigen en dergelijke schade wordt 
niet door uw printergarantie gedekt. Gebruik alleen het door uw dealer goedgekeurde lint.

Afbeelding 4-10: De cassette verwijderen

1

2

Afbeelding 4-11: De cassette verwijderen

1. Lintspoel (x2)
2. Lintrol (x2)
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2. Open een in nieuwe krimpfolie verpakte lintrol en wikkel ongeveer 30 cm (12 inches) lint af.

De spoelhouders op de cassette hebben schijven in twee kleuren:

•   De zwarte schijf is voor de nieuwe lintrol.
•   De zilverkleurige schijf is voor de lege lintrol.

Wanneer de printer actief is, wikkelt het nieuwe lint van de zwarte houder af en wikkelt zich 
op de zilverkleurige houder.

3. Schuif de volle spoel op de houder met de zwarte schijf. De rol dient zodanig te zijn geplaatst 
dat het lint zich in de aangegeven richting afwikkelt Afbeelding 4-12.

Opmerking: zorg dat u de spoel helemaal omlaag op de houder neerdrukt.

4. Leid het lint zodat het:

•   afwikkelt vanaf de buitenkant van de volle rol
•   om de buitenkant loopt van de witte roller, die het dichtst bij de volle rol is
•   langs de onderkant van de cassette loopt
•   rondom de buitenkant loopt van de tweede witte rol
•   rondom de encoderrol van het lint gaat
•   langs de buitenkant doorloopt van de lege spoel

5. Schuif de lege spoel helemaal omlaag op de houder met de zilverkleurige schijf.

Afbeelding 4-12: De lintspoel installeren
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6. Draai de lege spoel met de hand om overmatig lint strak te trekken. Stop het draaien van de 
lege spoel wanneer de volle spoel begint te draaien (Afbeelding 4-13).

Opmerking: als het toegevoerde lint een doorzichtig deel heeft of een bedrukt voorstuk aan het begin, 
draai dan de lege spoel totdat al het doorzichtige lint is omgewikkeld.

Opmerking: zorg voor het volgende wanneer u de cassette terugplaatst in de printer:

•   Het lint loopt tussen de printkop en de afdrukrol door
•   Het lint is niet verdraaid en zit niet klem
•   Het lint is niet losgekomen tijdens het vervangen van de cassette
•   Het lint is juist gedraaid om valse lintbreuk te vermijden. Draai voor de RH-printer het 

lint rechtsom en voor de LH-printer linksom

Afbeelding 4-13: De lintspoel leiden

Afbeelding 4-14: Route lint LH/RH

Route lint van LH-printer Route lint van RH-printer
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4.9.3 Een gebruikt lint verwijderen
Ga als volgt te werk om het lint te verwijderen:

1. Trek de twee lintspoelen stevig (één vol met gebruikt lint) uit de cassette, zoals wordt 
weergegeven in Afbeelding 4-15. De schijven die zich onder elke spoel bevinden, kunnen 
worden gebruikt om de spoel met hefboomwerking van de cassette te verwijderen.

2. Werp het gebruikte lint en de spoelen weg.

Het kan soms nodig zijn om tijdelijk een lint te verwijderen (misschien omdat u voor een 
bepaalde taak een lint van andere breedte nodig hebt). Zorg, als u een gedeeltelijk gebruikt 
lint in de printer plaatst, dat:

•   U de ongebruikte spoel op de zwarte schijfhouder drukt;
•   U de gedeeltelijk gebruikte spoel op de zilverkleurige schijfhouder drukt.

Afbeelding 4-15: Verwijdering van de lintspoelen
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4.9.4 De cassette opnieuw installeren
Ga als volgt te werk om de cassette opnieuw te plaatsen:

1. Houd de cassette boven de printereenheid; lijn de geleidingspen op de cassette uit in het  
gat van de basisplaat en lijn de twee leipennen (Afbeelding 4-16) die uit de printereenheid 
steken, uit in de gaten op de uiteinden van de twee lintrollen.

2. Duw de cassette op de printer en druk totdat de cassette zich op zijn plaats vergrendelt.

Het storingsbericht Cassette open wordt automatisch gewist en de status verandert naar 
NIET ACTIEF.

4.9.5 Linten van verschillende breedtes en kleuren gebruiken
In de afdrukkop kunnen verschillende lintbreedtes worden gebruikt:

• De instelling maximale voor lintbreedte voor de printer van 32 mm is 33 mm;
De minimale lintbreedte voor de printer van 32 mm is 20 mm.

V O O R Z I C H T I G
LINTINSTELLING. 
Het onjuist instellen van de lintbreedte kan berichtweergave over lintbreuk veroorzaken 
(alhoewel het lint intact is). Het kan eveneens veroorzaken dat het lint te strak op de gebruikte 
lintspoel opwindt. Dat kan het verwijderen van de spoel met gebruikt lint moeilijk maken.

1

2

Afbeelding 4-16: Uitlijning leipen

1. Lintrol
2. Leipen



4-14 Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA

Opstarten

Wanneer een lint van een andere breedte wordt geplaatst, dan dienen de nieuwe waarden in 
CLARiTY te worden ingevoerd. Neem de volgende stappen om dit te doen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Verbruiksmaterialen > Lintbreedte  
(zie Afbeelding 4-17).

2. Voer een nieuwe waarde met het toetsenbord in, zoals wordt getoond in de Afbeelding 4-18.

3. Tik op  om de iinstellingen op te slaan.

Afbeelding 4-17: Lintparameters van de printer

Afbeelding 4-18: Lintbreedte van de printer
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Verschillende lintkleuren hebben verschillende diktes. Selecteer de juiste door de printer 
gebruikte lintkleur om nauwkeurige waarschuwingen over het einde van de spoel te verzekeren. 
Ga, om de lintkleur te selecteren, als volgt te werk:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Verbruiksartikelen > Lintkleur, zoals wordt getoond 
in de Afbeelding 4-17 op pagina 4-14.

2. Selecteer de juiste kleur van de lijst, zoals wordt weergegeven in Afbeelding 4-19.

3. Tik op  om de instellingen op te slaan.

4. Tik op  om terug te keren naar het Startscherm.

Afbeelding 4-19: Lintkleur van de printer
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4.9.6 De lintvoorraad van de printer controleren
Het gebied voor verbruiksartikelen op het Beginscherm (Afbeelding 4-20) geeft een lintmeter 
weer die de resterende hoeveelheid lint in de cassette weergeeft.

De meter toont drie verschillende kleuren om het lintniveau in een oogopslag te kunnen zien.

• GROEN = Voldoende lintvoorraad beschikbaar
• GEEL = Ongeveer 50 m (164 ft) lint resterend
• ROOD = ongeveer 20 m (66 ft) van het lint resterend

Afbeelding 4-20: Lintvoorraad van de printer
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4.10 Een testafbeelding afdrukken
De printer wordt meestal met een verpakkingsmachine gebruikt, waar het afdrukken door een 
sensor of een Programmeerbare Logische Controller (PLC) wordt ingeschakeld.

Alvorens de printer te laten werken, kan een testafbeelding worden afgedrukt om te controleren 
of de afgedrukte afbeelding van aanvaardbare kwaliteit is. De knop Testafdruk (Afbeelding 4-21) 
verschijnt als uitgeschakeld als dit kenmerk door de installatiemonteur is uitgeschakeld. De 
printer moet tevens in de status BEZIG zijn ingesteld, om de knop Testafdruk beschikbaar te 
maken.

Neem de volgende stappen om een testafdruk uit te voeren:

1. Druk, als de printer in de status NIET ACTIEF is, op  om de printer in de status  
BEZIG te zetten.

2. Zorg dat de verpakkingsfilm onder de printkop is geplaatst als de printer in een 
intermitterende toepassing is en zorg anders dat de verpakkingsfilm zich langs de printkop 
beweegt.

3. Tik op  in het CLARiTY's bedieningsframe (Afbeelding 4-21). De printer voert de 

testafdruk uit.

4. Inspecteer de testafdruk, om te controleren of de afbeelding juist is afgedrukt.

Afbeelding 4-21: Knop Testafdruk

Testafdruk
Drukknop
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Paragraaf 5 CLARiTY-besturingssysteem

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

• Aan de slag met CLARiTY
• Het Beginscherm gebruiken
• Het scherm Gereedschappen gebruiken
• Wachtwoordbescherming
• Master/Slave-printers

5.1 Aan de slag met CLARiTY
CLARiTY is een op pictogrammen gebaseerd regelsysteem voor de operator. Het heeft een 
eenvoudig te gebruiken aanraakscherm. Alle technische aspecten van de printerinstellingen  
en bediening worden toegankelijk via de knop Gereedschappen.

Afbeelding 5-1 geeft het Beginscherm weer van het CLARiTY-bedieningssysteem van de 
operator.

Opmerking: als de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, kunnen de beschikbare opties worden beperkt 
afhankelijk van het gebruikersniveau. Raadpleeg “Wachtwoordbescherming” op pagina 5-36 
voor meer informatie. 

5.2 Het Beginscherm gebruiken

Afbeelding 5-1:  CLARiTY-startscherm

1. Statusbalk
2. Knop Gereedschappen
3. Balk Details huidige taak
4. Verbruiksmaterialen
5. Informatie over prestaties

6. Afdrukpositie
7. Knop Afdrukken
8. Systeembedieningsknoppen
9. Knop Beginscherm
10. Knop Taak selecteren
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Het Beginscherm geeft de gebruiker toegang tot de volgende opties: 

WA A R S C H U W I N G
PERSOONLIJK LETSEL. 
De printer begint met afdrukken als u de statusbalk aanraakt, als de printer in de modus  
NIET ACTIEF staat. Pas op dat u de statusbalk niet aanraakt als u niet wilt dat de printer  
gaat werken.

Knoppen Beschrijving

Gaat terug naar het Beginscherm.

Opent het scherm Gereedschappen.

Geeft de informatie weer over de huidige 
taak. Wanneer u deze selecteert, verschijnt het 
scherm met details van de huidige taak.

Toont de lijst met beschikbare taken,  
inclusief de huidige taak. Zodra er een taak is 
geselecteerd, kan deze geladen worden om te 
printen. Als de velden ingeschakeld zijn voor 
gebruiker, kan de gebruiker bevestigen voor 
het printen start.

Start de printer. 

Stopt de printer.

Een testpagina afdrukken.
Opmerking: deze optie is alleen aanwezig als  
de optie op de printer is ingeschakeld met behulp 
van de CLARiTY Configuration Manager.

Past de afdrukpositie in horizontale  
en verticale richting aan.

Tabel 5-1: Startscherm  
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Het Startscherm geeft de gebruiker toegang tot de volgende opties:

Knoppen Beschrijving

Toont de status van de printer.
• BEZIG: De printer is ingeschakeld en 

klaar om te printen wanneer de juiste 
printtrigger wordt ontvangen.

• NIET ACTIEF: De printer is ingeschakeld 
maar niet klaar om te printen.

• AFSLUITEN: Stroomtoevoer naar de 
printkop is uitgeschakeld en de printer  
is niet klaar om te printen.

• WAARSCHUWING: Er zijn 
waarschuwingen, waar de operator op 
moet letten, maar de printer kan wel 
gebruikt worden.

• STORING: Er zijn storingen die de 
gebruiker moet opheffen voor de  
printer gestart kan worden.

Toont het scherm Verbruiksmaterialen, 
waarop lintinformatie wordt weergegeven. 
Ga voor meer informatie naar 
“Verbruiksmaterialen” op pagina 5-4.

Geeft de volgende informatie over 
printerprestaties weer:
• Doorvoer: doorvoer van de printer in 

afdrukken per minuut vanaf het moment 
dat de huidige taak geladen is.

• Batch telling: aantal afdrukken vanaf het 
moment dat de huidige taak geladen is.

Toont het scherm Verbruiksmaterialen, 
waarop lintinformatie wordt weergegeven 
informatie over de printer. Ga voor meer 
informatie naar “Scherm Prestaties” op 
pagina 5-5.

Tabel 5-2: Startscherm  
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5.2.1 Verbruiksmaterialen

Raak het gebied Verbruiksmaterialen op het Beginscherm aan. Het scherm Verbruiksmaterialen 
opent en geeft de lintinformatie (percentage van het resterend lint) weer zoals getoond in 
Afbeelding 5-2.

Raak de lintinformatie aan om de lintopties te bekijken, zoals die staan in Afbeelding 5-3.

Afbeelding 5-2:  Scherm Verbruiksmaterialen

Afbeelding 5-3:  Scherm Lint
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Het Lintscherm geeft toegang tot de volgende opties, zoals die staan in Tabel 5-3.

5.2.2 Scherm Prestaties

Raak het gebied Prestaties op het Beginscherm aan. Het scherm Prestatie wordt geopend  
zoals weergegeven in Afbeelding 5-4.

Opmerking: gebruik de schuifbalk om het scherm naar boven en beneden te scrollen.

Het scherm Prestaties toont de volgende opties zoals weergegeven in Tabel 5-4.

Optie Beschrijving

Percentage Het percentage lint dat beschikbaar is.

Geschatte tijd 
leeg 

De geschatte tijd tot wanneer het lint leeg is op basis van de huidige  
taak en de productiesnelheid.

Geschatte 
resterende tijd

De geschatte resterende tijd is op basis van de huidige taak en de 
productiesnelheid.

Laatst gewijzigd De datum en tijd waarop het lint voor het laatst is gewijzigd.

Tabel 5-3: Lint opties

Optie Beschrijving

Snelheid doorvoer van de printer in afdrukken per minuut vanaf het  
moment dat de huidige taak geladen werd.

Tabel 5-4: Prestaties Optie 

Afbeelding 5-4:  Scherm Prestaties
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Batch telling Het aantal afdrukken vanaf het moment dat de huidige taak  
geladen werd.

Totale telling Aantal afdrukken gedurende de levensduur van de printer.

Beschikbaarheid De beschikbaarheid van de printer en de operationele 
beschikbaarheidsinformatie. Ga voor meer informatie naar 
“Beschikbaarheid” op pagina B-1.

Pakken met te 
lage snelheid

Het aantal pakken met te lage snelheid. 
Opmerking: pakken met te lage snelheid zijn de producten die langzamer  
zijn dan de minimale afdruksnelheid van de printer wanneer in continu  
modus wordt afgedrukt. 

Afdrukken op 
pakken met te 
langzame 
snelheid

Het aantal afdrukken per pakken met te langzame snelheid.
Opmerking: de printkop houdt de afdruk vast of vertraagd deze, totdat de 
snelheid van het afdrukken toeneemt. Pakken met te lage snelheid hebben  
dus afdrukken met hiaten erin.

Genegeerde 
afdruksignalen

Het aantal genegeerde afdruksignalen.

Snelheid op 
korte termijn

De gemiddelde snelheid gedurende 5 minuten van de operatie.

Rendement op 
korte termijn

De efficiëntie van de feitelijke afdrukken per minuut van de 
genomineerde afdrukken per minuut,  die als invoer voor een  
periode van 5 minuten wordt gegeven.

Lange-termijn 
snelheid

De gemiddelde snelheid gedurende 10 minuten van de operatie.

Lange-termijn 
rendement

De efficiëntie van de daadwerkelijke afdrukken per minuut van  
de beoogde afdrukken per minuut, die als invoer voor een periode  
van 10 minuten wordt gegeven.

Trendsnelheid De waarde van trendsnelheid.

Trendefficiëntie De waarde van trendefficiëntie.

Nominale 
snelheid

Voer de benodigde pakketten per minuut in.

Optie Beschrijving

Tabel 5-4: Prestaties Optie (vervolg)
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5.3 Het scherm Gereedschappen gebruiken
Het scherm Gereedschappen geeft de Gereedschappen, die beschikbaar zijn voor de printer weer.

Raak  het Beginscherm aan om naar het scherm Gereedschappen te gaan. Het scherm 

Gereedschappen wordt geopend, zoals wordt getoond in Afbeelding 5-5.

Het scherm Gereedschappen geeft toegang tot de volgende opties, zoals te zien in Tabel 5-5.

Optie Beschrijving

Instelling Opties om de instellingsparameters van de printer te bekijken en te 
wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie de Servicehandleiding.

Diagnoses Informatie over de huidige waarden van de sleutelparameters voor  
de printerinstelling en waarden, die ondersteuning bieden voor de 
printerbediening en kunnen helpen bij het oplossen van problemen. 
Raadpleeg “Het scherm Diagnoses gebruiken” op pagina 5-8.

Databanken Informatie over beschikbare databases, hun capaciteit en de opgeslagen 
taken. Raadpleeg “Het scherm Databanken gebruiken” op pagina 5-33.

Help De trainingsvideo's en -documentatie voor specifieke taken en 
basisprobleemoplossing. Zie “Het scherm Help gebruiken” op 
pagina 5-35

Tabel 5-5: Tools Optie

Afbeelding 5-5: Scherm Gereedschappen
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5.3.1 Het scherm Diagnoses gebruiken

Raak  het scherm Gereedschappen naar het scherm Diagnoses te gaan 

(Afbeelding 5-6).

Het scherm Diagnoses geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Printkop Informatie over de status van printercomponenten, het 
gebeurtenislogboek, de grafische printkop en de encoder-profielen. 
Raadpleeg “Het scherm Printkop gebruiken” op pagina 5-9.

Verbruiksmateri
alen

Informatie over de lintvoorziening en afvaldiameter, lintspanning  
en afdrukmodus. Raadpleeg “Het scherm Verbruiksmaterialen” op 
pagina 5-22.

Controle Informatie over systeeminformatie, versies en  
communicatieconfiguratie. Zie “Het scherm Controle gebruiken” op 
pagina 5-23

Opties Er zijn momenteel geen opties beschikbaar.

Tabel 5-6: Beschrijving Scherm Diagnoses 

Afbeelding 5-6: Scherm Diagnoses
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5.3.1.1 Het scherm Printkop gebruiken

Raak  het scherm Diagnoses aan om naar de printkop parameters te gaan 

(Afbeelding 5-7).

Het scherm Printkop geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Inputs De status van de drie externe invoerparameters en de interne 
invoerparameters. Raadpleeg “Het scherm Inputs gebruiken” op 
pagina 5-10.

Uitgangen De status van fysieke uitvoer op de printer. Raadpleeg “Het scherm 
Uitgangen gebruiken” op pagina 5-12.

Algemeen De algemene parameters zoals Printkop modus, Print modus, Hoge 
doorvoersnelheid modus enz. Raadpleeg “Het scherm Algemeen 
gebruiken” op pagina 5-13.

Goede staat 
Printkop

Printkop goed staat log. Raadpleeg “Het scherm Printkopconditie 
gebruiken” op pagina 5-14.

Gebeurtenissenlog-
boek

Het Logboek, die verantwoordelijk zijn voor de downtime van de  
printer. Raadpleeg “Het scherm Gebeurtenissenlogboek gebruiken” op 
pagina 5-15.

Timings De telling voor diverse printeroperaties. Raadpleeg “Het scherm 
Timings gebruiken” op pagina 5-16.

Tabel 5-7: Beschrijving Scherm Printkop 

Afbeelding 5-7: Scherm Diagnoses printkop
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Het scherm Inputs gebruiken
Raak Inputs aan op het Printkop scherm om naar de input parameters te gaan (Afbeelding 5-8).

Het scherm Inputs biedt toegang tot de volgende parameters:

Profielen 
codeerorgaan

Het encoder profiel. Raadpleeg “Het scherm Profielen codeerorgaan 
gebruiken” op pagina 5-17.

Optie Beschrijving

Tabel 5-7: Beschrijving Scherm Printkop (vervolg)

Afbeelding 5-8: Invoerscherm
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Optie Beschrijving

Invoerconfiguratie Geeft de huidige configuratie  
van iedere input weer.

Encoder De encoder neemt na plaatsing de 
veranderingen in de productsnelheid 
waar en het zorgt dat de printer de 
afdrukbreedte bijstelt.

Externe inputs 1, 2, 3 De realtime status van elk van de  
drie ingangen.

Printkoppositie De positie van de printkop. De sensor 
van de printkop in de startpositie 
detecteert of de kop is geparkeerd  
of niet.

Cassette open De status van de cassette. De sensor 
van de cassette in startpositie 
detecteert of de cassette open of  
dicht is.

Printkop naar platenafstand De afstand tussen de printkop  
en platen.

Positiesensor printkop De positie van de positiesensor van  
de printkop. 

Positiesensor lint De positie van de positiesensor van  
het lint.

Motorspanning De spanningstoevoer naar de 
stappenmotors.

24-volttoevoer De status van de 24-volttoevoer.

Volt printkop De aandrijfspanning van de printkop. 
Dit moet 24 V zijn.

Temperatuur printkop Het in realtime aflezen van de 
thermistor op de thermische printkop.

Tabel 5-8: Beschrijving Invoerscherm 



5-12 Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA

CLARiTY-besturingssysteem

Het scherm Uitgangen gebruiken

Tik op Uitgangen op het scherm Printkop, om naar de uitgangsparameters  
te gaan (Afbeelding 5-9).

Het scherm Uitgangen biedt toegang tot de volgende parameters:

Opmerking: met de knop Schakelen kan de gebruiker de status van een uitgang forceren, Open/Gesloten 
of In/Uit. Dit kan handig zijn voor diagnostische doeleinden.

Optie Beschrijving

Printkoppositie Verplaatst de printkop van zijn geparkeerde naar zijn 
parate afdrukstand.

Printkop in/uit Verplaatst de printkop van zijn parate afdrukstand naar 
zijn afdrukpositie.

Externe relais en PNP-uitgangen De status van de 2 configureerbare relaisuitgangen  
en 2 configureerbare PNP-uitgangen van 24 V. 

Groen ledlampje Schakelt het groene ledlampje op de voorkant van  
de printer om.

Rood ledlampje Schakelt het rode ledlampje op de voorkant van de 
printer om.

Tabel 5-9: Beschrijving scherm Uitgangen 

Afbeelding 5-9: Scherm Uitgangen
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Het scherm Algemeen gebruiken
Tik op Algemeen op het scherm Printkop, om toegang te krijgen tot de parameters. 
(Afbeelding 5-10).

Het scherm Algemeen biedt toegang tot de volgende parameters:

Optie Beschrijving

Printermodus De modus van de printer. De volgende opties zijn beschikbaar:
• Intermitterend 

• Continu

Printer schrijfrichting De configuratie van de printer. De volgende opties zijn 
beschikbaar:

• Rechtshandig (RH) 

• Linkshandig (LH)

Afdrukmodus De afdrukmodus. De volgende opties zijn beschikbaar:
• Thermische overdracht (gebruikt een lint); 

• Direct (gebruikt de printer zonder lint en drukt direct  
af op thermische gevoelige labels).

Totale afdrukregistratie De totale afstand van de afdruksensor om op het doeldrukvlak 
af te drukken.  Het omvat afstanden die tijdens de installatie 
werden ingesteld, plus interne afstanden vereist door de  
software om regelsnelheid, enz. af te stellen.

Testafbeelding afdrukken Opent een venster om een testafbeelding af te drukken.

Tabel 5-10: Beschrijving Scherm Algemeen 

Afbeelding 5-10: Scherm Algemeen
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Het scherm Printkopconditie gebruiken
Tik op Printkopconditie op het scherm Printkop, om de printkopconditieparameters  
te openen (Afbeelding 5-11). 

Het scherm Printkopconditie biedt toegang tot de volgende parameters: 

Optie Beschrijving

 Conditiegrafiek De Printkopconditiegrafiek.

Printkop-ID De printkop-ID. 

Printkopweerstand De printkopweerstand. De waarde  
van de printkopweerstand past de 
aandrijfelektronica van de printer aan op de 
weerstandseigenschappen van de printkop.

Totaal afstand afgedrukt De totale afstand afgedrukt in km.

Tabel 5-11: Beschrijving Scherm Printkopconditie 

Afbeelding 5-11: Scherm Printkopconditie
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Het scherm Gebeurtenissenlogboek gebruiken
Tik op Gebeurtenissenlogboek op het scherm Printkop om de opties te openen 
(Afbeelding 5-12). 

Het scherm Gebeurtenissenlogboek biedt toegang tot de volgende parameters: 

Wachtwoord van de fabrikant Voer het wachtwoord van de fabrikant in  
om opties van hoger niveau opties in te 
schakelen. 

Optie Beschrijving

Storingen verbergen Toont/verbergt eventuele storingsgebeurtenissen uit de 
gebeurtenissenlogboeklijst.

Waarschuwingen 
verbergen

Toont/verbergt eventuele waarschuwingsgebeurtenissen  
uit de gebeurtenissenlogboeklijst.

Status verbergen Toont/verbergt eventuele statusgebeurtenissen uit de 
gebeurtenissenlogboeklijst.

Exporteren naar USB Exporteer het gebeurtenissenlogboek en gerelateerde 
parameterschermafbeeldingen naar de USB-stick.  
De gebruikersinterface neemt de gebruiker door de  
stappen die vereist zijn voor het downloaden naar de USB.

Tabel 5-12: Scherm Gebeurtenissenlogboek 

Optie Beschrijving

Tabel 5-11: Beschrijving Scherm Printkopconditie (vervolg)

Afbeelding 5-12: Scherm Gebeurtenissenlogboek
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Het scherm Timings gebruiken

Tik op Timings op het scherm Printkop om toegang te krijgen tot de parameters 
(Afbeelding 5-13).

Dit diagnostische scherm geeft informatie over de laatste afdruk of afdruktaakselectie die  
is gemaakt. Het is nuttig bij toepassingen met hoge doorvoersnelheid, te begrijpen wat de 
printer probeert te doen, vooral bij continu bewegingstoepassingen.

Het scherm Timings geeft de volgende informatie weer: 

Optie Beschrijving

Minimale afdruksnelheid 
(mm/s)

De werkelijke minimale afdruksnelheid die is bereikt 
tijdens de vorige afdrukcyclus.

Maximale afdruksnelheid 
(mm/s)

De feitelijke maximale afdruksnelheid die is bereikt  
tijdens de vorige afdrukcyclus.

Cyclustijd (ms) De totale tijd voltooid vanaf het einde van de vertraging 
van de afdrukregistratie aan het einde van het afdrukken.

Afdruktijd (ms) De feitelijke tijd die is bereikt tijdens de vorige 
afdrukcyclus.

Tijd taakselectie De tijd die is genomen bij het selecteren van de laatste taak 
vanaf het moment dat de afbeelding werd bevestigd, klaar 
om te worden afgedrukt.

Tijd update taakgegevens De totale tijd die nodig is om alle dynamische variabelen  
in de afbeelding bij te werken (tijd, datum, tellers).

Tabel 5-13: Beschrijving scherm Timings 

Afbeelding 5-13: Scherm Timings
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Het scherm Profielen codeerorgaan gebruiken

Profilering van de encoder is ontworpen voor continu bewegingstoepassingen.

Profilering van de encoder stelt de printer in staat om het gedrag van de standaard  
pakketfilm vanaf de encoder vast te laten leggen en de informatie te plotten op een handig 
CLARiTY-scherm, dat tegelijkertijd ook een 'online-oscilloscoop' van de machine in- en 
uitgangen toont. De printer kan worden geoptimaliseerd wat betreft afdrukprestaties, door 
gebieden te vermijden van de hostmachinecyclus die overmatige lineaire snelheden of snelle 
veranderingen in snelheid hebben.

Afbeelding 5-14 toont een typische schermweergave van een encoder-profiel.

De grafiek die wordt weergegeven op de CLARiTY-bedieningsinterface houdt rekening met  
de instellingen voor 'Maximale afdruksnelheid', de huidige instellingen voor 'Registratie'  
en de grootte van de afgedrukte afbeelding.

Met behulp van deze waarden, geeft de grafiek aan waar het afdruksignaal werd ontvangen en 
waar de afdruk binnen het profiel zou plaatsvinden, zoals wordt getoond in. Afbeelding 5-14.

Deze functie kan worden gebruikt om problemen op te lossen, zoals fluctuerende 
afdrukregistratie, veroorzaakt door de standaard pakketfilm, die zich tijdens de  
registratiefase boven de maximale afdruksnelheid van de printer beweegt.

Tijd update teller De tijd die nodig is om alle tellervelden in de afbeelding  
bij te werken.

Tijd update tijd/datum De tijd die nodig is om alle tijd/datum velden in de 
afbeelding bij te werken.

Optie Beschrijving

Tabel 5-13: Beschrijving scherm Timings (vervolg)

Afbeelding 5-14: Encoder-profielgrafiek
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Om de profilering van de encoder op het CLARiTY-scherm vast te leggen, gaat u als  
volgt te werk:

1. Tik op Profielen codeerorgaan op het scherm Printkop om toegang te krijgen tot de 
parameters voor Encoder-profielen (Afbeelding 5-15).

2. Configureer de Instellingen voor de volgende opties, om de opties voor het profiel  
dat u wilt vastleggen, in te stellen:

Optie Beschrijving

Profilering begint De volgende opties zijn beschikbaar
• Automatisch: stelt het profiel 

automatisch vast na aanraking 
van de knop Encoder-profiel 
vastleggen.

• Bij afdruksignaal: legt een  
profiel alleen vast nadat een 
afdruksignaal is ontvangen.

• Bij te lage snelheid afdrukken: 
Legt een profiel alleen vast als  
de filmsnelheid onder de 
minimumlimiet van de 
printerspecificatie valt.

Tabel 5-14: Beschrijving scherm Profielen codeerorgaan 

Afbeelding 5-15: Scherm Profielen codeerorgaan
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Profieltype De volgende profieltypes zijn 
beschikbaar:

• Standaard 

• Printerprestatie

• Ingangen en uitgangen

Elk profieltype presenteert de 
informatie in iets andere grafische 
vormen. Selecteer welke het beste  
past bij wat nodig is.

Profiel X-as Stel de X-as van de grafiek in als  
tijd of afstand.

Optie Beschrijving

Tabel 5-14: Beschrijving scherm Profielen codeerorgaan (vervolg)
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3. Start het opnameproces zodra de opties zijn geconfigureerd, door op knop Profiel 
codeerorgaan vangen te klikken. Het scherm Profiel codeerorgaan vangen verschijnt 
(Afbeelding 5-16).

Opmerking: encoder-profielen worden niet tijdens de lintkalibratieprocedure vastgelegd. 

4. Tik op  en het scherm Profiel codeerorgaan vangen 

verschijnt (Afbeelding 5-17). 

Afbeelding 5-16: Scherm Profiel codeerorgaan vangen

Afbeelding 5-17: Scherm Profiel codeerorgaan vangen
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Bovendien kan het encoder- profiel voor analyse worden geüpload naar een PC als  
CLARiTY Configuration Manager met de printer communiceert.

Om het encoder-profiel te uploaden naar een PC, gaat u als volgt te werk:

1. Klik op het nieuwe encoderspictogram en navigeer door apparaten en selecteer van  
de lijst Encoder-profiel vastleggen, zoals wordt getoond in Afbeelding 5-18. 

2. Klik op knop Trigger, het profiel wordt vastgelegd in een bestand dat in komma-gescheiden 
waarde-indeling (csv) is.

3. Selecteer van de nieuwe encoder de map Logboekbestanden om toegang te krijgen tot dit 
bestand, zoals wordt weergegeven in Afbeelding 5-19. 

Afbeelding 5-18: Encoder-profielen - CLARiTY-configuratie-instellingen

Afbeelding 5-19: Encoder-profielen - Logboekbestanden
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Dit bestand kan worden geladen in spreadsheetprogramma's, zoals Microsoft Excel en met 
behulp van een Grafiek-wizard kan een grafiek worden bekeken die vergelijkbaar is met de 
grafiek op het scherm van CLARiTY.

5.3.1.2 Het scherm Verbruiksmaterialen

Tik op  op het scherm Diagnoses om toegang te krijgen tot de parameters voor 

verbruiksmaterialen (Afbeelding 5-20).

Het scherm Diagnoses verbruiksmaterialen geeft de volgende parameters weer:

Optie Beschrijving

Diameter linttoevoer De gemeten diameter van het toevoerlint. De gemeten diameter 
van het toevoerlint kan vergeleken worden met de feitelijke 
lintdiameters na kalibratie, om de nauwkeurige werking van 
het kalibratiesysteem te bepalen.

Diameter lintafval De gemeten diameter van het lintafval. De gemeten diameter 
van het lintafval kan vergeleken worden met de feitelijke 
lintdiameters na kalibratie, om de nauwkeurige werking van 
het kalibratiesysteem te bepalen.

Lintspanning De laatste meting van lintspanning.

Tabel 5-15: Beschrijving scherm Diagnoses verbruiksmaterialen 

Afbeelding 5-20: Scherm Diagnoses verbruiksmaterialen
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5.3.1.3 Het scherm Controle gebruiken

Tik op  op het scherm Diagnoses om toegang te krijgen tot de  

bedieningsparameters (Afbeelding 5-21).

Het scherm Diagnose controle biedt toegang tot de volgende parameters:

Afdrukmodus De afdrukmodus. De volgende opties zijn beschikbaar:
• Thermische overdracht (gebruikt een lint); 

• Direct (gebruikt de printer zonder lint en drukt direct af  
op thermische gevoelige labels).

Optie Beschrijving

Versies De software-informatie voor het systeem en elk van de 
subcomponenten. Raadpleeg “Het scherm Versies gebruiken” op 
pagina 5-24.

Systeeminformatie Het serienummer en het revisienummer van de Printplaat (PCB), de 
snelheid van de processor (CPU) en de referentie-informatie van de 
apparatuur. Raadpleeg “Het scherm Systeeminformatie gebruiken” op 
pagina 5-25.

Tabel 5-16: Beschrijving scherm Diagnose controle 

Optie Beschrijving

Tabel 5-15: Beschrijving scherm Diagnoses verbruiksmaterialen (vervolg)

Afbeelding 5-21: Scherm Diagnose controle
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Het scherm Versies gebruiken

Tik op Versies op het bedieningsscherm,om de parameters te bekijken (Afbeelding 5-22).

Opmerking: als er sprake is van inconsistentie tussen de softwarecomponenten, die in de printer  
zijn geïnstalleerd, verschijnt in het Software-onderdeelnummer het bericht 'Incompatibele 
softwareversies'. Als dit bericht verschijnt, moet een update van CLARiTY-software 
worden uitgevoerd, anders kan de printer op onvoorspelbare wijze presteren.

Het scherm Versies toont de software-informatie voor het systeem en elk van de 
subcomponenten.

Contact- 
gegevens

De contactgegevens van de contactpersoon van klantenservice. 
Raadpleeg “Het scherm Contactgegevens gebruiken” op pagina 5-26.

Communicaties De seriële en netwerkpoorten van de printer. Raadpleeg “Het scherm 
Communicaties gebruiken” op pagina 5-27.

Productie-auditlog
boek

Het logboek van wijzigingen aan de machine en door de gebruiker. 
Raadpleeg “Het scherm Productie-auditlogboek” op pagina 5-31.

Afbeelding Update 
wachtrij

De lijst met alle taken in de wachtrij van de printer. Raadpleeg “Het 
scherm Wachtrij update afbeelding” op pagina 5-32.

Optie Beschrijving

Tabel 5-16: Beschrijving scherm Diagnose controle (vervolg)

Afbeelding 5-22: Scherm Versies
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Het scherm Systeeminformatie gebruiken

Tik op Systeeminformatie op het bedieningsscherm om de parameters te bekijken 
(Afbeelding 5-23).

De systeeminformatie geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

PCB-serienummer Het serienummer van de PCB. 

PCB-revisie De revisie van de PCB. 

CPU-snelheid De snelheid van de processor (CPU). 

Apparatuurverwijzing De informatie van apparatuurverwijzing. 

Tabel 5-17: Beschrijving scherm Systeeminformatie 

Afbeelding 5-23: Scherm Systeeminformatie
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Het scherm Contactgegevens gebruiken

Tik op Contactgegevens op het bedieningsscherm, om de parameters te bekijken 
(Afbeelding 5-24).

De Contactgegevens geven de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Naam De naam van de contactpersoon van de klantenservice.

Adresregels 1, 2, 3 Het adres van de contactpersoon van de klantenservice. 

Serienummer Het serienummer van de printer.

Telefoonnummer Het telefoonnummer van de contactpersoon van de 
klantenservice.

E-mail Het e-mailadres van de contactpersoon van de klantenservice.

Tabel 5-18: Beschrijving scherm Contactgegevens 

Afbeelding 5-24: Scherm Contactgegevens
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Het scherm Communicaties gebruiken

Tik op Communicaties op het Bedieningsscherm, om toegang te verkrijgen tot de  
parameters (Afbeelding 5-25).

Het scherm Communicaties geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Communicatiepoort 1 De status van de seriële poort inclusief de baudrate en  
het gebruik. Raadpleeg “Het scherm Communicatiepoort 1 
gebruiken” op pagina 5-28.

TCP/IP De configuratie en status van de netwerkpoort van de printer. 
Raadpleeg “Het scherm TCP/IP gebruiken” op pagina 5-29

Tabel 5-19: Beschrijving scherm Communicaties 

Afbeelding 5-25: Scherm Communicaties
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Het scherm Communicatiepoort 1 gebruiken

Tik op Communicatiepoort 1 op het scherm Communicatie, om toegang te krijgen  
tot de parameters (Afbeelding 5-26).

Het scherm Communicatiepoort 1 geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Gebruik De software die is aangesloten op de seriële poort. 

Baudrate De baudrate van de seriële poort.

CLARiTY-comm.  
over ComPort

De status van de seriële poort. 

Tabel 5-20: Beschrijving Communicatiepoort 1 

Afbeelding 5-26: Scherm Communicatiepoort 1
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Het scherm TCP/IP gebruiken

Tik op TCP/IP op het scherm Communicaties, om toegang te krijgen tot de  
parameters (Afbeelding 5-27).

Het scherm TCP/IP geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

IP-adres Het IP-adres van het netwerk.

Subnetmasker Het netwerkadres voor subnetmasker.

CLARiTY-communicaties De TCP/IP-poortnummers en de 
CLARiTY-netwerkstatus. 

Tabel 5-21: Beschrijving scherm TCP/IP 

Afbeelding 5-27: Scherm TCP/IP
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Tekstcommunicaties Het TCP/IP-poortnummer dat aan 
tekstcommunicaties is toegewezen. 

Externe service Het TCP/IP-poortnummer dat  
aan VRS is toegewezen.

ZPL-emulatie Het TCP/IP-poortnummer dat  
aan ZPL-emulatieopdrachten is 
toegewezen. 

SATO-emulatie De status van het 
communicatieprotocol,  
toegewezen TCP/IP-poortnummer, 
poortrespons, netwerkstatus voor 
SATO-emulatieopdrachten. 

Optie Beschrijving

Tabel 5-21: Beschrijving scherm TCP/IP (vervolg)
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Het scherm Productie-auditlogboek

Tik op Productie-auditlogboek op het scherm Bediening, om de parameters te bekijken. 
(Afbeelding 5-28).

Opmerking: deze optie is beschikbaar als logboekregistratie is ingeschakeld op de printer,  
met behulp van de CLARiTY Configuration Manager.

Opmerking: logboeken kunnen ook op een USB-geheugenstick worden opgeslagen, als een in  
de printer is geplaatst.

CimComms-communicaties Het TCP/IP-poortnummer  
en de netwerkstatus voor 
CimComms-communicaties. 

Optie Beschrijving

Tabel 5-21: Beschrijving scherm TCP/IP (vervolg)

Afbeelding 5-28: Scherm Productie-auditlogboek
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Het scherm Wachtrij update afbeelding

Tik op het scherm Wachtrij update afbeelding op het scherm Bediening, om de  
parameters te bekijken (Afbeelding 5-29).

5.3.1.4 Het scherm Opties gebruiken

Er zijn momenteel geen opties beschikbaar. Het kan in een toekomstige versie van  
CLARiTY geïntroduceerd worden.

Afbeelding 5-29: Scherm Wachtrij update afbeelding
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5.3.2 Het scherm Databanken gebruiken

Tik op  op het scherm Gereedschappen, om het scherm Databanken te openen 

(Afbeelding 5-30).

Het scherm Databanken geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Intern De takenlijst opgeslagen in de  
printer. Geselecteerde taken  
kunnen worden overgedragen  
naar de USB-geheugenstick (indien 
beschikbaar). De knop Bewerken biedt 
de optie om taken te verwijderen uit 
de interne database.

Tabel 5-22: Beschrijving scherm Databases 

Afbeelding 5-30: Scherm Databanken
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Capaciteit Het geschatte aantal taakbestanden 
dat op de printer kan worden 
opgeslagen, op basis van de grootte 
van bestaande taakbestanden en het 
aantal bytes van de resterende 
beschikbare taakopslag. 

Extern De taken, die zijn opgeslagen op de 
USB-geheugenstick. Geselecteerde 
taken kunnen worden overgedragen 
naar de Interne database. Taken 
kunnen van de USB-geheugenstick 
worden verwijderd.
Opmerking: deze optie is  
alleen beschikbaar wanneer de 
USB-geheugenstick in de printer  
is geplaatst.

Optie Beschrijving

Tabel 5-22: Beschrijving scherm Databases (vervolg)
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5.3.3 Het scherm Help gebruiken

Tik op  op scherm Gereedschappen, om het scherm Help te openen (Afbeelding 5-31).

Het scherm Help geeft de volgende informatie weer:

Optie Beschrijving

Documentatie De trainingsvideo's en -documentatie voor specifieke  
taken en basisprobleemoplossing

Tabel 5-23: Beschrijving scherm Help 

Afbeelding 5-31: Scherm Help
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5.4 Wachtwoordbescherming
Via wachtwoordbescherming op de gebruikersinterface zijn er verschillende beveiligde 
toegangsniveaus mogelijk voor de diverse bedieningsfuncties. Tijdens de installatie  
kunt u met behulp van CLARiTY Configuratie Manager de standaard of geavanceerde 
wachtwoordselectie instellen. Raadpleeg de Servicehandleiding voor de  
Videojet DataFlex 6230 (onderdeelnummer: 463045).

Opmerking: als u geen wachtwoordbescherming wilt hebben, kunt u de optie Geen selecteren.

Wachtwoordbeheer kan worden ingesteld volgens gebruikersvereisten. Wanneer de  
gebruiker toegang wil krijgen tot een functie die met wachtwoord is beveiligd, vraagt de 
gebruikersinterface de gebruiker om het wachtwoord in te voeren.

Wanneer het juiste wachtwoord is ingevoerd, komt de functie of het menu beschikbaar. Het 
wachtwoordniveau blijft actief, totdat de gebruiker zich afmeldt of er een time-out optreedt.

• Standaard wachtwoorden: Als bijvoorbeeld, de functie Diagnostische gegevens met 
een wachtwoord is beveiligd en de gebruiker het menu Diagnostische gegevens 
opent door naar Gereedschappen > Diagnoses te navigeren, vraagt CLARiTY de 
gebruiker het wachtwoord in te voeren.

• Geavanceerde wachtwoorden: De gebruiker wordt gevraagd de vereiste 
gebruikersnaam te selecteren en het bijbehorende wachtwoord in te voeren.

5.5 Master/Slave-printers
De modus Master/Slave van CLARiTY maakt het mogelijk om vier printers met elkaar  
te verbinden en deze als groep te gebruiken. (De groep kan slechts één master hebben).  
Dit hoofdstuk beschrijft het gebruik van de modus Master/Slave op:

• Niveau 1 - Groepstaak selecteren
• Niveau 2 - Groepsbeheer

Meer informatie over de CLARiTY Master/Slave-modus vindt u in de Servicehandleiding.

Afbeelding 5-32: Scherm Wachtwoord
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5.5.1 Groepstaak Selecteren

Gebruik Groepstaak selecteren, om ervoor te zorgen dat alle parameters in de groep  
dezelfde taak afdrukken. U kunt alleen taken op de masterprinter selecteren.  
De masterprinter instrueert de slaves welke taak dient te worden afgedrukt.

Wanneer u Groepstaak selecteren gebruikt, geeft de masterprinter aanvullende informatie,  
zoals hieronder wordt beschreven:

• De masterprinter geeft een storingsbericht voor elke slave-printer die niet op de 
master reageert.

• Het scherm Printkop (navigeer naar Gereedschappen > Diagnoses > Printkop)  
bevat een lijst van de printers in de groep. Raak de naam van een printer aan,  
om informatie over de gekozen printer weer te geven, zoals wordt gegeven in 
Tabel 5-24.

• Het scherm Printkop (navigeer naar Gereedschappen > Instelling> Printkop) maakt het 
mogelijk om een of meer slaves uit de groep uit te sluiten. Dit is nuttig indien een 
slave een storing ontwikkelt en u de andere printers door wilt laten gaan met het 
afdrukken van de taak. Als de storing is opgelost, kunt u de printer weer aan de 
groep toewijzen.

5.5.2 Groepsbeheer
Dit bedrijfsniveau (niveau 2) stelt u in staat de slave-printers vanaf de master te bedienen.  
Net zoals bij Groepstaak selecteren, kunt u taken alleen op de masterprinter selecteren.  
De masterprinter instrueert de slaves welke taak dient te worden afgedrukt. De slaves kunnen 
aan de groep worden toegewezen en kunnen buitengesloten worden, zoals dit wordt beschreven 
in“Groepstaak Selecteren” op pagina 5-37.

U kunt de masterprinter gebruiken om de instellingsparameters voor elke printer in de groep  
te wijzigen.

De gebruikersinterface op de masterprinter geeft eveneens de volgende aanvullende  
informatie weer:

• Informatie over verbruiksmaterialen voor elke printer in de groep; 
• De waarden van de batchtelling en de totale telling voor de groep in zijn geheel;  

Ook zijn de totale telwaarden voor elke printer in de groep beschikbaar.
• De storings- of waarschuwingsberichten voor de master- en slave-printers  

(de slaves tonen alleen hun eigen storingen en waarschuwingen).
• Diagnostische informatie over elke printer in de groep.

Printer Beschrijving

Master Met de standaard knoppenset kunt u diagnostische informatie over de 
printer en informatie over het gebruikte Master/Slave-niveau bekijken

Slave De informatie over de verbinding tussen de slave en de master

Tabel 5-24: Diagnoses master/slave 
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Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

• Nieuwe taken maken en toevoegen
• De huidige taak of afbeelding bekijken
• Een nieuwe taak kiezen om af te drukken
• Door gebruiker bewerkbare velden
• De positie of verschijning van de afdruk wijzigen
• Een taak verwijderen uit de Takendatabase

6.1 Nieuwe taken maken en toevoegen
Afdruktaken worden offline gemaakt met gebruik van de software VideojetConnect™  
Design of CLARiSOFT image design (beeldontwerp) die op een PC werkt.

Dit is een What You See Is What You Get (WYSIWYG) (Wat Je Ziet Is Wat Je Krijgt) pakket  
dat u in staat stelt om de vormgeving (look) en de interactieve stijl (feel) van een af te  
drukken afbeelding te ontwerpen en de inhoud van speciale velden te definiëren, zoals bijv.  
de gecompliceerde berekening van de uiterste verkoopdatum.

Als de taak met VideojetConnect™ Design of CLARiSOFT is ontworpen, wordt deze met een 
unieke taaknaam op de vaste schijf van de pc opgeslagen. Taken worden overgebracht naar de 
lokale database door de pc met een RS232-kabel of een ethernetkabel op de printer aan te sluiten.

Als alternatief heeft de printer het vermogen rechtstreeks van een USB-apparaat een 
'Takendatabase' te downloaden. Taken kunnen in VideojetConnect™ Design of CLARiSOFT 
worden gemaakt en, klaar voor download naar de printer, op een USB-apparaat worden 
opgeslagen. Dit maakt de noodzaak een laptop naar het productiegebied mee te nemen, 
overbodig.

Raadpleeg de online help die met VideojetConnect™ Design of CLARiSOFT wordt meegeleverd, 
voor informatie over hoe afbeeldingen te maken. Raadpleeg de servicehandleiding voor meer 
informatie over het overdragen van afbeeldingen naar de printer.

Zodra de taken in de lokale database van de printer zijn opgeslagen, kan de PC worden 
verwijderd. Taken worden dan voor afdrukken geselecteerd, zoals dit wordt beschreven in  
“Een nieuwe taak kiezen om af te drukken” op pagina 6-4.

De printer wordt geleverd met twee standaard (default) taakafbeeldingen:

• Standaardtekst regel 4
• Standaard datumcode

U kunt de details in deze twee taakafbeeldingen naar eigen behoefte wijzigen. Raadpleeg  
“De huidige taak of afbeelding bekijken” op pagina 6-2 voor instructies over het wijzigen  
van een afbeelding.

Variabele informatie, zoals batchcodes of de uiterste verkoopdatum kan worden ingevoerd  
met gebruik van een schermtoetsenbord, zoals dit wordt beschreven in “Door gebruiker 
bewerkbare velden” op pagina 6-6.
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6.2 De huidige taak of afbeelding bekijken
De naam van de huidige taak wordt op het Beginscherm weergegeven (Afbeelding 6-1).  
Zorg, voordat de productielijn wordt gestart, dat de huidige taak inderdaad de taak is  
die u wilt afdrukken.

Afbeelding 6-1: CLARiTY-startscherm
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Ga als volgt te werk om verdere details van de huidige taak te bekijken:

1. Raak de huidige taak aan op het Beginscherm. Dit geeft de details van de taak weer,  
zoals wordt getoond in Afbeelding 6-2.

2. Tik op  op de navigatiebalk, of op  om terug te keren naar het Beginscherm.

Afbeelding 6-2: Weergave van de huidige taakdetails
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6.3 Een nieuwe taak kiezen om af te drukken

1. Tik op  op het Beginscherm. Een lijst met beschikbare taken wordt weergegeven 

(Afbeelding 6-3).

Opmerking: bij het selecteren van een taak wordt op de rechterkant van het scherm een voorbeeld 
van de taak weergegeven. 

Afbeelding 6-3: Takenlijst
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2. Tik op de naam van de vereiste taak in de lijst, zoals wordt weergegeven in Afbeelding 6-4  
en tik dan op .

Mocht de lijst lang zijn, dan verschijnt er een ‘schuifbalk’ aan de rechterkant van de lijst.  
Tik op de pijlknoppen Omhoog of Omlaag op de schuifbalk om door de lijst te gaan.

Als alternatief kunt u de taaknaam met gebruik van het toetsenbord typen.

Als de taak informatie over gebruikersinvoer vereist (bijv. taakvariabelen, zoals batchcodes of 
vervaldatum), zal de UI (gebruikersinterface) daarom vragen. Raadpleeg “Variabele tekst- en 
datuminformatie wijzigen” op pagina 6-6

3. Tik op  om de informatie te accepteren en een 

voorbeeld van de afbeelding te bekijken.

4. Tik op  op de voorbeeldpagina, om de details te bevestigen. 

De nieuwe taak wordt de huidige taak.

Opmerking: gebruiker kan een nieuwe afbeelding of taak selecteren terwijl de printer werkt of offline is. 
De nieuwe taak vervangt alleen de huidige taak nadat de gebruiker Stap 4 uitvoert.

5. Tik op  om terug te keren naar het Beginscherm.

6. Om het menu Taakselectie op elk gewenst moment te verlaten zonder de wijzigingen  

aan te brengen, tikt u op .

Afbeelding 6-4: Taakselectie
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6.4 Door gebruiker bewerkbare velden
Sommige taken bevatten taakvariabelen. Taakvariabelen zijn delen van de taakafbeelding  
die kunnen worden gewijzigd. Er zijn twee soorten taakvariabelen:

• Variabele TEKST-velden. 
Deze worden bijv. gebruikt voor batchcodes, productnamen en andere tekstlabels.

• Variabele DATUM-velden. 
Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor uiterste verkoopdatum.

• Variabele TELLER-velden. 
Hiermee kunt u de startwaarde van een teller wijzigen.

Als een geselecteerde opdracht variabele informatie bevat, vraagt CLARiTY de gebruiker om  
de vereiste informatie in te voeren of te bewerken. 

Opmerking: elke variabele heeft een aankruisvakje. Het aankruisvakje is aanvankelijk niet aangekruist.  

Als een gebruiker de variabele gegevens invoert en op tikt, 

kruist CLARiTY het vakje automatisch aan. Gebruiker kan alleen doorgaan naar de volgende 

stap als alle vakjes zijn aangekruist.

6.4.1 Variabele tekst- en datuminformatie wijzigen
Neem de volgende stappen om het gebruikersveld te bewerken:

1. Als een taak is geselecteerd, verschijnt de lijst met de door gebruiker bewerkbare velden  
in de taak.

2. Raak het benodigde veld in de lijst aan om dit te selecteren (het eerste veld in de lijst  
wordt automatisch geselecteerd). De standaardgegevens van dat veld verschijnen in het 
voorbeeldvenster (Afbeelding 6-8).

3. Als de informatie in het voorbeeldvenster de informatie is die u wilt afdrukken,  
gaat u naar stap 6. Als u de informatie wilt wijzigen, voert u stap 4 uit.

4. Raak  om de informatie te wijzigen.

Afbeelding 6-5: Venster Standaard datumcode
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5. Voer voor de tekstvelden de volgende taken uit:

a. Gebruik het toetsenbord om de gegevens in te voeren. 
Het CLARiTY-besturingssysteem ondersteunt een aantal standaard talen voor  
gebruik bij 'Door gebruiker ingevoerde' tekstinformatie. 

b. Raak de ‘Toets Taalselectie’ aan om de beschikbare taalselecties weer te geven  
(zie Afbeelding 6-6).

c. De toetsenblokfuncties werken op dezelfde manier als het toetsenbord van  
een computer. Breng de nodige wijzigingen aan op de informatie.

Afbeelding 6-6: Standaard toetsenbord

Toets Taalselectie
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Voer de volgende taken uit voor de datumvelden:

d. Raak het gegevensvenster aan om de pagina Kalender weer te geven (zie Afbeelding 6-7).

e. Tik op  of  om de maand en het jaar te wijzigen.

f. Tik op de datum op de kalender om de datum van de maand te kiezen en  
tik op . 

Opmerking: alle datums die niet beschikbaar zijn voor selectie vanwege vooraf gedefinieer 
de regels die mogelijk in CLARiSOFT zijn ingesteld, worden uitgeschakeld.

6. Tik op  wanneer u tevreden bent over de juistheid  
van de informatie in het gegevensvenster. De gebruikersinterface kruist het vakje aan.  
Als er zich slechts twee door gebruiker bewerkbare velden in de taak bevinden, geeft de 
gebruikersinterface automatisch het tweede veld weer. Mochten er drie of meer velden zijn, 
dan verschijnt de lijst met door gebruiker bewerkbare velden, zodat u er een kunt selecteren. 
 
Wanneer u op tikt  bij het laatste veld voor deze taak  
(en alle aankruisvakjes zijn aangekruist), geeft de gebruikersinterface het voorbeeld  
van de afbeelding weer.

7. Voer één van de volgende stappen bij het voorbeeld uit:

• Indien u tevreden bent met de afbeelding en u de nieuwe taak wilt uitvoeren, tik dan 

op . Producten worden met de nieuwe afbeelding 

afgedrukt totdat u andere wijzigingen maakt of een nieuwe taak selecteert.

Afbeelding 6-7: Pagina Kalender
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• Bent u niet klaar om de taak af te drukken, dan kunt u dit scherm laten zoals het is.  
U kunt later op  tikken om de taak op dat moment te 
selecteren.

• Als u terug wilt gaan door de taak selectie schermen om wijzigingen aan te brengen 
in de variabele gegevens, tikt u op .

• Om de taak helemaal te annuleren, tikt u op .

6.4.2 Aantikken om te bewerken
Wanneer u gebruikersvelden snel en eenvoudig wilt bijwerken en wijzigen in een afdruktaak, 
kan de gebruiker de functie ‘Aantikken om te bewerken’, gebruiken.

Opmerking: de functie Aantikken om te bewerken is standaard uitgeschakeld en moet in de CLARiTY 
Configuration Manager worden geactiveerd.

1. Selecteer de huidige taak detailsbalk om het taakvoorbeeld te tonen.

2. Tik op  om de door gebruikers te bewerken velden te bekijken.

3. De taak wordt geopend en de door gebruiker bewerkbare velden zijn gemarkeerd.

Opmerking: alleen taken met door gebruiker bewerkbare velden kunnen worden bewerkt met  
de functie Aantikken om te bewerken. Deze worden ingesteld in CLARiSOFT  
tijdens het aanmaken van berichten.

4. Tik op het gebruikersveld om een gebruikersveld te bewerken.

5. De juiste gebruikersveld-editor, gebaseerd op het type gebruikersveld, wordt  
weergegeven voor de update.

Update het gebruikersveld indien nodig en tik op .

Afbeelding 6-8: Venster Standaard datumcode
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6. Als er meer gebruikersvelden zijn, herhaalt u voor elk veld stap 4 en 5.

7. Tik op  na bewerking van alle vereiste gebruikersvelden.  
De taak wordt geüpdate in de printer en na de volgende afdruk weergegeven op de balk 
Details huidige taak.

6.5 De positie of verschijning van de afdruk wijzigen
De volgende kenmerken kunnen worden gewijzigd en toegepast om de kwaliteit of positie  
van de af te drukken afbeelding te wijzigen:

• Afdrukpositie
• Afdrukoriëntatie
• Het donkere deel van het afgedrukte beeld
• Afdrukvertraging (alleen toepassingen met intermitterende modus)
• Snelheid van de afdruk (alleen toepassingen met intermitterende modus)
• Afdrukpositie printkop (alleen voor toepassingen met continu modus)

De afdrukinstellingen kunnen via het scherm Instellingen printkop worden bekeken en  
gewijzigd door te navigeren naar Tools > Instellingen > Printkop.

Afbeelding 6-9 geeft het scherm printkopinstelling voor geïnstalleerde printers weer om op  
een verpakkingsmachine met intermitterende beweging te werken (drukt alleen af wanneer  
het doelmateriaal stationair is).

Afbeelding 6-9 geeft scherm printkopinstelling voor geïnstalleerde printers weer om op  
een verpakkingsmachine met continu beweging te werken (drukt terwijl het doelmateriaal  
in beweging is).

Afbeelding 6-9: Scherm Instellingen printkop voor toepassingen met 
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6.5.1 De afdrukpositie wijzigen
Mocht de afbeelding niet op de juiste plaats op de verpakkingsfilm afdrukken, dan kunt u de 
plaats wijzigen door de horizontale of verticale registratie te wijzigen. Dit stelt u in staat om de 
afbeelding binnen het venster van het afdrukgebied te bewegen en om kleine bijstellingen in de 
afdruklocatie te maken zonder de printer op de beugel te bewegen. Indien de afbeelding buiten 
het venster Afdrukken of de beschikbare lintbreedte wordt bewogen, dan wordt een deel van de 
afbeelding niet afgedrukt.

• De verticale registratie bepaalt de plaats over de breedte van de verpakkingsfilm of 
de printkop. 

• De horizontale registratie bepaalt de plaats langs de lengte van de verpakkingsfilm.
Neem de volgende stappen om de afdrukpositie te wijzigen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop. Het scherm Printkop wordt 
weergegeven (Afbeelding 6-9 op pagina 6-10).

2. Tik op ofwel Horizontale registratie of Verticale registratie op het scherm Instellingen 
printkop, om het scherm te openen om de vereiste instelling te bewerken.

3. Tik op of op  om kleine aanpassingen in de parameterinstellingen  

aan te brengen.

Voer als alternatief één van de volgende stappen uit om wijzigingen in de instellingen  
aan te brengen:

• Typ een nieuwe waarde met het toetsenbord.
• Tik op de knoppen Min., Max. of Standaard (Default) om de minimale, maximale  

of standaardwaarden te selecteren.

4. Tik op  om de instellingen op te slaan.

Afbeelding 6-10: Verticale registratie
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5. Tik op  om terug te keren naar het Beginscherm.

Opmerking: dezelfde aanpassingen kunnen worden uitgevoerd via  op het Beginscherm.

6.5.2 De densiteit van de afdruk wijzigen
Mocht de afdruk te donker zijn, dan veroorzaakt dit dat de afgedrukte afbeelding er vaag uitziet.

Indien de densiteit van de afdruk te hoog is ingesteld, dan zijn de randen van het afgedrukte 
beeld onscherp. Dit zal ook de printkop opdrijven en de levensduur verkorten.

Kies de laagste waarde voor de densiteit die een bevredigende afdrukkwaliteit.

Neem de volgende stappen om de afdrukdensiteit in te stellen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop. Het scherm Printkop wordt 
weergegeven (Afbeelding 6-9 op pagina 6-10).

2. Tik op Afdrukdensiteit.

3. Tik op of op  om kleine aanpassingen in de parameterinstellingen  

aan te brengen. 

Voer als alternatief één van de volgende stappen uit om wijzigingen in de instellingen  
aan te brengen:

• Typ een nieuw getal met het toetsenbord.
• Tik op de knoppen Min., Max. of Standaard om de minimale, maximale of 

standaardwaarden te selecteren.

4. Tik op  om de instellingen op te slaan.

5. Tik op  om terug te keren naar het Beginscherm.

6.5.3 De afdrukvertraging instellen
Opmerking: deze functie kan alleen worden toegepast op de toepassingen voor intermitterende modus.

De afdrukvertraging is de tijdsinterval tussen het door de printer ontvangen afdruksignaal  
en het starten van een afdruk. Deze vertraging kan worden verlengd om ervoor te zorgen  
dat het doelmateriaal geheel tot stilstand is gekomen voordat het afdrukken begint. Indien  
het afdrukken begint terwijl het doelmateriaal nog in beweging is, dan kan de resulterende 
afbeelding er uitgerekt of samengeperst uitzien. Teneinde maximale doorvoer mogelijk te 
maken, dient de afdrukvertraging op de kortste tijd te worden ingesteld die consistente 
afdrukken produceert.

Neem de volgende stappen om de afdrukvertraging te wijzigen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop. Het scherm Printkop wordt 
weergegeven (Afbeelding 6-9 op pagina 6-10).

2. Selecteer de parameter Afdrukvertraging om de parametersinstelling Afdrukvertraging  
te openen.

3. Voer een nieuwe waarde met het toetsenbord in.
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4. Tik op  om de parameterinstellingen op te slaan.

5. Tik op  om terug te keren naar het Startscherm.

6.5.4 De afdruksnelheid instellen
Opmerking: deze functie kan alleen worden toegepast op de toepassingen voor intermitterende modus.

Het thermische overdrachtslint dat door de printer wordt gebruikt, hecht zich sneller aan 
bepaalde soorten verpakkingsmaterialen dan aan andere. De afdruksnelheid kan worden 
verlaagd om de hechting en de afdrukkwaliteit te verbeteren, en kan worden verhoogd door  
de totale cyclustijd van het afdrukken te verlagen, om grotere doorvoer van pakken per minuut 
te bereiken.

Neem de volgende stappen om de afdruksnelheid te wijzigen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop. Het scherm Printkop wordt 
weergegeven (Afbeelding 6-9 op pagina 6-10).

2. Tik op Afdruksnelheid. Het scherm Afdruksnelheid wordt weergegeven.

3. Voer een nieuwe waarde met het toetsenbord in.

4. Tik op  om terug te keren naar het Startscherm.

6.5.5 De Printkoppositie instellen
Opmerking: deze functie kan alleen worden toegepast op toepassingen voor de continue modus.

Bij continu afdrukken drukt de printkop het te bedrukken materiaal tegen de rol omlaag,  
zoals wordt weergegeven in Afbeelding 6-11.

U kunt de hoek van de printkop tegen het doelmateriaal wijzigen door de stand van de printkop 
te veranderen. Deze hoek is van invloed op de afdrukkwaliteit. Als de hoek niet passend is, ziet 
de resulterende afdruk er vaag uit.

Neem de volgende stappen om een passende stand van de printkop te vinden:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > Printkop. Het scherm Printkop wordt 
weergegeven (Afbeelding 6-9 op pagina 6-10).

2. Tik op Afdrukpositie.

1

3

24

Afbeelding 6-11: Afdrukpositie van printkop

1. Printkop
2. Doelmateriaal

3. Rol
4. Aanpassing printkoppositie
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3. Voer een nieuwe waarde met het toetsenbord in.

Opmerking: u dient de parameters voor de afdrukpositie in stappen van 1 mm te wijzigen.  
De parameter voor de afdrukpositie bestaat uit eenheden van 0,01 mm, wat  
inhoudt dat een wijziging van 100 eenheden de printkop 1 mm beweegt.

Inspecteer de proefafdrukken vanuit elke stand, totdat u de optimale afdrukkwaliteit  
op de vereiste afdruksnelheid vindt.

4. Tik op  om terug te keren naar het Startscherm.

6.6 Een taak verwijderen uit de Takendatabase
Neem de volgende stappen om taken die niet langer nodig zijn te verwijderen:

1. Navigeer naar Gereedschappen > Databank.

2. Selecteer de vereiste database (intern of extern) en tik op . 

3. Het scherm Interne takenlijst wordt weergegeven (Afbeelding 6-12). Dit scherm bevat een  
lijst met alle beschikbare afdruktaken, samen met de beschikbare ruimte voor het opslaan  
van nieuwe taken.

4. Tik op de naam van de taak die u uit de takenlijst wilt verwijderen. In het voorbeeldvenster 
verschijnt de taakafbeelding. Zorg dat alleen de geselecteerde taak/taken wordt/worden 
verwijderd.

5. Tik op  om de taak te verwijderen. 

Afbeelding 6-12: Venster Databank verwijderen
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6. Bevestig de te verwijderen taak (Afbeelding 6-13).

7. Tik op  om de taak te verwijderen.

8. Herhaal stappen 3 tot 7 om andere taken te verwijderen die niet nodig zijn.

9. Tik op  om terug te keren naar het Beginscherm.

Afbeelding 6-13: Scherm Bevestiging
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Paragraaf 7 Onderhoud

Inleiding
Het onderhoud van de printer bestaat uit procedures die door een gebruiker of 
onderhoudsmonteur kunnen worden uitgevoerd. Deze paragraaf beschrijft de onderhoudstaken 
die gebruikers van de printer mogen uitvoeren. Andere onderhoudstaken die alleen door 
getrainde onderhoudsmonteurs en getraind onderhoudspersoneel mogen worden uitgevoerd, 
worden in de servicehandleiding beschreven.

Deze paragraaf biedt informatie over onderhoudstaken die de operator kan uitvoeren

• Algemeen onderhoud

7.1 Algemeen onderhoud
Videojet DataFlex 6230 vereist minimaal continu onderhoud.

Opmerking: harde of vuile omgevingen kunnen kortere intervallen vereisen tussen preventieve 
onderhoudsroutines.

Voer onderstaande inspecties uit en neem de maatregelen uit volgens de geplande frequentie.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Het gebruik van een incompatibele reinigingsset kan uw printer ernstig beschadigen. 
Dergelijke schade wordt niet door uw printergarantie gedekt. Gebruik alleen door uw  
dealer goedgekeurde reinigingssets.

Inspectiecontrolepunt Frequentie Maatregelen
CLARiTY-scherm

Controleer of het 
touchscreen schoon is 

Indien vereist Reinig het touchscreen door dit met 
een droge, zachte doek of watten  
af te vegen. 

Printkop

Printkop Bij elke lintvervanging 
(minimale frequentie)
Opmerking: Barre of 
vuile omgevingen 
kunnen kortere 
intervallen vereisen 
tussen reinigingen

Reinig met vochtige watten of 
doekjes die beschikbaar zijn uit  
de goedgekeurde reinigingssets. 
Raadpleeg voor meer informatie 
over reiniging van de 
Printkop, raadpleeg “De afdrukkop 
reinigen” op pagina 7-2.

Peel Roller Indien vereist 
(bijvoorbeeld wanneer 
inkt naar de rol is 
overgebracht)

Reinig met vochtige watten  
of doekjes die beschikbaar zijn  
uit de goedgekeurde reinigingssets.

Tabel 7-1: Algemeen onderhoudsschema 
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7.1.1 De afdrukkop reinigen 
Om de beste afdrukkwaliteit te behouden, dient u telkens wanneer het lint wordt vervangen,  
de afdrukkop te reinigen.

Opmerking: harde of vuile omgevingen kunnen kortere intervallen nodig hebben tussen reinigingen.

Neem de volgende stappen om de afdrukkop te reinigen:

1. Tik op de knop  op het CLARiTY-scherm. De statusbalk verandert naar OFFLINE.

2. Zet de hoofdstroomschakelaar uit.

Opmerking: als de stroom is uitgeschakeld kan de printkop van de print unit af weggeklapt worden 
om beter toegang te krijgen voor het reinigen van de printlijn.

3. Verwijder de cassette en zet deze opzij.

Opmerking: probeer niet om de printkop te reinigen terwijl de cassette op zijn plaats zit.

Kabel

Controleer alle met 
schroeven bevestigde 
aansluitingen met stekker 
en stopcontact op stevige 
bevestiging.

Indien vereist Draai ze opnieuw vast,  
indien nodig.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Het apparaat moet worden uitgeschakeld als de printkoppen worden geïnstalleerd, 
aangesloten of verwijderd.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
De printkop kan tijdens normale bedrijf heet worden. Let op de nodige voorzorgsmaatregelen 
voordat u de printkop probeert aan te raken.

Inspectiecontrolepunt Frequentie Maatregelen

Tabel 7-1: Algemeen onderhoudsschema (vervolg)
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4. Reinig de pixellijn van de printkop van boven tot onder (Afbeelding 7-1), de witte 
cassetterollen en de afdrukrol voorzichtig met behulp van de met de printer meegeleverde 
reinigingswatten of -doekjes. De reinigingsset bevat door Videojet goedgekeurde vochtige 
reinigingsdoekjes of -watten.

Opmerking: wacht een minuut totdat de overtollige vloeistof verdampt is. Als deze pauze niet wordt 
gebruikt, kan door thermische schok schade aan de printkop worden veroorzaakt.

5. Vervang de cassette en vergrendel deze op zijn plaats.

6. Zet de hoofdstroomschakelaar aan.

Het reinigen van de printkop is voltooid.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Gebruik door Videojet goedgekeurde schoonmaaksets om de printkop te reinigen. Gebruik 
geen perslucht of katoen.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Raak de printkop niet met scherpe voorwerpen aan.

V O O R Z I C H T I G
APPARATUURSCHADE. 
Oefen tijdens het reinigen geen buitensporige kracht uit. Dit kan schade veroorzaken en  
de garantie ongeldig maken.

Afbeelding 7-1: Printkop reinigen

Pixellijn printkop 
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Paragraaf 8 Probleemoplossing

Inleiding
Deze paragraaf bevat informatie over probleemoplossingen en foutdiagnoses voor de gebruikers. 
Deze paragraaf bevat de volgende informatie:

• Printerstoringen
• Afdrukstoringen 
• CLARiTY-scherm Storingen
• CLARiTY-foutberichten

8.1 Printerstoringen

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen

Cassette open Cassette niet helemaal 
geïnstalleerd

Duw op de cassette tot deze op zijn plaats 
“klikt”.

Cassettevergrendeling 
verkeerd afgesteld

Stel cassettevergrendeling bij.

Cassettemagneet ontbreekt 
van encoderrol.

Vervang de encoderrol. 

Defecte lintsensor-PCB of 
kabel.

Vervang, indien nodig.

Lintbreuk Lint verkeerd geïnstalleerd Installeer lint opnieuw.

Gebroken of defect lint Bestaande of nieuwe lintrol opnieuw 
installeren.

Buitensporige instellingen 
voor afdrukdensiteit en/of 
-kracht

Navigeer naar Tools > Instelling > Printkop 
en stel de instellingen Afdrukdensiteit en 
Afdrukkracht in op de standaardwaarden. 
Let op de resultaten en pas de instellingen 
dienovereenkomstig aan. Het wordt 
aangeraden om de laagst mogelijke 
instellingen te gebruiken terwijl u nog 
steeds een aanvaardbare afdrukkwaliteit 
bereikt.

Slechte uitlijning van de 
printer op printplaten of 
afdrukrol

Zorg voor de juiste uitlijning en dat de 
printer recht op de persplaat of afdrukrol 
is. Gebruik, indien nodig, opvulplaten 
tussen printer en montageplaat.

Teveel speling in het lint als 
de cassette wordt geladen

Installeer lint opnieuw.

Lint is onder de afdrukrol 
wanneer de cassette wordt 
geplaatst

Zorg dat het lint tussen de printkop en  
de afdrukrol zit als de cassette wordt 
geplaatst.

Tabel 8-1: Printerstoringen 
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Beschadigde cassette Inspecteer de cassette op beschadigde 
componenten, zoals basisplaat, 
cassetterollen, kopspil, kopspilpennen 
wrijvingskegels. Zorg dat er geen 
onderdelen zijn verbogen of verkeerd  
zijn ingesteld. Vervang de componenten 
indien noodzakelijk.

Ontbrekende componenten 
op cassette

Zorg dat wrijvingskegels  
en bladveren aanwezig zijn bij de 
hoofdcassettecomponenten. Vervang  
de componenten indien noodzakelijk.

Einde spoel Vervang de lintspoel.

Onjuiste lintinstellingen Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Verbruiksmaterialen en zorg dat de 
lintinstellingen voor het gebruikte lint 
correct zijn.

Lint zit ‘vast’ aan het 
drukvlak en wordt 
getrokken/gesleept

Zorg dat het drukvlak niet ‘kleverig’ is. 
Probeer, indien nodig, de instellingen voor 
afdrukdensiteit en/of -kracht te verlagen. 
Alleen intermitterende modus: 
Probeer de Afdruksnelheid te 
vermeerderen.

Alleen intermitterende 
modus: Drukvlak beweegt 
terwijl de printer afdrukt

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop. Als het drukvlak niet is ingesteld 
voordat de printer begint af te drukken, 
moet u de Vertraging voor afdrukken 
aanpassen. 
Als het drukvlak naar voren gaat voordat 
de printer het afdrukken voltooit, verhoogt 
u de Afdruksnelheid.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen

Tabel 8-1: Printerstoringen (vervolg)
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Kalibratie 
mislukt

Lint verkeerd geïnstalleerd Installeer lint opnieuw.

Diameter lintspoel buiten 
bereik

Gebruik juiste lintspoel.

Onjuiste lintinstellingen Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Verbruiksmaterialen en zorg dat de 
lintinstellingen voor het gebruikte lint 
correct zijn.

Beschadigde cassette Inspecteer de cassette op beschadigde 
componenten, zoals basisplaat, 
cassetterollen, kopspil, kopspilpennen 
wrijvingskegels. Zorg dat er geen 
onderdelen zijn verbogen of verkeerd  
zijn ingesteld. Vervang de componenten, 
indien noodzakelijk.

Ontbrekende componenten 
op cassette

Zorg dat wrijvingskegels  
en bladveren aanwezig zijn bij de 
hoofdcassettecomponenten. Vervang, 
indien nodig.

Positie 
printkopslede

Lineaire leibaan wordt 
belemmerd of zit vast

Schakel de printer uit, verwijder de cassette 
en schuif de printkopslede heen en weer 
om te kijken of het wordt belemmerd of 
vastzit. Probeer vuildeeltjes van de slede  
te reinigen met droge, schone perslucht.

Losse of versleten riem Inspecteer de conditie van de riem op 
versleten of ontbrekende tanden. Zorg 
voor goede riemspanning. Probeer de 
riemspanning af te stellen of plan een 
bezoek van een Videojet-servicemonteur 
om de juiste riemspanning te creëren. 
Vervang, indien nodig.

Versleten spanrol Inspecteer en vervang, indien nodig.

Lineaire leibaan vereist 
smering

Smeer met Videojet met onderdeelnummer 
402 113.

Defecte beginschakelaar van 
printkop

Navigeer naar Gereedschappen >  
Diagnoses > Printkop > Ingangen, druk  
daarna op de beginschakelaar om te  
kijken of op het GUI-display van status 
verandert. Vervang, indien nodig.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Platenhiaat 
buiten bereik

Het hiaat tussen de  
printkop en de persplaat is  
te klein of te groot in de 
gereedheidspositie voor 
afdrukken. Acceptabel 
bereik is 1,5 mm - 2,5 mm

Meet het hiaat tussen de printkop  
en persplaat fysiek wanneer in de 
gereedheidspositie voor afdrukken. 
Navigeer naar Gereedschappen >  
Diagnoses > Printkop > Ingangen en let op  
de afstand tussen de printkop en persplaat. 
Voeg, indien nodig, opvulplaten toe of 
verwijder deze.

Printkop 
actuatorpositie

Printkop niet in juiste positie Probeer op de knop Wissen te drukken of 
de printer opnieuw in te schakelen.

Losse actuatorkabel op 
printkop

Zorg dat de actuatorkabel van de printkop 
geheel op de printkop is geplaatst.

Losse printkopkabel op de 
printkop-PCB.

De printkopkabel is niet volledig op de 
printkop-PCB geplaatst.

Belemmering naar 
actuatormechanisme van 
printkop

Zorg dat het actuatormechanisme van de 
printkop niet wordt belemmerd.

Vuile actuator en/of 
sensorpen

Reinig de actuator en sensorpen.

Defecte actuator van 
printkop

Vervang, indien nodig.

Beschadigde sensorpen Vervang, indien nodig.

Defecte printkop-PCB Vervang, indien nodig.

Defecte afdrukkop Vervang, indien nodig.

Lintsensor Lensensorkabel is niet geheel 
op de lintsensor-PCB en of 
hoofd-pcb geplaatst

Controleer en plaats de lintsensorkabel 
opnieuw.

Encoderrol van lint draait 
niet vrij

Inspecteer de encoderrol van het lint op 
vuil en reinig, indien nodig.

Magneet ontbreekt op 
encoderrol van lint

Vervang encoderrol.

Defecte lintsensor-PCB Vervang lintsensor-PCB.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Printkopsensor De printkopkabel is niet 
volledig in de printkop PCB 
gevoerd

Plaats printkopkabel op de printkop-PCB.

Beschadigde 
printkop/printkopkabel

Vervang de printkop.

Temperatuur printkop is 
buiten bereik

Bedrijfstemperatuursbereik van  
printkop is -10 C tot 65 C. Navigeer naar 
Gereedschappen > Diagnoses > Printkop > 
Ingangen om de temperatuur te bekijken. 
Laat de temperatuur, indien nodig, 
opwarmen of afkoelen.

Printkop  
te hoge 
temperatuur

Printkop oververhit Laat de printkop afkoelen. 

Beschadigde 
printkop/printkopkabel

Vervang de printkop.

Lint bijna op Lint moet binnenkort 
worden vervangen

Vervang het lint.

Motorspanning
sfout

Voedingsspanning 
schommelt te sterk

Controleer de uitgang van de 
stroomtoevoer.

Defecte hoofdprintplaat 
printer

Vervang hoofdprintplaat printer.

Defecte motor Inspecteer de motor en vervang, indien 
nodig.

Einde spoel Reactieve modus: lint is 
opgeraakt.
Predictieve modus: ~ 5 m lint 
over.

Vervang het lint.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Doortrekking 
lint

Alleen intermitterende 
modus: Drukvlak beweegt 
terwijl de printer afdrukt

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop > Ingangen. Als het drukvlak niet 
is afgesteld voordat de printer met 
afdrukken start, stel dan afdrukvertraging 
af. Als het drukvlak naar voren gaat 
voordat de printer het afdrukken voltooit, 
verhoogt u de Afdruksnelheid.

Lint zit ‘vast’ aan het 
drukvlak en wordt 
getrokken/gesleept

Zorg dat het drukvlak niet ‘kleverig’ is. 
Probeer, indien nodig, de instellingen voor 
afdrukdensiteit en/of -kracht te verlagen. 
Bij intermitterende modus kan ook de 
afdruksnelheid mogelijk worden 
verhoogd.

Het lint gaat slap hangen 
door de beschadigde cassette

Inspecteer de cassette op beschadigde 
componenten, zoals basisplaat, 
cassetterollen, kopspil, kopspilpennen 
wrijvingskegels. Zorg dat er geen 
onderdelen zijn verbogen of verkeerd zijn 
ingesteld. Vervang de componenten indien 
noodzakelijk.

Print Cyclus 
Fout

Alleen continu modus: 
Huidige printerinstellingen 
niet geoptimaliseerd voor de 
toepassing

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop > Profielen codeerorgaan en naar 
Profiel codeerorgaan vangen, om de max 
snelheid van het afdrukvlak te bepalen. 
Gebruik vervolgens CLARiTY 
Configuration Manager om de Continue 
Maximale afdruksnelheid te verlagen  
tot ~ 50-100 mm/sec groter dan de 
maximale substraat snelheid.

Printer schakelt 
niet in

De stekker is niet volledig in 
het stopcontact geplaatst

Controleer en corrigeer.

Niet inschakelen bij de bron Controleer en corrigeer.

Verbinding tussen printer en 
netvoeding niet juist 
aangesloten/aangebracht

Controleer en corrigeer.

Storing elektriciteitstoevoer Vervang, indien nodig.

Defecte hoofdprintplaat 
printer

Vervang, indien nodig.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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CLARiTY GUI 
niet aangezet

Stroom niet ingeschakeld bij 
de bron

Controleer en corrigeer.

Verbinding tussen printer  
en netvoeding niet juist 
aangesloten/aangebracht

Controleer en corrigeer.

CLARiTY GUI-kabel niet 
geheel geplaatst of losse 
USB-verbinding op GUI 
en/of printer

Controleer en corrigeer.

Defecte USB-kabel GUI Vervang, indien nodig.

Defecte GUI Vervang, indien nodig.

Storing elektriciteitstoevoer Vervang, indien nodig.

Defecte hoofdprintplaat 
printer

Vervang, indien nodig.

Printkop 
beweegt niet 
heen en weer

Losse connectorkabel(s) op 
actuator van printkop

Zorg dat alle kabels naar het 
actuatormechanisme van de printkop 
geheel op de plaats zijn aangebracht.

Belemmering naar 
actuatormechanisme van 
printkop

Zorg dat het actuatormechanisme van de 
printkop niet wordt belemmerd.

Vuile actuator en/of 
sensorpen

Reinig de actuator en sensorpen.

Defecte actuator van 
printkop

Vervang, indien nodig.

Beschadigde sensorpen Vervang, indien nodig.

Printkop rijdt er 
niet overheen

Motor printkop niet goed 
ingestoken.

Controleer en corrigeer.

Lineaire leibaan wordt 
belemmerd of zit vast

Schakel de printer uit, verwijder de cassette 
en schuif de printkopslede heen en weer 
om te kijken of het wordt belemmerd of 
vastzit. Probeer vuildeeltjes van de slede  
te reinigen met droge, schone perslucht.

Losse of versleten riem Inspecteer de conditie van de riem op 
versleten of ontbrekende tanden. Zorg 
voor goede riemspanning. Probeer de 
riemspanning af te stellen of plan een 
bezoek van een Videojet-servicemonteur 
om de juiste riemspanning te creëren. 
Vervang, indien nodig.

Versleten spanrol Inspecteer en vervang, indien nodig.

Defecte motor Inspecteer en vervang, indien nodig.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Probleemoplossing

Er wordt geen 
informatie 
afgedrukt

Lint verkeerd geïnstalleerd Installeer lint opnieuw.

Instellingen voor Lage 
afdrukdensiteit en/of 
afdrukkracht

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop en verhoog de instelling voor 
Afdrukdensiteit en/of stel de instelling 
voor Afdrukkracht overeenkomstig bij.  
Het wordt aangeraden om de laagst 
mogelijke instellingen te gebruiken,  
terwijl u nog steeds een aanvaardbare 
afdrukkwaliteit hebt.

Incorrecte instelling voor 
verticale en/of horizontale 
registratie.

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop en stel Verticale en Horizontale 
Registratie in op 0 en controleer op 
afdrukken. Bijstellen.

Geen afdruksignaal Navigeer naar Gereedschappen > Diagnoses > 
Printkop > Ingangen en controleer de 
aanwezigheid van het inkomende 
afdruksignaal.

Printkop komt niet in contact 
met de persplaat of afdrukrol

Controleer en corrigeer de belemmeringen. 
Voeg opvulplaat in indien nodig.

Incompatibiliteit van 
drukvlak en lint

Probeer andere rol of ander lint of dien 
afdrukvlakmonsters in bij het Videojet 
Sample Lab om het beste compatibele 
linttype vast te stellen.

Printer zit los op de 
beugelbevestiging

Bevestig of de montageplaat en vier 
borgschroeven stevig en vast zitten.

De afstand van de printkop 
tot persplaat/de afdrukrol is 
te groot (> 2,5 mm)

Navigeer naar Gereedschappen > Diagnoses > 
Printkop > Ingangen en zorg dat de afstand 
printkop en persplaat niet de 2,5 mm 
overschrijdt. Aanbevolen afstand tot 
persplaatpad of afdrukrol (printkophiaat) is  
2 mm. Printkophiaat kan gemeten worden 
met behulp van VJ-tool. VJ-onderdeelnummer 
is SAR10222. Stel bij met behulp van 
opvulplaten, indien nodig. Hiaatbereik 
printkop is voor deze printer 1,5 mm - 2,5 mm.

Alleen continu modus: 
Onjuiste instelling voor 
Afdrukpositie

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop en controleer de Afdrukpositie om 
de optimale printkoppositie rechtstreeks  
over de middenlijn van de afdrukrol  
te verzekeren.

Alleen continu modus: 
Onjuist of geen 
encodersignaal

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop > Codeerorgaan en zorg dat de 
richting van de encoder is geregistreerd  
als Voorwaarts op het scherm en ook een 
snelheidwaarde detecteert.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Alleen continu modus: 
Substraat stopte plotseling 
toen de afdruk- of 
substraatsnelheid tot minder 
dan 40 mm/sec daalde

Zorg dat het drukvlak niet tot een abrupte 
stop komt of dat de snelheid lager daalt 
dan 40 mm/sec bij het afdrukken. Als dit 
niet mogelijk is, gebruik dan de CLARiTY 
Configuration Manager om de instelling 
voor lage snelheidgedrag in te stellen. 

Alleen intermitterende 
modus: Drukvlak beweegt 
terwijl de printer afdrukt

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop. Als het drukvlak niet is ingesteld 
voordat de printer begint af te drukken, 
moet u de Vertraging voor afdrukken 
aanpassen. Als het drukvlak naar voren 
gaat voordat de printer het afdrukken 
voltooit, verhoogt u de Afdruksnelheid.

Alleen intermitterende 
modus: Onjuiste instelling 
voor Afdruksnelheid.

Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop en stel de afdruksnelheid 
standaard in op 200 mm/sec. Controleer 
voor afdrukken en dienovereenkomstig 
aanpassen.

Versleten of beschadigde 
printkop

Navigeer naar Gereedschappen > Diagnoses > 
Printkop > Printkopconditie, om de conditie 
van de printkop te bekijken en om te zien 
of het abnormale punten heeft. Vervang, 
indien nodig.

Onjuiste of corrupte Taak 
geselecteerd

Selecteer een andere of geldige Taak.

Onjuist Printkop 
In-kaart-brenging

Verbinding maken met de CLARiTY 
Configuration Manager en zorgen dat het 
in kaart brengen van de Printkop correct is.

Printer gaat niet 
online

Onjuiste of geen taak 
geselecteerd

Selecteer een geldige taak.

Storingsbericht niet 
verwijderd

Wis het foutbericht.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Lint raakt 
gekreukt/ 
krult om

Slechte uitlijning van de 
printer op persplaat of 
afdrukrol

Zorg voor de juiste uitlijning en dat de 
printer recht op de persplaat of afdrukrol 
is. Gebruik, indien nodig, opvulplaten 
tussen printer en montageplaat.

Vuile of beschadigde peel 
roller

Reinigen en vervangen wanneer nodig.

Verbogen/beschadigde peel 
roller en/of steun

Inspecteer en vervang, indien nodig.

Vuile of beschadigde 
cassetterollers

Reinigen en vervangen wanneer nodig.

Beschadigde cassette Inspecteer de cassette op beschadigde 
componenten, zoals basisplaat, 
cassetterollen, kopspil, kopspilpennen 
wrijvingskegels. Zorg dat er geen 
onderdelen zijn verbogen of verkeerd  
zijn ingesteld. Vervang de componenten 
indien noodzakelijk.

Ontbrekende componenten 
op cassette

Zorg dat wrijvingskegels  
en bladveren aanwezig zijn bij de 
hoofdcassettecomponenten. Vervang, 
indien nodig.

Buitensporige instellingen 
voor afdrukdensiteit en/of 
-kracht

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop en stel de instellingen 
Afdrukdensiteit en Afdrukkracht in op de 
standaardwaarden. Controleer of het lint is 
gekreukt/opgerold en pas dit aan. Het 
wordt aangeraden om de laagst mogelijke 
instellingen te gebruiken terwijl u nog 
steeds een aanvaardbare afdrukkwaliteit 
bereikt.

Onjuiste lintinstellingen Navigeer naar Gereedschappen > Instelling > 
Verbruiksmaterialen en zorg dat de 
lintinstellingen voor het gebruikte lint 
correct zijn.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Probleemoplossing

8.2 Afdrukstoringen
Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen

Boven of 
onderkant  
van de afdruk 
ontbreekt  
of is rommelig

Alleen intermitterende 
modus: Onjuiste 
Intermitterende Start  
Rand Trim instelling 

Verbinding maken met de  
CLARiTY Configuration Manager en  
de Intermitterende Start Rand Trim 
instelling op 20 instelling. Controleer 
afdrukkwaliteit en pas 
dienovereenkomstig aan.

Alleen intermitterende 
modus: Drukvlak beweegt 
terwijl de printer afdrukt

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop. Als het drukvlak niet 
is ingesteld voordat de printer begint af  
te drukken, moet u de Vertraging voor 
afdrukken aanpassen. Als het drukvlak 
naar voren gaat voordat de printer het 
afdrukken voltooit, verhoogt u de 
Afdruksnelheid.

Alleen intermitterende 
modus: Instelling Onjuiste 
horizontale registratie

Ga naar Gereedschappen > Instelling > 
Printkop en stel Horizontale registratie in 
op 0. Controleer afdrukkwaliteit en pas 
dienovereenkomstig aan.

Alleen intermitterende 
modus: Versleten of 
beschadigd afdrukvlak

Inspecteer en vervang, indien nodig.

Dunne  
lijnen van 
ontbrekende 
afdrukken 
blijven steeds op 
dezelfde plek 
(schoonmaken 
helpt niet)

Versleten of beschadigde 
printkop

Navigeer naar Gereedschappen >  
Diagnoses > Printkop > Printkopconditie. 
Vervang, indien nodig.

Tabel 8-2: Afdrukstoringen 
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Slechte 
afdrukkwaliteit

Onjuiste instellingen voor 
Afdrukdensiteit en/of 
Afdrukkracht

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop en verhoog de 
instelling voor Afdrukdensiteit en/of stel 
de instellingen voor Afdrukkracht 
overeenkomstig bij. Het wordt 
aangeraden om de laagst mogelijke 
instellingen te gebruiken waarmee nog 
een acceptabele afdrukkwaliteit kan 
worden bereikt.

Onjuiste instelling vor 
Verticale en/of Horizontale 
registratie

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop en stel Verticale en 
Horizontale Registratie in op 0 en 
controleer op afdrukken. Bijstellen.

Incompatibiliteit van drukvlak 
en lint

Dien drukvlakmonsters in naar Videojet
Monster Lab om het beste compatibele 
linttype te bepalen.

Printer zit los op de 
beugelbevestiging

Stel vast of de het “T”-hendel van de 
montageplaat en vier montageschroeven 
goed en stevig vastzitten.

Slechte uitlijning van de 
printer op persplaat of 
afdrukrol

Zorg voor de juiste uitlijning en dat de 
printer recht op de persplaat of afdrukrol 
is. Gebruik, indien nodig, opvulplaten 
tussen printer en montageplaat.

De afstand van de printkop tot 
het plaatpad/de afdrukrol is 
te groot (> 5 mm)

Navigeer naar Gereedschappen >  
Diagnoses > Printkop > Ingangen en zorg  
dat de afstand tussen printkop en plaat 
niet de 5 mm overschrijdt. 
Aanbevolen afstand van printkop  
tot plaatpad of afdukrol roller 
(printkophiaat) is 2 mm. Printkophiaat 
kan gemeten worden met behulp van 
VJ-tool. VJ-onderdeelnummer is 
SAR10222. Stel bij met behulp van 
opvulplaten, indien nodig.

Alleen continu modus: 
Onjuiste instelling voor 
Afdrukpositie

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop en controleer de 
afdrukpositie om de optimale 
printkoppositie rechtstreeks over de 
middenlijn van de afdrukrol te 
verzekeren.

Alleen continu modus:
versleten of beschadigde 
encoder O-ring

Controleer de staat van de O-ring van  
de encoder. Vervang waar nodig.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen
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Alleen continu modus: O-ring 
van encoder glijdt of maakt 
geen goed contact met 
afdrukrol

Zorg dat de O-ring van de encoder  
goed contact maakt met afdrukrol.

Alleen continu modus: 
Drukvlak kwam tot een 
abrupte stop tijdens het 
afdrukken of de snelheid van 
het drukvlak daalde tot onder 
1 mm/sec

Zorg dat het drukvlak niet tot een 
abrupte stop komt of dat de snelheid 
lager daalt dan 1 mm/sec bij het 
afdrukken. Als dit niet mogelijk is, 
gebruik dan de CLARiTY Configuration 
Manager om de instelling voor  
“Laag snelheidgedrag” in te stellen. 

Alleen intermitterende 
modus: 
Drukvlak beweegt terwijl  
de printer afdrukt

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop. Als het substraat  
niet is ingesteld voordat de printer  
begint af te drukken, moet u de 
“Vertraging voor afdrukken”  
aanpassen. 
Als het substraat begint naar  
voren te gaan voordat de printer 
afdrukken voltooid, verhoogt  
u de “Afdruksnelheid”.

Alleen intermitterende 
modus: Onjuiste instelling 
voor “Afdruksnelheid”

Navigeer naar Gereedschappen >  
Instelling > Printkop en stel 
“Afdruksnelheid” standaard in op 
200 mm/sec. Controleer afdrukkwaliteit 
en pas dienovereenkomstig aan.

Vervuilde printkop Koppel de elektriciteit van de printer af, 
laat de printkop afkoelen en maak 
vervolgens de printkop schoon met 
Videojet reinigingsset voor printkoppen 
(Videojet onderdeelnummer is 216 054). 

Versleten of beschadigde 
printkop

Vervang de printkop.

Vuile, versleten of 
beschadigde printplaat  
of peel roller

Controleer, reinig, verplaats of vervang, 
indien nodig.

Foutbericht Mogelijke oorzaak Oplossingen

Tabel 8-2: Afdrukstoringen (vervolg)



8-14 Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA

Probleemoplossing

8.3 CLARiTY-scherm Storingen

Storing Oorzaak Oplossing
CLARiTY GUI niet 
aangezet

Kabel tussen printer en 
elektriciteit is niet goed 
aangesloten/geplaatst

Controleer en corrigeer.

Storing elektriciteitstoevoer Vervang, indien nodig.

Defecte hoofdprintplaat 
printer

Vervang, indien nodig.

De stekker is niet volledig in 
de stopcontact geplaatst

Controleer en corrigeer.

Stroom niet ingeschakeld bij 
de bron

Controleer en corrigeer.

Tabel 8-3: CLARiTY-scherm Storingen
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Probleemoplossing

8.4 CLARiTY-foutberichten
Neem de volgende stappen als CLARiTY een storing of waarschuwing weergeeft: 

• Lees het storings- of waarschuwingsbericht. 

• Voer de taak uit die het bericht aangeeft. 
• Wis het bericht van het scherm (soms wist het bericht zich automatisch zelf  

wanneer de storing is gecorrigeerd en soms moet u het zelf wissen door op de  
knop Wissen te tikken). 

8.4.1 Een storingsbericht of waarschuwing lezen 
Wanneer zich een storing of waarschuwing voordoet, geeft CLARiTY bovenaan op alle pagina's 
het storingsbericht in het venster Status weer.

Wanneer zich een storing voordoet opent de defecte uitgangsrelais van de printer. Indien het 
relais in het stopcircuit van de verpakkingsmachine is bedraad, dan kan deze bedrading worden 
gebruikt om er voor te zorgen dat de verpakkingsmachine stopt in geval zich een storing 
voordoet. Dit voorkomt dat er producten zonder codes worden geproduceerd wanneer de 
printer een storing heeft.

Wanneer bijv. de hele spoel met lint is opgebruikt, geeft CLARiTY de rode banner STORING 
weer met het bericht Lint helemaal doorgetrokken, zoals dit wordt weergegeven in Afbeelding 8-3.

Afbeelding 8-1: Storingsstatus

Afbeelding 8-2: Waarschuwingsstatus

Afbeelding 8-3: Storingsweergave
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Er kunnen diverse storingen en waarschuwingen tegelijkertijd optreden. Storingen worden 
altijd het eerst weergegeven. 

Raak het rode of gele gebied in het venster Status aan boven op de CLARiTY-weergave, om  
de storingen/waarschuwingen meer in detail te kunnen bekijken en, om de instructies te zien  
over wat er aan gedaan kan worden. 

8.4.2 Een storingsbericht of -waarschuwing wissen 
De instructies in dit deel voorzien in informatie over hoe een storingsbericht moet worden 
gewist. Een gelijke procedure wordt gebruikt voor het wissen van waarschuwingen. 

Neem de volgende stappen om de details van de storingslijst te bekijken: 

1. Raak het rode bericht STORING aan om de lijst met storingen te bekijken  
(zie Afbeelding 8-4).

2. Raak de naam van de storing in de lijst aan. 

Afbeelding 8-4: Storingselectie
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3. De details van de storing worden weergegeven. Volg de aanwijzingen op het scherm om de 
storing te corrigeren.

4. Als u de storing heeft gecorrigeerd, wordt de knop  geactiveerd.

5. Tik op  om het foutbericht te verwijderen.

Raadpleeg voor meer informatie over het oplossen van CLARiTY-storingen en -waarschuwingen 
de Servicehandleiding.

Afbeelding 8-5: Weergave Storingsdetails
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Bijlage A Specificaties

Inleiding
Deze paragraaf bevat de specificaties inzake de printer en bestaat uit de volgende onderwerpen:

• Technische specificaties
• Afmetingen van de CLARiTY-Besturingseenheid
• Afdrukspecificaties
• Netwerken en externe communicaties
• Printerafmetingen
• CLARiTY-controller

A.1 Technische specificaties
Tabel A-1 vermeldt de technische specificaties van de printer.

Technische specificatie  32 mm
Printer

Unieke lintaandrijving in vaste vorm Intermitterende beweging en continu beweging

Printkop 32 mm (1,26 inch), 200 dpi, 8 stippen/mm

Afdrukgebied - Intermitterende 
bewegingsmodus

32 mm (B) x 47 mm (L) (1,26” x 1,85”)

Afdrukgebied - Continu 
bewegingsmodus

32 mm (B) x 100 mm (L) (1,26” x 3,94”)

Lintbreedte 20 mm - 33 mm (0,8 inch - 1,29 inch)

Maximale lintlengte 700 meter (2296’) (met gebruik van optioneel  
lang lint)

Afdruksnelheid

Intermitterende bewegingsmodus 50 mm/sec - 300 mm/sec (1,96”/sec - 29,52”/sec) 

Continu bewegingsmodus 40 mm/sec - 500 mm/sec (1,6”/sec - 29,52”/sec) 

Maximale doorvoer 150 ppm
Let op: ppm (afdrukken per minuut) is afhankelijk van  
de afbeeldingsgrootte.

Afmetingen

Gewicht
GUI - 0,248 kg

Printer 4,65 kg

Printkop (inclusief cassette) 165 mm (B) x 158 mm (H) x 159 mm (D)

Scherm met touchscreen 150 mm (B) x 105 mm (H) x 33,2 mm (D)

Tabel A-1: Technische specificaties 



A-2 Videojet DataFlex 6230 Gebruikershandleiding - Rev. AA

Ingangen/uitgangen

Externe ingangen 2 PNP-ingangen, configureerbaar van:
Afdruksensor 1
Afdruksensor 2
Afdruksensor selecteren
Afdrukken belemmeren
Externe storing/stop
Wachtrij afdrukken wissen

Externe uitgangen 2 relais-uitgangen  
(1 overschakeling + 1 N/O) en 2 PNP + 24 
V-uitgangen (max. bronstroom = 100 mA per 
uitgang), configureerbaar vanuit CLARiTY 
Configuration Manager
Online/Offline
Waarschuwing
Bezet
Bezig met afdrukken (feitelijk het bekrachtigen  
van afdrukstippen)
Toevoer naar labelmachine
Afdrukcyclus actief (start om afdruk en opnieuw 
opwinden van lint te beëindigen)
Update afdrukwachtrij vol
Nieuwe toewijzing
Afdrukken mislukt (d.w.z. onderbroken midden  
in het afdrukken)
Storing

Gebruikersinterface (CLARiTY) TFT SVGA 800 x 480

Stroomvoorzieningsvereisten 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 2A

Stroomvoorzieningsvereisten printer 24 VDC, 5A

Bedrijfstemperatuur 0 ° - 40 °C (32 ° - 104 °F)

Technische specificatie  32 mm

Tabel A-1: Technische specificaties (vervolg)
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A.2 Afmetingen van de CLARiTY-Besturingseenheid
Tabel A-2 vermeldt de technische gegevens voor de CLARiTY-controller

Systeemspecificaties Beschrijving
Gebruikersinterface Volkleurig LCD-aanraakpaneel met 

CLARiTY-interface

Ondersteuning voor taakselectie en database  
als norm. WYSIWYG-afdrukvoorbeeld

Wachtwoordbescherming 3 gebruikersniveaus

Coderingsapparaat 
configuratiesoftware op afstand

CLARiTY Configuration Manager

Offline instelling en parameteropslag standaard 
beschikbaar

Diagnostische gegevens Ingebouwde diagnostiek als standaard

Tabel A-2: Systeemspecificaties
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A.3 Afdrukspecificaties
Tabel A-3 vermeldt de afdrukspecificaties.

Afdrukspecificaties Beschrijving
Beeldontwerpsoftware VideojetConnect™ Design of CLARiSOFT

Ondersteuning voor lettertypes Volledig te downloaden ondersteuning voor 
Windows TrueType (met inbegrip van meerdere 
talen en Unicode-ondersteuning)

Tekst Schaalbare tekst met inbegrip van rotatie, spiegel  
en omgekeerd afdrukken 

Ondersteunde veldtypes Vast, variabel (door gebruiker ingevoerd), 
samengevoegd, datum, tijd 

Speciale functies Automatische realtime- en datumfuncties

Automatisch Houdbaar tot datumberekening  
en concessiemanagement

Automatisch toename, vermindering van tekst, 
tellers en streepjescodes

Streepjescodeprinter EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, QR

Illustraties, afbeeldingen en logo's Meerdere grafische formaten ondersteund met 
gebruik van VideojetConnect™ Design of 
CLARiSOFT. Elke grootte (maat) tot maximale 
afdrukgebied 

Afdrukfuncties Afdrukken in spiegelbeeld, beeldrotatie  
en omgekeerd afdrukken

Dagcode 
Ondersteuning

Uur, dag van de week, dag van de maand, week van 
het jaar, maand van het jaar, jaar van het decennium 
en ondersteuning voor Arabische datum

Code-opties Begin van de dag, dienstcodes, fabriek, machine, 
lijn-ID 

Veldoriëntatie 0°, 90°, 180°, 270° 

Tabel A-3: Afdrukspecificaties 
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A.4 Netwerken en externe communicaties
Tabel A-4 vermeldt het netwerken en externe communicaties.

Opmerking: er is geen RS232-poort beschikbaar. Verbindingen moeten naar de I/O-kabel worden 
gemaakt.

Netwerken en externe 
communicaties  Component Hoeveelheid

Externe gegevens 
Communicatie

RS232 punt-naar-punt-communicaties 1

Ethernet 10/100 basis 
TX-netwerkcommunicatie

1

Binaire en ASCII Comms-protocollen  
en Windows en stuurprogramma's 

1

Host PC-modus (database op afstand)  
met gebruik van CLARiNET

1

USB-poort 1

Master/slave- 
functionaliteit

Selectiefunctie groepstaak en 
bedieningsfuncties voor groepsprinter

1

Netwerkregeling 
Software

Software voor onafhankelijk netwerkbeheer 
voor het Claricom CLARiNET-codeerapparaat 

1

Tabel A-4: Netwerken en externe communicaties 
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A.5 Printerafmetingen
Afbeelding A-1 toont de afmetingen van de 32 mm (RH)-printer.

Afbeelding A-1:  32 mm afmetingen RH-printer
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Afbeelding A-2 toont de afmetingen van de 32 mm (LH)-printer.
-

Afbeelding A-2:  32 mm afmetingen LH-printer
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A.6 CLARiTY-controller
Afbeelding A-3 toont de afmetingen van de CLARiTY-Besturingseenheid.

Afbeelding A-3: Afmetingen van de CLARiTY-controller
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Bijlage B Beschikbaarheid

B.1 Algemene effectiviteit apparatuur - Beschikbaarheid van tools

B.1.1 Inleiding
Beschikbaarheid is een meting van de bedrijfstijd van apparatuur. Het is de hoeveelheid tijd die 
de apparatuur kan werken bij productie. Dit is een van de drie belangrijkste OEE-meetmethoden 
en is beschikbaar voor de Videojet DataFlex 6230.

Het hulpmiddel 'Beschikbaarheid’ helpt operationele en apparatuurproblemen te isoleren en 
stelt de gebruiker in staat de stilstand van de printer te volgen en statistieken voor stilstand te 
bekijken. Het scherm met fouten die de analyse van meetgegevens inzake runtime mogelijk 
maakt, geeft de gebruiker inzicht in de vaker voorkomende oorzaken van zowel stilstand van 
apparatuur als operationele stilstand en om ze te elimineren.

De beschikbaarheid toont tegelijkertijd twee basisbeschikbaarheidsfuncties:

• Beschikbaarheid van apparatuur

• Operationele beschikbaarheid

Opmerking: operationele beschikbaarheid kan, indien gewenst door de gebruiker, worden veranderd 
tussen twee aparte productietijdproxy's: modi 'stroom aan' en 'actief’. Raadpleeg voor  
meer informatie "Operationele beschikbaarheid" op pagina B-2.

Waar

• Operationele tijd totale bedrijfstijd van printer is

• De geplande productietijd is de reëel verwachte bedrijfsuren van de lijn*.

*Gebaseerd op geselecteerde proxy 'stroom aan' of 'actief'.

B.2.2 Beschikbaarheid van apparatuur
Beschikbaarheid van apparatuur volgt de stilstand direct gerelateerd aan een interne  
fout (storing).

Beschikbaarheid van apparatuur wordt gedefinieerd als

 

'Totale tijd van apparatuur' is de totale hoeveelheid tijd dat de apparatuur is ingeschakeld 
(netvoeding toegepast). Als de apparatuur wordt uitgeschakeld bij een actieve fout, wordt de 
hoeveelheid tijd dat de apparatuur uit staat ook in de totale tijd van apparatuur opgenomen.

'Stilstand van apparatuur' is de hoeveelheid 'totale tijd van apparatuur' die de apparatuur in 
'Storingsstatus apparatuur' heeft gestaan. 'Storingsstatus apparatuur' wordt gedefinieerd als  
de periode dat de apparatuur niet beschikbaar is door een storing die geïdentificeerd is als  
een fout van de apparatuur. Zie voor meer informatie de Servicehandleiding.

Beschikbaarheidspercentage =
Operationele tijd

Geplande productietijd

Beschikbaarheid van apparatuur = 1 -
Stilstand van apparatuur

Totale tijd van apparatuur
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B.3.3 Operationele beschikbaarheid
Dit is een ruimere meting om de volledige impact van de stilstand op de productielijn te 
weerspiegelen. Operationele beschikbaarheid volgt de stilstand gerelateerd aan storingen  
die kunnen worden geclassificeerd als 'Procedureel'.

De impact kan het gevolg zijn van apparatuurproblemen, aan de operator gerelateerde 
problemen, dienstwisselingen enz.

Operationele beschikbaarheid wordt gedefinieerd als

 

De productietijdproxy maakt het mogelijk de beschikbaarheidsberekening te wijzigen  
tussen door de klant geselecteerde bedrijfsmodi, 'actief' of 'stroom aan'. De productietijd  
wordt gedefinieerd gebaseerd op de gekozen productietijdproxy:

• Actief: Als zowel de apparatuur als de printer zijn ingeschakeld.

• Netvoeding aan: Als de apparatuur op AAN geschakeld is, ongeacht de status  
van de printer.

Als de apparatuur wordt uitgeschakeld bij een actieve fout, wordt de hoeveelheid tijd  
dat de apparatuur uit staat ook in de productietijd opgenomen.

'Operationele stilstand' is de hoeveelheid 'Productietijd' die de printer in 'Operationele 
foutmodus' heeft gestaan. 'Operationele storing' wordt gedefinieerd als de periode  
dat de apparatuur niet beschikbaar is door een storing, die geïdentificeerd is als een  
operationele fout.

Opmerking: raadpleeg de Servicehandleiding voor meer informatie over foutstatussen van  
apparatuur en operationele foutstatussen.

Operationele beschikbaarheid = 1 -
Operationele stilstand

Productietijd
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