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1. Montaż 
 

- Wypakowanie plotera 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Przed wypakowaniem plotera należy zagwarantować sobie odpowiednią ilość miejsca tak, aby 
móc swobodnie zdjąć kartonowe pudło i zsunąć ploter z palety, na której jest dostarczany. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
W celach bezpieczeństwa zaleca się, aby wypakowanie plotera wykonywały, co najmniej dwie 
osoby. 
 
 
 
Po przystąpieniu do wypakowania plotera należy: 
- porozcinać wszystkie czarne paski, które znajdują się dookoła kartonowego pudełka 
- podnieść kartonowe pudło i usunąć je z palety 
- usunąć z plotera zabezpieczenie w postaci folii bąbelkowej 
- odciąć paski zabezpieczające i wyjąć kosz, pudło z akcesoriami, rolki do systemu zwijania, 
kartonowe pudełka z folią 3M. 
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 UWAGA!!! 
Opakowania nie należy wyrzucać gdyż w razie konieczności transportu urządzenia będzie ono 
niezbędne do prawidłowego zabezpieczenia urządzenia. Folia bąbelkowa, która znajduje się na 
ploterze, pełni rolę ochronną. Zaleca się zakładanie jej na urządzenie w przypadku dłuższego 
postoju urządzenia. 
 
 
 
- Po lewej i prawej stronie ploter jest przytwierdzony do palety śrubami (17 mm), które należy 
odkręcić i usunąć wsporniki. 
 
 

 
 
 
- Następnie za pomocą wkrętaka należy odkręcić od palety dwie szyny, za pomocą, których 
wysuwa się kołki zabezpieczające ploter a następnie zsunąć ploter z palety. 
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- Po zsunięciu urządzenia z palety należy otworzyć pokrywę znajdującą się z przodu plotera i 
usunąć zabezpieczenie głowicy (metalowa płytka przykręcona za pomocą 3 śrubek). 

 
 

 
 
 
- Następnie należy usunąć zabezpieczenie głowicy noża tnącego. 
 
 

 
 
 
- Na koniec należy ostrożnie usunąć arkusz zabezpieczający powierzchnię, na której odbywa się 
proces druku (patrz rozdział Czyszczenie powierzchni, na której odbywa się proces druku). 
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- Akcesoria 
 

DuraChrome DC4 dostarczany jest z kompletem niezbędnych do pracy akcesoriów. Część z nich 
zainstalowana jest w ploterze: 
 
- Obsadka z nożem – wymaga tylko regulacji wysuwu akcesoria nacisku noża podczas cięcia. 
 
Pozostałe akcesoria znajdują się w pudełkach i należy je zainstalować w ploterze: 
 
- 8 pustych kaset 
- rolka folii 3M 
- 4 taśmy: Cyan, Agenta, Yellow, Black 
- 4 kołnierze do rolek 
- 2 puste rolki (średnica 3” – 76 mm) do systemu nawijania 
- płyta CD zawierająca oprogramowanie Summa ColorControl, Summa Printer Control 
- klucz zabezpieczający do programu Summa ColorControl 
- instrukcja obsługi 
- nóż do ręcznego odcinania wydruków 
- kabel zasilający 
- kabel USB 
- para białych rękawiczek 
- zapasowy bezpiecznik, nóż do cięcia oraz ostrze noża do ręcznego odcinania wydruków. 
 
- Wykaz akcesoriów 

 

Produkt 
Numer 

katalogowy 
Zdjęcie 

Głowica drukująca 420-400 

 

Nóż wleczony do standardowych folii 
(zestaw 5 sztuk) 

391-360 

 

Uchwyt noża odcinającego 390-290 

 

Płyta CD MD9957 

 

Kabel USB 399-111 
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Kabel zasilający MC1184 

 

Obsadka do noża wleczonego do 
standardowych folii 391-332 

 

Kaseta na taśmę 420-326 

 

Taśma: 

Cyan 
Magenta 
Yellow 
Black 

DC3-602 
DC3-601 
DC3-600 
DC3-604 

 

Kołnierze do rolki 
(zestaw 2 sztuki) 

391-510 

 

Folia 3M DC-405 

 



Instrukcja obsługi plotera drukująco-tnącego DuraChrome DC4 

 9 

 
2. Elementy plotera Summa DuraChrome DC4™ 
 
- Widok plotera z przodu 

 
 

 
 

 
1. Control Panel i wyświetlacz LCD: Znajduje się tutaj 8 przycisków za pomocą, których 

użytkownik może wybierać z menu plotera poszczególne funkcje i kierować pracą urządzenia. 
W dalszej części instrukcji znajdziecie Państwo pełen opis poszczególnych funkcji menu 
urządzenia. 

2. Przednia pokrywa: Pełni role ochronną. Chroni media przed kurzem oraz użytkownika 
podczas pracy. 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Podczas pracy urządzenia przednia pokrywa musi być opuszczona. Jeżeli użytkownik chce 
podnieść pokrywę musi najpierw zatrzymać urządzenie. 
 
 
 
3. Rolki dociskowe: Rolki dociskowe przytrzymują media załadowane do plotera gwarantując 

tym samym dokładne prowadzenie mediów podczas pracy. Opuszczanie i podnoszenie rolek 
dociskowych regulowane jest elektronicznie z panela sterującego. Prawa rolka dociskowa 
może być ręcznie ustawiana w jednej z 3 wybranych pozycji. 

4. Karetka plotera: Zainstalowana jest tutaj termiczna głowica drukująca. Głowica wykonana jest 
z delikatnego szkliwa ceramicznego. 
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 UWAGA!!! 
Nie wolno dotykać głowicy drukującej. Pozwoli to na utrzymanie jej przez dłuższy okres w 
odpowiednim stanie do druku. Bezwzględnie zabrania się dotykania głowicy drukującej zaraz po 
zakończeniu drukowania. Głowica jest wtedy bardzo gorąca i dotknięcie jej może spowodować 
bardzo poważne poparzenia skóry. 
 
 
 
5. Powierzchnia czyszcząca głowicę drukującą: W tym miejscu ploter automatycznie wykonuje 

czyszczenie głowicy drukującej. 
6. Przednie kółka: Wyposażone są w blokady. Pozwala to na ustawienie plotera w określonej 

lokalizacji i zablokowanie kółek tak aby ploter nie przesuwa się. Blokowanie kółek odbywa się 
poprzez wciśnięcie blokady w dół. 

7. Czujnik systemu nawijania: Uaktywnia system nawijania. Nie należy umieszczać przed nim 
żadnych przedmiotów. 

8. Rolki systemu nawijania: Stanowią część systemu nawijania. 
9. Głowica tnąca: Zamontowana jest tutaj obsadka z nożem do cięcia. 
 
- Widok plotera z tyłu 

 
 

 
 
 
1. Moduł zasilania: Znajduje się tutaj włącznik zasilania oraz bezpiecznik. Pozycja „I” oznacza 

włączenie urządzenia. Pozycja „O” oznacza wyłączenie urządzenia. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Zaleca się stosowanie tego samego typu bezpieczników. Stosowanie innego rodzaju 
bezpieczników może powodować brak zabezpieczenia a tym samym wystąpienie zagrożenia np. 
pożarem. 
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2. Przyciski ładowania mediów: Za ich pomocą użytkownik rozwija lub zwija załadowane w 

ploterze media. 
3. Port LPT (IEEE1284-B): Pozwala na komunikację plotera z komputerem. Stosując Print-

Server podłączony bezpośrednio do portu LPT w ploterze urządzenie można udostępnić 
bezpośrednio w sieci LAN każdemu z jej użytkowników.  

4. Port USB: Umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy ploterem a komputerem. 
5. Uchwyty kabli: Pozwalają na przyczepienie kabli do plotera tak aby nie przeszkadzały leżąc 

luźno na podłodze. 
6. Pokrywa ładowania kaset: Zamykana na dwa zatrzaski. Otwiera się ją w momencie 

ładowania kaset z taśmami podczas pierwszego uruchomienia oraz podczas późniejszych 
wymian zużytych taśm na nowe. 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Podczas pracy urządzenia tylna pokrywa musi być zamknięta. Jeżeli użytkownik chce podnieść 
pokrywę musi najpierw zatrzymać urządzenie. 
 
 
 
7. Rolki podawania mediów: Stanowią część systemu podawania i nawijania mediów podczas 

pracy plotera. 
8. Czujnik systemu podawania mediów: Uaktywnia system rozwijania mediów podczas pracy 

plotera. Nie należy umieszczać przed nim żadnych przedmiotów. 
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3. Podłączenie plotera 
 

- Środowisko pracy plotera 
 

Utrzymanie odpowiedniego środowiska i warunków pracy jest bardzo ważne dla uzyskania 
perfekcyjnych efektów pracy urządzenia. Wysoka wilgotność, wysoka temperatura, ustawienie 
urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i duże 
zakurzenie może radykalnie zmienić efekty pracy urządzenia. Ploter powinien zostać umieszczony 
z dala od okien i drzwi, najlepiej w zamkniętym pomieszczeniu. 
 
Podczas instalacji plotera DuraChrome DC4 należy sprawdzić czy: 
 
- powierzchnia pozbawiona jest drgań 
- temperatura pracy jest stabilna, jej wartość powinna zawierać się w przedziale 15 – 27 stopni 
Celsjusza 
- wilgotność otoczenia jest stabilna, jej wartość powinna zawierać się w przedziale 30 – 75 % 
- podłoga pomieszczenia nie jest podatna na działanie elektrostatyczne (np. nie zaleca się 
stosowania podłóg wyłożonych wykładziną dywanową) 
- w pomieszczeniu jest odpowiednia ilość miejsca do swobodnej obsługi plotera (wymiana taśm, 
zmiana mediów), odległość plotera od ścian lub innych urządzeń z lewej i prawej strony powinna 
wynosić około 50 cm, a z przodu i z tyłu około 1 metra 
- ploter podłączony jest do zasilania 100 - 240 V z częstotliwością 50 - 60 Hz. 
 
- Uziemienie 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Ploter drukująco-tnący musi być używany jedynie z gniazdem zasilania, które jest poprawnie 
uziemione. Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do gniazdka z uziemieniem. Użycie 
gniazdka bez uziemienia naraża operatora na ryzyko porażenia elektrycznego i może także 
prowadzić do złego funkcjonowania plotera. 
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- Napięcie 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Przed wymianą bezpiecznika upewnij się, że ploter jest całkowicie odcięty od zasilania. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Zaleca się stosowanie tego samego typu bezpieczników. Stosowanie innego rodzaju 
bezpieczników może powodować brak zabezpieczenia a tym samym wystąpienie zagrożenia np. 
pożarem. 
 
 
 
Moduł zasilania urządzenia automatycznie rozpoznaje napięcie i przełącza się w tryb 110V lub 
230V. 
 

- Włączanie zasilania w ploterze 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Podczas podłączania urządzenia do gniazdka włącznik zasilania powinien znajdować się w pozycji 
„O”. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Po włączeniu urządzenia do zasilania należy zwrócić uwagę na środki ostrożności podczas 
ładowania mediów do plotera szczególnie w obrębie obszaru druku i cięcia.  
 
 
 
1. Połącz kablem zasilania ploter z gniazdem zasilania w ścianie lub z listwą zasilającą. 
2. Włącz ploter wciskając włącznik zasilania w pozycji “I”. 
3. Po włączeniu zasilania wyświetlacz LCD staje się aktywny i wskazuje postęp przygotowania 
urządzenia do pracy. W zależności czy media są załadowane czy nie proces ten przebiega w 
nieco inny sposób. Jeżeli w ploterze nie ma załadowanych mediów na wyświetlaczu pojawia się 
komunikat z prośbą o załadowanie do plotera mediów. Jeżeli w ploterze są już załadowane 
media ploter mierzy ich szerokość i sprawdza aktualny stan taśm w kasetach. Po wykonaniu 
tych procedur na wyświetlaczu LCD pojawia się mała literka, która określa zakres szerokości 
załadowanego materiału. S dla małej szerokości, M dla średniej szerokości i L dla dużej 
szerokości (jest to związane z 3 możliwymi położeniami prawej rolki dociskowej). 

 
- Połączenie plotera z komputerem 
 

Ploter posiada dwa porty komunikacyjne: LPT i USB, które w zależności od potrzeb pozwalają na 
komunikację plotera z jednym komputerem lub bezpośrednio z wieloma komputerami połączonymi 
w sieci LAN. W przypadku, gdy ploter połączony jest z komputerem przez oba porty, w tym samym 
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czasie, komunikacja następuje przez port, przez który jako pierwszy zostaną wysłane dane z 
komputera. Po zresetowaniu plotera ponownie następuje automatyczne rozpoznanie portu, przez 
który przesyłane są dane. Przełączenie na komunikację na innym porcie następuje po 30 
sekundach  
 

- Komunikacja plotera Summa DuraChrome DC4 przez port USB 
 
Kabel USB powinien mieć maksymalnie 5 metrów długości. 
 
 

 
 
 
1. Wyłącz ploter.  
2. Włóż płytę instalacyjną do odtwarzacza CD/DVD. 
3. Połącz ploter z komputerem za pomocą kabla USB. 
4. Włącz ploter. Komputer automatycznie rozpozna nowe urządzenie USB i wyświetli komunikat z 
informacją o nowym urządzeniu i konieczności instalacji do niego sterownika. 

5. Podczas procesu instalacji należy wskazać płytę CD jako nośnik zawierający plik z informacją o 
sterowniku do urządzenia. 

6. Po zakończeniu instalacji można wyjąć płytę CD z odtwarzacza. 
 

- Komunikacja plotera Summa DuraChrome DC4 przez port LPT 
 

Pozwala na komunikację plotera z komputerem. Maksymalna zalecana długość kabla LPT to 3 
metry. Stosując Print-Server podłączony bezpośrednio do portu LPT w ploterze można udostępnić 
urządzenie bezpośrednio w sieci LAN każdemu z jej użytkowników. 
 
 

  
 

Bezpośrednie połączenie z komputerem przez 
port LPT 

 

 
Bezpośrednie połączenie z wieloma 

komputerami poprzez zastosowanie Print-
Servera 

 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Przy podłączaniu kabla LPT ploter i komputer powinny być wyłączone. Pozwoli to uniknięcie 
ewentualnych problemów komunikacyjnych i konfiguracyjnych. 
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4. Praca z mediami 
 
Ploter DuraChrome DC4 zaprojektowany został do druku na materiałach podawanych z rolki. Nie 
obsługuje mediów podawanych z arkusza. Zaleca się używanie, dołączonych do plotera, białych 
rękawiczek podczas zakładania materiałów w ploterze. Pozwoli to na uniknięcie problemu 
pozostawiania na materiale odcisków palców. Pozostawione na materiale odciski palców będą 
później widoczne na wydruku. 
 

- Ładowanie mediów 
 

Proces ładowania mediów do plotera należy rozpocząć od założenia kołnierzy z obu stron na rolkę 
z materiałem. Kołnierze zakładamy na rolkę (1) a następnie dokręcamy śruby (2). 
 
 

 
 
 
Tak skompletowany zestaw rolka-kołnierze należy umieścić z tyłu plotera wkładając kołnierze w 
czarne prowadnice. Prawa prowadnica znajduje się w określonej pozycji i nie wymaga regulacji. 
Lewa prowadnica regulowana jest ręcznie poprzez przesuwanie jej w prawo lub w lewo. 
 
 

 
 

 
Następnie należy rozwinąć materiał z rolki za pomocą przycisku umieszczonego z prawej strony. 
Podczas rozwijania materiału należy przytrzymać go tak, aby nie dotykał podłogi. 
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Kolejnym krokiem jest wsunięcie materiału do plotera. 
 
 

 
 
 
W momencie, gdy czujnik wykryje folię zostaną opuszczone dociski i folia nie będzie zjeżdżała do 
tyłu. Można wtedy puścić folię i przejść na drugą stronę plotera. Stojąc przed ploterem należy 
przytrzymać folię i wcisnąć przycisk CLAMP. Dociski podniosą się. 
 
 

 
 

 
Należy teraz delikatnie pociągnąć folie do siebie tak, aby folia znajdowała się pod lewym 
dociskiem. 
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 UWAGA!!! 
Podczas ładowania materiału do plotera należy zwrócić szczególną uwagę na szary pasek 
powierzchni, na której odbywa się proces drukowania. Powierzchnia ta jest bardzo delikatna i 
dotykanie jej może grozić poważnym uszkodzeniem plotera. 
 
 
 
Folię należy wyrównać według naklejonych z przodu plotera linijek. 
 
 

 
 
 
Ostatnim krokiem po załadowaniu materiału jest ponowne wciśnięcie przycisku CLAMPS. Dociski 
zostaną opuszczone i ploter sprawdzi załadowanie materiału. Jeżeli materiał nie został 
załadowany dokładnie według punktów referencyjnych ploter wykona automatyczną regulację. Po 
przeprowadzeniu tego procesu zostaną opuszczone rolki dociskowe a ploter przejedzie w stan 
pauzy do momentu, gdy przednia pokrywa zostanie opuszczona. Ploter wykona wtedy pomiar 
szerokości załadowanych mediów i w przypadku stwierdzenia innej szerokości materiału w 
stosunku do wcześniej załadowanego materiału poprosi o sprawdzenie położenia rolek 
dociskowych. Jeżeli ustawienie rolek dociskowych zostało skorygowane wcześniej lub zmianie 
ulega tylko sam rodzaj materiału a nie jego szerokość ploter wykona tylko proces pomiaru 
szerokości materiału i przejdzie w stan gotowości do pracy. 
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- Zastosowanie systemu nawijania 

 
Ploter DuraChrome DC4 wyposażony jest w automatyczny system nawijania, który uaktywnia się 
podczas druku. Jeżeli projekt przygotowany jest zarówno do druku jak i do cięcia konturowego 
system nawijania powinien być wyłączony (DISABLED) lub przełączony w tryb druku i cięcia 
konturowego (PRINT AND CUT JOB). 
 
W celu przygotowania systemu nawijania do pracy należy wykonać następujące kroki: 
 
1. Złożyć kołnierze z obu stron jednej z 2 pustych rolek dostarczonych z ploterem. Przykleić 

kawałek folii o długości około 1 metra do pustej rolki z zamontowanymi kołnierzami i umieścić 
cały komplet w prowadnicach z przodu plotera tak jak to pokazano na rysunku poniżej. 

 
 

 
 
 
2. Przykleić folię zamocowaną na pustej rolce do materiału załadowanego w ploterze. Jeżeli 

system nawijania jest aktywny podczas procesu drukowania folia będzie nawijana na pustą 
rolkę. 
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- Usuwanie mediów z plotera 

 
Jeżeli materiał jest przymocowany do rolki z przodu należy go odciąć używając noża 
dostarczanego w komplecie z ploterem. Następnie wcisnąć przycisk  (strzałka w górę) i 
przytrzymać do momentu, gdy materiał nie będzie się już przesuwał. Przechodzimy teraz do tyłu 
urządzenia i wciskamy górny przycisk z prawej strony. Ploter wysunie materiał spod docisków i 
nawinie go z powrotem na rolkę. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Za każdym razem, gdy zmieniany jest materiał w ploterze należy wykonać procesy kalibracji 
mediów (MEDIA CALIBRATION) i posuwu mediów (LINE FEED CALIBRATION). Pominięcie tych 
procesów może skutkować złymi efektami drukowania. 
 
 
 

- Zastosowanie kosza 
 
Zaleca się zamontowanie kosza na wydruki z tyłu i z przodu plotera przed rozpoczęciem pracy. 
Kosz zabezpiecza folię przed stykaniem się z podłogą a tym samym przeciwdziała zbieraniu przez 
folię kurzu i zabrudzeń z podłogi. Jeżeli urządzenie pracuje w trybie druku i cięcia kosz musi być 
zainstalowany. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych uszkodzeń wydruków. W przypadku 
wyłączenia funkcji nawijania należy pamiętać, że kosz jest tak zaprojektowany, aby w zależności 
od materiału pomieścił od 6 do 10 metrów folii. Wypuszczanie dłuższych wydruków może wtedy 
spowodować uszkodzenie zbierającej się w koszu folii. 
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- Procedura przygotowania plotera DuraChrome DC4 do procesu drukowania długich 
projektów 

 
Jedna z prowadnic w tylnej części plotera DuraChrome DC4 ma ustaloną pozycję. Drugą można 
regulować przesuwając ją w prawo lub w lewo. Istnieje jednak możliwość, że niektóre typy folii 
nawet w przypadku umieszczenia ich w prowadnicach mogą odstawać lub odkształcać się 
podczas przewijania. Taki proces podczas drukowania długich projektów lub drukowania wielu 
kopii może powodować przewijanie folii w złym kierunku (skos w lewo lub w prawo). Aby tego 
uniknąć zaleca się wykonanie poniższej procedury. 
 
1. Załadować folię w ploterze. 
2. Wydrukować test na długości 2-3 przejść głowicy. 
3. Sprawdzić przesuw materiału. Odległości wskazywane przez białe strzałki z tymi samymi 

numerami powinny być takie same. Środkowa strzałka z numerem 3 wskazuje położenie 
prowadnicy i samej rolki. 

 
 

 
 
 
4. Jeżeli odległości nie zostały zachowane należy przede wszystkim sprawdzić czy folia nie 

przesunęła się w stosunku do punktu początkowego. Jeśli tak należy jeszcze raz załadować ją 
w ploterze napinając maksymalnie z tyłu. 

5. Jeżeli folia nie przesunęła się w stosunku do punktu początkowego należy przesunąć prawą 
prowadnicę oznaczoną na rysunku numerem 3. Należy również upewnić się, że kołnierz jest 
prawidłowo zamontowany w rolce. 
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5. Praca z kasetami 
 

- Załadowanie i usuwanie kasety z taśmą 
 
Ploter DuraChrome DC4 dostarczany jest z kompletem 8 kaset. Kasety mogą być wkładane i 
wyjmowane z plotera w dowolnym momencie, nawet podczas drukowania. W momencie, gdy 
kończy się dany kolor na panelu LCD wyświetla się komunikat z informacją o konieczności 
wymiany zużytej taśmy na nową w najbliższym czasie. Urządzenie automatycznie rozpoznaje 
koniec taśmy. Jeżeli w czasie drukowania skończy się taśma ploter zatrzymuje się i czeka na 
uzupełnienie danego koloru a następnie wznawia proces druku w miejscu gdzie nastąpiło 
zatrzymanie drukowania w celu zakończenia pracy. Kasety umieszcza się w ploterze od tyłu. W 
tym celu należy otworzyć tylną pokrywę zwalniając jednocześnie oba zatrzaski. 
 
 

 
 
 
Po otworzeniu pokrywy należy wysunąć wybraną kasetę ciągnąc ją w swoją stronę. 
 
 

 
 
 
Aby załadować kasetę do plotera należy otworzyć tylną pokrywę a następnie delikatnie wsuwać 
kasetę do momentu, gdy przejdzie przez tylną blokadę. 
 
 

 
 
 
Na koniec należy zamknąć pokrywę. Jeżeli w ploterze załadowane są media urządzenie 
automatycznie sprawdzi ilość taśmy w kasecie. 
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 UWAGA!!! 
Ploter nie sprawdzi zawartości kasety po jej zmianie, jeżeli w ploterze nie będzie załadowany 
żaden materiał. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie wolno umieszczać pustej kasety w ploterze. 
 
 
 

- Zakładanie taśmy w kasecie 
 
DuraChrome DC4 drukuje przenosząc bezpośrednio barwnik z taśmy na folię. Każdy kolor jest 
drukowany oddzielnie w paskach o szerokości około 10 cm, drukując w następującej kolejności: 
yellow, agenta, cyan i czarny. Podczas druku folia jest przesuwana o odpowiednią długość w celu 
rozpoczęcia druku następnego paska kolorów. 
Taśmy umieszczone na wałkach wkłada się do kaset. Po rozpakowaniu taśmy i chipa RI1 należy 
otworzyć kasetę naciskając z obu stron (1) a następnie zsunąć górną część z dolnej. 
 
 

 
 

 
Po otworzeniu kasety należy umieścić w niej chip i taśmę tak jak pokazano na zdjęciu poniżej. 
 
 

 
 
 
 

                                                
1 Chip RI zawiera informacje o kolorze taśmy oraz o parametrach wymaganych do transferu barwnika z taśmy na folię. 
Dla ułatwienia chipy oznaczone są naklejkami z symbolem koloru i jego barwą. 
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Po zainstalowaniu taśmy i chipa w kasecie należy zamknąć kasetę zwracając szczególną uwagę 
na poprawne umieszczenie blokad zabezpieczających przed otwarciem się kasety. 
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6. Instalacja noża do cięcia konturowego 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Ploter DuraChrome DC4 wyposażony jest w głowicę z bardzo ostrym nożem. Ostrze noża może 
spowodować poważne obrażenia, jeśli jest obsługiwane bez odpowiedniej ostrożności. Przy 
instalacji lub zmianie noża należy pamiętać o środkach bezpieczeństwa. Trzymać ręce, włosy, 
ubranie o biżuterię z dala od części ruchomych plotera. 
 
 
 
Kupując ploter użytkownik otrzymuje maszynę z zamontowaną obsadką z nożem. Ze względów 
bezpieczeństwa nóż nie jest wysunięty z obsadki. Aby móc wycinać należy ręcznie ustawić wysuw 
noża z obsadki. Procedura regulacji przebiega następująco: 
 
1. Odkręć śrubkę, odchyl uchwyt i wyjmij obsadkę z nożem. 
2. Przyłóż palec do uchwytu noża i wkręcając pokrętło stopniowo zwiększaj wysuw ostrza aż 

będzie można wyczuć koniec noża palcem. Nóż powinien wysunąć się pod wpływem 
wkręcania srebrnego pokrętła tak, aby kompletnie przeciąć warstwę powierzchniową unikając 
przenikania przez podkład. 

 
 

 
 
 
3. Włóż obsadkę z nożem do uchwytu i dokręć śrubę. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Dokręcając śrubę nie należy dokręcać jej na siłę. Jeżeli wyczuwalny jest opór podczas dokręcania 
śruby należy zakończyć dokręcanie. Wykonywanie tej czynności na siłę mimo wyczuwalnego 
oporu może doprowadzić do uszkodzenia uchwytu i konieczności wymiany głowicy tnącej. 
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4. Ustaw nacisk noża. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Przed rozpoczęciem ustawiania parametrów noża należy załadować media w ploterze. 
 
 
 

 - W celu ustawienia nacisku noża należy włączyć ploter i wybrać przycisk SELECT1. 
- Następnie wciskać strzałkę w dół do momentu, gdy pokaże się na wyświetlaczu LCD opcja 

CUTTER MENU. 
- Wcisnąć przycisk SELECT2. 
- Na wyświetlaczu pojawi się parametr określający nacisk noża w zakresie od 0 do 400 g. 

Należy ustawić wartość parametru i wybrać przycisk SELECT1, który uruchomi w ploterze opcję 
wycięcia testowego wzoru, który powinien wyglądać jak na poniższym obrazku. 
 
 

 
 
 
Po wycięciu wzoru ploter wysunie folię do przodu. Należy wtedy sprawdzić czy wszystkie linie 
zostały prawidłowo wycięte zdejmując folię z podkładu oraz czy sam podkład nie jest uszkodzony. 
W przypadku, gdy wzór nie daje się płynnie zdjąć z podkładu lub cały materiał jest przecięty na 
wylot należy wykonać korektę parametrów nacisku noża i sprawdzić wysuw noża z obsadki. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Przy wycinaniu w mediach o różnej grubości należy pamiętać, aby dla każdego materiału wykonać 
test nacisku noża. Parametry dla poszczególnych mediów można zapisać bezpośrednio w ploterze 
jako oddzielną konfigurację. 
 
 
 
Zmianę parametru zapisuje się wciskając przycisk SELECT1 lub przycisk SELECT2. 
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 UWAGA!!! 
Jeżeli nóż przecina materiał na wylot należy skorygować ustawienia parametrów noża.  
W przeciwnym razie zniszczeniu ulegnie taśma ochronna i nóż. 
 
 
 
5. Sprawdź offset noża. Parametr jest bardzo ważny, ponieważ określa odległość między centrum 

noża i końcówką noża. Wraz z zużywaniem się noża odległość ta zmienia się a wraz z nią 
zmienia się poprawna wartość offsetu noża. 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Offset noża powinien być zawsze sprawdzany, jeżeli nóż jest wymieniany lub pogarsza się jakość 
wycinanych wzorów. 
 
 
 
Typowe ustawienie offsetu noża to wartość od 0,41 do 0,45 dla noża do standardowych folii. 
 

- W celu skorygowania lub zmiany tego parametru wybierz przycisk SELECT1. 
- Wciśnij przycisk strzałki w dół trzy razy. 
- Wciśnij przycisk SELECT2 jeden raz. 
- Na wyświetlaczu pojawi się parametr określający offset noża w zakresie od 0.00 do 1.00 mm. 

Należy ustawić wartość parametru i wybrać przycisk SELECT1, który uruchomi w ploterze opcję 
wycięcia testowego wzoru, który powinien wyglądać jak na poniższym obrazku. 
 
 

 
 
Jeżeli wielkość offsetu jest za mała kwadraty mają zaokrąglone narożniki (rysunek poniżej) Należy 
wtedy zwiększyć wartość offsetu używając przycisku strzałka w prawo. 
 
 

 
 
 
Jeżeli wielkość offsetu jest za duża kwadraty mają narożniki wycięte na zewnątrz (rysunek 
poniżej). Należy wtedy zmniejszyć wartość offsetu używając przycisku strzałka w lewo. 
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7. Instrukcja obsługi plotera DuraChrome DC4 
 

- Wyświetlacz panela kontrolnego 
 
Poniższy rysunek przedstawia panel sterujący plotera DuraChrome DC4 z wyświetlaczem LCD. 
Zaleca się operowanie przyciskami tylko w przypadku, gdy ploter nie pracuje. W przeciwnym razie 
można zniszczyć aktualnie wykonywaną przez urządzenie pracę. Jedynym wyjątkiem jest 
wybranie opcji anulowania aktualnie wykonywanego przez ploter zadania. 
 
 

 
 

 
- Przyciski SELECT1 i SELECT2 

 
Funkcje spełniane przez przyciski SELECT1 i SELECT2 są zależne od aktualnego statusu pracy 
urządzenia. Dolna linia na wyświetlaczu LCD pokazuje aktualne możliwości tych przycisków. 
 
- Przyciski STRZAŁEK 

 
Pozwalają na płynne poruszanie się między poszczególnymi opcjami oferowanymi przez menu 
plotera DuraChrome DC4. 
 
Jeżeli ploter DuraChrome DC4 jest w trybie gotowości do pracy przyciski strzałek pozwalają na 
przesuwanie mediów w tył i przód w celu ręcznego ustawienia początku obszaru roboczego. 
 
- Przycisk x CANCEL 

 
Wybranie tego przycisku pozwala na powrót do menu o jeden poziom wyżej. Trzykrotne wciśnięcie 
tego przycisku powoduje wyjście z menu i przełączenie plotera w tryb gotowości do pracy. 
 
- Przycisk CLAMP 

 
Pozwala sterować dociskami mediów. Przycisk ten jest aktywny tylko w przypadku, gdy DC4 jest w 
stanie gotowości do pracy. Są trzy dociski. Podwójny tylny docisk, lewy docisk i rolki dociskowe. 
Wszystkie trzy służą prawidłowemu trzymaniu i prowadzeniu materiału w maszynie podczas 
procesu druku i cięcia. 
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W przypadku, gdy wszystkie dociski są podniesione na panelu LCD wyświetlany jest komunikat o 
konieczności załadowania materiału w ploterze w celu przystąpienia do pracy. 
 

- Struktura menu 
 
 - Main Menu 

 
Główne menu dostępne jest w momencie, gdy na panelu LCD widoczny jest napis [MENU].  
W przypadku wykonywania przez ploter procesu ładowania mediów trzykrotne wciśnięcie 
przycisku x Cancel pozwala również przejście do trybu, w którym dostępne jest główne menu. Aby 
wejść do menu należy wcisnąć przycisk SELECT1. Po wykonaniu tej operacji użytkownik może za 
pomocą strzałki w dół lub w górę płynnie poruszać się między dostępnymi w menu opcjami. 
 
 

 
 
 

  - Printer Menu 
 

Zawiera procedury i parametry, których poprawne skonfigurowanie gwarantuje użytkownikowi 
optymalne efekty druku. 
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  - Reprint Job 
 

Ploter DuraChrome DC4 wyposażony jest w dysk twardy, na którym przechowywane są pliki z 
projektami przeznaczonymi do druku i cięcia. Jeżeli dysk jest pełny lub prawie pełny automatycznie 
usuwane są najstarsze pliki. Po wybraniu przycisku SELECT2 wciskając strzałkę w górę lub w dół 
można przechodzić pomiędzy kolejnymi zapisanymi na dysku plikami. Po dojściu do wybranego 
pliku strzałką w lewo lub w prawo można zwiększyć lub zmniejszyć ilość kopii danego pliku do 
ponownego druku. Wciśnięcie przycisku SELECT2 rozpoczyna drukowanie wybranego pliku w 
określonej przez użytkownika ilości kopii. Wciśnięcie przycisku SELECT1 usuwa wszystkie pliki z 
dysku. 
 
  - Cutter Menu 
 

Wciśnięcie przycisku SELECT2 otwiera menu obsługujące proces cięcia. 
 
  - System Setup 
 

Wciśnięcie przycisku SELECT2 otwiera menu ustawień konfiguracyjnych plotera. 
 
  - Select User Configuration 
 

Ploter DuraChrome DC4 pozwala na stworzenie konfiguracji zapisanie 16 własnych konfiguracji 
dostosowanych do potrzeb użytkownika. Wciśnij strzałkę w lewo lub w prawo, aby zmienić 
konfigurację. Wciskając przycisk SELECT2 zatwierdza się wybór. Na panelu LCD potwierdzona 
wartość zostanie oznaczona jako * (gwiazdka). 
 

W skład konfiguracji wchodzą następujące parametry, których wartości są zależne od rodzaju 
materiału i wykonywanej pracy: 

- Energy settings - ustawienia parametrów zużycia energii podczas druku transferowego 
- Line feed calibration – kalibracja posuwu folii 
- Media calibration – kalibracja folii 
- Print & Cut calibration – kalibracja jednoczesnego wykonywania druku i cięcia 
konturowego 
- OptiTrac, Color Offset, Dot overlap – parametry pozycjonowania kolorów 
- Knife pressure, Knife offset, Velocity – kalibracja pracy noża 
- Internal parameters – wewnętrzne parametry. 

 
Na płycie CD, dostarczanej z ploterem, zamieszczone są gotowe pliki z konfiguracjami dla 
poszczególnych mediów. Pliki te można wysłać do plotera przy użyciu programu Summa Printer 

Control. Aby to zrobić należy otworzyć program Summa Printer Control, wybrać opcję , 
wskazać plik z wybraną konfiguracją i wysłać do plotera. 
 
  - Shut Down 
 

Po wybraniu przycisku SELECT2 ploter opróżni karetkę głowicy drukującej z kasety z taśmą, 
zamknie wszystkie aktualnie otwarte pliki na dysku twardym i podniesie rolki dociskowe. Zaleca się 
wybieranie tej opcji przy każdym wyłączaniu plotera. Zabezpieczy to przede wszystkim rolki 
dociskowe przed odkształcaniem się. W przypadku, gdy ploter zostanie wyłączony tylko z 
przycisku ON/OFF rolki pozostają w pozycji dolnej. Taka sytuacja powoduje odkształcanie się rolek 
dociskowych i z czasem wadliwe działanie systemu prowadzenia mediów. Rolki dociskowe 
podnoszą się automatycznie również w przypadku, gdy ploter pozostaje w stanie spoczynku dłużej 
niż 4 minuty. 
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  - Reset 
 

Po wybraniu przycisku SELECT2 parametry plotera Durachrome DC4 ulegną zresetowaniu. Nie 
jest to jednak pełne zresetowanie. Aby resetowanie zostało wykonane Sprinter pełni należy 
wyłączyć i włączyć urządzenie. Przycisku tego używa się najczęściej w przypadku anulowania 
aktualnie wykonywanego drukowania lub w przypadku anulowania błędów lub alarmów. 
 
 - Printer Menu 
 
 

 
 

 
  - Ribbon Status 
 

Funkcja ta pozwala na sprawdzenie stanu taśm w kasetach oraz informuje o położeniu kasety z 
taśmą w określonym kolorze. Wciśnij przycisk SELECT2, aby wejść do tego menu a następnie za 
pomocą strzałki w lewo lub w prawo przełączaj się między kolejnymi lokalizacjami. 
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Pierwsza linijka na wyświetlaczu pokazuje lokalizację aktualnie sprawdzanej kasety. Jeżeli w 
podanej lokalizacji nie ma kasety zamiast OK zostanie wyświetlone EMPTY i pozostała część 
wyświetlacza będzie pusta. Trzecia linijka pokazuje kolor taśmy załadowanej do kasety w wybranej 
lokalizacji. Ostatnia, dolna linijka pokazuje procentowy stan taśmy w kasecie. Parametr ten jest 
podany w przybliżeniu i odnosi się do długości taśmy, jaką można jeszcze wykorzystać. 
 
  - Density 
 

Gęstość druku jest ściśle związana z ilością energii wysyłanej do głowicy w celu prawidłowego 
transferu taśmy na folię. Parametr ten jest różny dla poszczególnych materiałów ze względu na 
inne poziomy zużycia energii wywołane różnicami w strukturze materiału. Za pomocą strzałki w 
lewo lub w prawo można zmniejszyć lub zwiększyć ten parametr. Jeżeli gęstość jest za niska 
transfer będzie niekompletny (mniej niż 100%). Jeżeli gęstość jest za wysoka kolory będą matowe. 
Może też wystąpić efekt marszczenia się folii. Aktywna wartość oznaczona jest symbolem * 
(gwiazdka). 
 
Wciśnij SELECT1. Następnie wciśnij SELECT1 w celu wydrukowania testu gęstości druku dla 
standardowego druku lub SELECT2 dla wydrukowania testu gęstości druku dla wyższej 
rozdzielczości. 
 
 

 
 
 
1: Jeżeli gęstość jest za wysoka taśma w obszarze 1 będzie zbyt długo przenoszona na folię i po 
wydrukowaniu kolor w tym obszarze będzie matowy. 
2: Jeżeli gęstość jest za niska wtedy obszar 2 nie będzie w 100% czarny. 
3: Jeżeli gęstość jest za wysoka wtedy obszar ten będzie ciemniejszy niż 95% cyan, białe dziury 
będą wypełnione losowo. 
4: Jeżeli gęstość jest za niska linie nie będą wydrukowane równo. 
 
Wyżej opisany test jest zoptymalizowany dla folii typu cast. Inne typy folii podczas wykonywania 
tego testu mogą wykazywać problemy z dostosowaniem gęstości druku, co może oznaczać, że nie 
spełniają wymogą do zastosowania ich z technologią transferu termicznego. 
 
  - Print Speed 

 
Prędkość druku odnosi się głównie do prędkości pracy głowicy drukującej. Za pomocą strzałki w 
lewo lub w prawo można zmniejszyć lub zwiększyć ten parametr. Przyciskiem SELECT2 
zatwierdza się zmianę parametru. Zmniejszenie prędkości zmniejsza paskowanie. Zwiększenie 
prędkości redukuje marszczenie się mediów (odnosi się to głównie do materiałów nie testowanych 
przez producenta). 
 
  - Double Density 

 
Podwójna gęstość jest specjalnym trybem druku. Tryb ten pozwala wykorzystać na DC4 większą 
paletę mediów. W przypadku, gdy ploter jest ustawiony w trybie Double Density parametry 
prędkości są automatycznie pomijane. Funkcja ta może być ustawiona jako ON lub OFF. Zmiany 
dokonuje się używając strzałki w lewo lub w prawo. Przycisk SELECT2 potwierdza wybór. 
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  - Dot Overlap 

 
Parametr ten aktywuje lub wyłącza tryb nakładania się punktów podczas druku. W momencie, gdy 
DuraChrome DC4 drukuje kolejny pas grafiki ostatnia linia punktów z poprzedniego paska jest 
ponownie drukowana. Funkcja ta może być ustawiona na ON, OFF lub na HALF poprzez 
wciśnięcie lewej lub prawej strzałki i potwierdzenie przyciskiem SELECT2. Zaleca się ustawienie 
tego parametru na ON. Natomiast w przypadku druku z maską zaleca się przełączenie tej funkcji 
na HALF. Na panelu LCD potwierdzony wybór zostanie oznaczony symbolem * (gwiazdka). 
 
  - Color offset 

 
Podczas drukowania DC4 przesuwa każdy pojedynczy kolor i punkty (STANDARD). Operacja ta 
wykonywana jest w celu uzyskania bardziej płynnego przejścia między wydrukowanymi paskami. 
Rysunek poniżej przedstawia jak drukowane są paski pojedynczych kolorów z zastosowaniem 
funkcji Color offset. Color offset może być zwiększony (16 punktów: HIGH) lub wyłączony (0 
punktów” DISABLED) za pomocą strzałki w lewo lub w prawo i zatwierdzony przyciskiem 
SELECT2. Zaleca się ustawienie tego parametru na STANDARD. Na panelu LCD potwierdzony 
wybór zostanie oznaczony symbolem * (gwiazdka). 
 
 

 
 
 
  - Scratchguard 

 
Funkcja ta umożliwia zastosowanie w ploterze DuraChrome DC4 dodatkowej taśmy pełniącej rolę 
laminatu dla wydruków. Za pomocą strzałki w lewo lub w prawo można ją włączyć ON lub wyłączyć 
OFF i zatwierdzić przyciskiem SELECT2. 
 
  - Optitrac Color 

 
Ploter DuraChrome DC4 drukuje po obu stronach projektu małe linie i mierzy w celu optymalizacji 
prowadzenia mediów podczas pracy. Kolor tych linii może być zmieniony na inny, dowolny kolor z 
palety kolorów CMYK lub SPOT dostępnych dla plotera DC4. Należy upewnić się, że wybrany 
kolor posiada wystarczający kontrast w stosunku do koloru folii, na której będą drukowane grafiki. 
Zmiana koloru jest szczególnie użyteczna w przypadku druku monochromatycznego lub na 
kolorowej folii. Domyślnie ustawiony jest kolor cyan. Kolor ten najlepiej spełnia swoją rolę przy 
druku na białych mediach. 
 
Jeżeli zostanie wybrany kolor biały, złoty lub srebrny jako kolor Optitrac a w projekcie nie będzie 
tego koloru głowica podczas przejścia przez środek wydruku podniesie się. Zostaną w tym kolorze 
wydrukowane tylko boczne linie Optitrac. Jeżeli ustawiony jest inny kolor jako kolor Optitrac 
głowica nie podniesie się przechodząc przez środek wydruku nawet w przypadku, gdy projekt nie 
zawiera w sobie tego koloru. 
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 UWAGA!!! 
W przypadku zmiany koloru dla linii Optitrac zalecane jest wykonanie kalibracji Line Feed.  
W przeciwnym razie wydruki mogą być bardzo słabej jakości. 
 
 
 
  - Optitrac 

 
Funkcja ta pozwala na określenie, w jakim przypadku linie Optitrac mają być drukowane a w jakim 
nie. Ustawienie tej opcji na Automatic oznacza pomijanie drukowania linii Optitrac w przypadku, 
gdy drukowany projekt jest mniejszy niż jedno przejście głowicy2. Ustawienie tej opcji na ON 
oznacza drukowanie linii Optitrac w każdym przypadku dla dowolnych rozmiarów grafik. 
 
  - Calibrate Line feed 

 
Kalibracja posuwu materiału w ploterze. Zaleca się wykonywanie tej kalibracji za każdym razem, 
gdy zostanie zmieniona rolka z folią w ploterze. Kalibracja ta jest w pełni automatyczna. Po 
wciśnięciu przycisku SELECT2 użytkownik ma do wyboru Recommended line feed test [TEST 1] 
lub Simple line feed test [TEST 2]. Test numer 1 łączy w sobie Simple line feed test z kalibracją 
mediów. 
 
Po wciśnięciu przycisku SELECT1 drukowany i wycinany jest wzór testowy. DC4 kalibruje czujnik 
Optitrac i wykonuje test posuwu mediów. Wydrukowane linie są mierzone a następnie ploter 
wybiera średnie wartości i dopasowuje je automatycznie do parametrów niezbędnych do 
prawidłowej pracy. Jeżeli urządzenie musi dokonać zbyt dużej korekty parametrów poprosi 
użytkownika o ponowne wykonanie testu. 
 
 

 
 
 
Po wciśnięciu przycisku SELECT2 drukowany i wycinany jest wzór testowy. Wydrukowane linie są 
mierzone a następnie ploter wybiera średnie wartości i dopasowuje je automatycznie do 
parametrów niezbędnych do prawidłowej pracy. Jeżeli urządzenie musi dokonać zbyt dużej korekty 
parametrów poprosi użytkownika o ponowne wykonanie testu. 
 
 

 
 
 
Po wykonaniu kalibracji ploter powraca do stanu gotowości do pracy. 
 
                                                
2 Głowica drukuje paskami o szerokości mediów załadowanych w ploterze i długości 98 mm. 
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 UWAGA!!! 
W przypadku zmiany koloru dla linii Optitrac lub zmiany rolki z materiałem zalecane jest 
wykonanie kalibracji Line Feed. Przy zmianie rolki lub ponownym wykonywaniu testu wystarczy 
wybrać Simple line feed test. W przeciwnym razie wydruki mogą być bardzo słabej jakości. 
 
 
 
  - Calibrate Print & Cut 

 
Funkcja ta pozwala na poprawne ustawienie głowicy tnącej względem głowicy drukującej. 
Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje testów: podstawowy i precyzyjny. Zaleca się 
przeprowadzanie podstawowego testu w przypadku generalnych zmian w ploterze taki jak 
wymiana głowicy drukującej czy płyty głównej. Po wybraniu tego testu ploter wydrukuje i wytnie 
wzór testowy a następnie poprosi użytkownika o wybranie z folii wyciętych elementów. W tym celu 
należy podnieść przednią pokrywę i bez przesuwania materiału w tył lub w przód wybrać z folii dwa 
wydrukowane wycięte kwadraty. Po wykonaniu tej czynności należy zamknąć przednią pokrywę i 
wcisnąć przycisk. Ploter wykona teraz automatycznie pomiar i kalibrację obszaru druku i cięcia. 
 
 

 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Zaleca się wykonywanie podstawowego testu tylko na białej folii 3M z zastosowaniem koloru cyan 
jako koloru znaczników dla uzyskania optymalnych rezultatów kalibracji. 
 
 
 
Po wciśnięciu przycisku SELECT1 uruchamia się precyzyjna kalibracja druku i cięcia. Ploter 
drukuje i tnie wzór testowy. Należy wybrać z folii duży prostokąt a następnie sprawdzić w każdej 
kolumnie, w którym z małych kwadratów wydrukowane linie pokrywają się wyciętym konturem. 
Każdy z małych kwadratów ma swój numer. Na panelu plotera wyświetlane są kolejno numery 
kolumn, przy których należy wprowadzić numer najlepiej dopasowanego małego kwadratu. 
 
 

 
 
 
  - Head Alignment Test 

 
Test sprawdzający poprawność położenia karetki głowicy drukującej. Test ten powinien być 
wykonywany tylko w przypadku, gdy w ploterze wymieniana jest głowica lub karetka. Rysunek 
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poniżej przedstawia prawidłowo wydrukowany test. Linie powinny łączyć się w środku. Możliwa jest 
niewielka tolerancja błędu. 
 
 

 
 
 

  - Clean Printhead 
 
Czyszczenie głowicy wykonuje się w przypadku, gdy efekty druku są bardzo słabe. Po wybraniu tej 
opcji czyszczenie głowicy wykonywane jest automatycznie przez ploter. Należy tez pamiętać, że 
czyszczenie głowicy wykonywane jest przez ploter również podczas drukowania. Z tego też 
względu nie należy zbyt często wykonywać tej czynności. Może to doprowadzić do szybszego 
zużycia się powierzchni głowicy drukującej. Procedura ta czyści głowicę z wszelkich pozostałości 
po warstwie transportowej przenoszącej kolorową taśmę. 
 
 - Cutter Menu 

 
To menu zawiera opcje konfiguracyjne pozwalające uzyskać optymalne efekty cięcia przez ploter 
DuraChrome DC4. 
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  - Knife Pressure 

 
Funkcja ta pozwala na prawidłowe ustawienie nacisku noża. Za pomocą strzałki w lewo lub w 
prawo można zmniejszać lub zwiększać wartość tego parametru. Przyciskiem SELECT2 
zatwierdza się wybór określonej wartości. Wartość tego parametru zawiera się w przedziale od 0 
do 400 gram. Na panelu LCD potwierdzony wybór zostanie oznaczony symbolem * (gwiazdka). 
 
  - Knife offset 

 
Offset noża określa odległość między centrum noża i końcówką noża. Wraz z zużywaniem się 
noża odległość ta zmienia się a wraz z nią zmienia się poprawna wartość offsetu noża. Domyślna 
wartość tego parametru to 0,45 mm. Za pomocą strzałki w lewo lub w prawo można zmniejszać lub 
zwiększać wartość tego parametru. Przyciskiem SELECT2 zatwierdza się wybór określonej 
wartości. Wartość tego parametru zawiera się w przedziale od 0 do 1 mm. Na panelu LCD 
potwierdzony wybór zostanie oznaczony symbolem * (gwiazdka). 
 
  - Velocity 

 
Parametr służący określeniu prędkości cięcia. Domyślna wartość tego parametru to 500 mm/s. Za 
pomocą strzałki w lewo lub w prawo można zmniejszać lub zwiększać wartość tego parametru. 
Przyciskiem SELECT2 zatwierdza się wybór określonej wartości. Wartość tego parametru zawiera 
się w przedziale od 50 do 600 mm/s. Na panelu LCD potwierdzony wybór zostanie oznaczony 
symbolem * (gwiazdka). 
 
  - Overcut 

 
Jeżeli opcja ta jest włączona ploter rozpoczynając wycinanie robi nadcięcie w celu łatwiejszego 
wybrania wyciętej grafiki z folii. Domyślna wartość tego parametru to 2. Za pomocą strzałki w lewo 
lub w prawo można zmniejszać lub zwiększać wartość tego parametru. Przyciskiem SELECT2 
zatwierdza się wybór określonej wartości. Ustawienie wartości równej 0 automatycznie wyłącza 
opcję Overcut. Ustawienie wartości w zakresie od 1 do 10 uaktywnia ten parametr. Każda 
jednostka jest równa około 0,1 mm. Na panelu LCD potwierdzony wybór zostanie oznaczony 
symbolem * (gwiazdka). 
 
  - DIN Test 

 
Test elektryczno-mechaniczny plotera przeprowadzany w celu sprawdzenia jakości cięcia. 
Dostarcza też informacji na temat ustawień noża: prawidłowego nacisku, poprawnego offsetu i 
odpowiedniej głębokości cięcia. Test ten jest zawsze wycinany na formacie DIN A4 portretowy. 
Procedura ta przeprowadzana jest zgodnie z obowiązującymi standardami ISO DIN. Uruchomienie 
tej operacji odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku SELECT2.  
 
  - Load OPOS Markers 

 
Inicjuje procedurę ładowania mediów do cięcia konturowego z wykorzystaniem pozycjonowania 
według wydrukowanych na folii znaczników. Uruchomienie tej operacji odbywa się poprzez 
wciśnięcie przycisku SELECT2. Pełny opis przygotowania projektu do cięcia konturowego z 
wykorzystaniem systemu OPOS znajdziecie Państwo w dalszej części instrukcji. 
 
 - Setup Menu 

 
W tym menu znajdują się parametry, testy i informacje o ploterze DC4. 
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  - Take-Up Roll 

 
Aktywuje lub wyłącza system nawijania. Za pomocą lewej lub prawej strzałki można ustawić ten 
parametr jako Print job only, Print and cut job lub Disabled. Przyciskiem SELECT2 zatwierdza 
się wybór. Na panelu LCD potwierdzony wybór zostanie oznaczony symbolem * (gwiazdka). 
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  - Ribbon Save 

 
Funkcja oszczędności taśmy podczas drukowania. W trybie STANDARD taśma jest przewijana na 
całej szerokości drukowanego projektu, jeżeli zawiera on dany kolor. Jeżeli danego koloru nie ma 
w drukowanym projekcie taśma nie będzie przewijana. W trybie HIGH taśma nie będzie 
przewijana, jeżeli danego koloru nie będzie w projekcie. Taśma nie będzie również przewijana w 
momencie, gdy z prawej strony projektu nie będzie wymagany dany kolor. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
W trybie HIGH głowica drukująca podnosi się w momencie przejścia nad wydrukiem. Może to 
pozostawiać ślad na folii szczególnie widoczny po nadrukowaniu kolejnego pasa projektu. 
 
 
 
Domyślnie parametr ten jest ustawiony na STANDARD. Za pomocą lewej lub prawej strzałki 
można ustawić ten parametr jako STANDARD lub HIGH. Przyciskiem SELECT2 zatwierdza się 
wybór. Na panelu LCD potwierdzony wybór zostanie oznaczony symbolem * (gwiazdka). 
 
  - Calibrate Media 

 
Kalibracja mediów pozwala na optymalizację parametrów czujnika Optitrac. Wciskając przycisk 
SELECT2 uaktywnia się procedurę kalibracji. Ploter drukuje wzór testowy i wycina prostokąt tak 
jak pokazano to na rysunku poniżej. Następnie mierzy wartości między odbiciem światła od 
mediów i od koloru Optitrack. Wartości te są ważne w przypadku problemów. Pozostała część 
kalibracji jest automatyczna. 
 
 

 
 
 
  - Calibrate Print & Cut 

 
Funkcja ta pozwala na poprawne ustawienie głowicy tnącej względem głowicy drukującej. 
Użytkownik ma do wyboru dwa rodzaje testów: podstawowy i precyzyjny. Zaleca się 
przeprowadzanie podstawowego testu w przypadku generalnych zmian w ploterze taki jak 
wymiana głowicy drukującej czy płyty głównej. Po wybraniu tego testu ploter wydrukuje i wytnie 
wzór testowy a następnie poprosi użytkownika o wybranie z folii wyciętych elementów. W tym celu 
należy podnieść przednią pokrywę i bez przesuwania materiału w tył lub w przód wybrać z folii dwa 
wydrukowane wycięte kwadraty. Po wykonaniu tej czynności należy zamknąć przednią pokrywę i 
wcisnąć przycisk. Ploter wykona teraz automatycznie pomiar i kalibrację obszaru druku i cięcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Instrukcja obsługi plotera drukująco-tnącego DuraChrome DC4 

 39

 
 

 UWAGA!!! 
Zaleca się wykonywanie podstawowego testu tylko na białej folii 3M z zastosowaniem koloru cyan 
jako koloru znaczników dla uzyskania optymalnych rezultatów kalibracji. 
 
 
 
Po wciśnięciu przycisku SELECT1 uruchamia się precyzyjna kalibracja druku i cięcia. Ploter 
drukuje i tnie wzór testowy. Należy wybrać z folii duży prostokąt a następnie sprawdzić w każdej 
kolumnie, w którym z małych kwadratów wydrukowane linie pokrywają się wyciętym konturem. 
Każdy z małych kwadratów ma swój numer. Na panelu plotera wyświetlane są kolejno numery 
kolumn, przy których należy wprowadzić numer najlepiej dopasowanego małego kwadratu. 
 
 

 
 
 
  - Calibrate OPOS 

 
Test ten pozwala na prawidłowe ustawienie fizycznej odległości między rozpoznawanymi przez 
czujnik markerami a końcówką noża. Aby rozpocząć test należy wcisnąć przycisk SELECT2. 
Ploter wytnie 3 prostokąty i wyświetli komunikat z prośbą o wybranie wyciętych elementów z folii. 
Po wykonaniu tej czynności należy wcisnąć przycisk SELECT2. Ploter zmierzy teraz różnicę w 
odbiciu światła od podkładu folii i od powierzchni folii. Następnie sprawdzi krawędzie dwóch 
zewnętrznych prostokątów. Jeżeli różnica będzie zbyt duża na wyświetlaczu pojawi się komunikat 
o konieczności wykonania testu na innej folii, która będzie posiadała większy kontrast między 
podkładem folii a jej powierzchnią. Do przeprowadzania tego testu zaleca się używanie czarnej 
folii. 
 
  - Cal. Temp. Sensor 

 
Test ten wykonuje się tylko w przypadku wymiany głowicy drukującej. Wykonywany jest w pełni 
automatycznie po dwukrotnym wciśnięciu przycisku SELECT2. Zalecane jest wykonywanie tego 
testu tylko wtedy, gdy głowica znajduje się w pomieszczeniu z temperaturą pokojową. 
 
  - Firmware Revision 

 
Wciśnięcie przycisku SELECT2 wywoła na panelu LCD informację o wersji firmware w ploterze. 
Informacja ta jest szczególnie przydatna w przypadku telefonicznego kontaktu z serwisem.  
 
  - Room temperature 

 
Wciśnięcie przycisku SELECT2 wywoła na panelu LCD informację o aktualnej temperaturze w 
pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie. 
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  - Coil Setup 

 
Test ten jest używany do kalibrowania nacisku noża oraz do ustawiania punktu postoju noża. Po 
ustawieniu wartość jest zapisywana w systemie do stałej pamięci RAM. Do wykonania tego testu 
potrzebny jest miernik ± 100 gr i ± 500 gr. Wciśnięcie przycisku SELECT2 rozpoczyna testu. 
Należy wykonywać instrukcje wyświetlane na panelu LCD. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie należy wykonywać kalibracji cewki, jeżeli maszyna pracuje poprawnie. Zmiana parametrów na 
nieprawidłowe wartości może poważnie wpływać na jakość cięcia a nawet uszkodzić ploter. 
 
 
 
  - Show Printer Usage 

 
Wciśnięcie przycisku SELECT2 wywoła na panelu LCD informację o aktualnie przedrukowanej 
ilości folii w metrach kwadratowych. Wciśnięcie przycisku SELECT1 resetuje ten parametr do zera. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Jeżeli parametr Show Printer Usage zostanie zresetowany przy następnym sprawdzeniu będzie 
on pokazywał aktualne zużycie folii od momentu zresetowania. 
 
 
 
  - Copy User Config. 

 
Opcja ta pozwala na skopiowanie ustawień jednej konfiguracji do drugiej. Podczas kopiowania 
konfiguracji nadane nazwy nie zmieniają się. Wciśnięcie przycisku SELECT2 rozpoczyna proces 
kopiowania. Za pomocą strzałki w lewo lub w prawo należy wybrać konfigurację, która ma zostać 
skopiowana. Za pomocą strzałki w górę lub w dół należy wybrać konfigurację, do której mają 
zostać skopiowane parametry z wybranej wcześniej konfiguracji. Wciśniecie przycisku SELECT2 
zatwierdza wybór. Wciśniecie przycisku SELECT1 anuluje wybór. 
 
  - Print Demo File 

 
Na dysku twardym plotera umieszczone są dwa pliki z testowymi projektami do druku. Plik z 
projektem do druku i cięcia o rozmiarach 800 mm x 380 mm oraz drugi plik z tabelą kolorów. 
Wciśnięcie przycisku SELECT2 uruchamia menu, z którego, za pomocą strzałki w dół lub w górę, 
należy wybrać plik testowy. Ponowne wciśnięcie przycisku SELECT2 uruchamia wykonanie 
wybranego pliku. Tabela kolorów została przygotowana w programie Corel 11, wyeksportowana 
przy pomocy profilu druku generic CMYK i zripowana z opcjami wyświetlania ustawionymi na 
domyślne drukarki. Kolory mogą trochę się różnić przy zastosowaniu innych ustawień w programie 
Corel lub Summa ColorControl. 
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8. Konserwacja i czyszczenie plotera DuraChrome DC4 
 
Ploter DuraChrome DC4 posiada wiele części o powierzchni z gładkich metali i tworzyw 
sztucznych. Teoretycznie taka konstrukcja nie wymaga zastosowania żadnych środków do 
smarowania powierzchni. Jednakże na powierzchniach z tego typu materiałów zbiera się kurz a to 
może negatywnie wpływać na pracę plotera DC4. Należy chronić urządzenie przed kurzem i 
brudem. W tym celu zaleca się zamykanie pokrywy przedniej i otwieranie jej tylko w przypadkach, 
kiedy jest to niezbędne. Jeżeli to konieczne należy przetrzeć urządzenie miękką szmatką 
zmoczoną w alkoholu isopropylenowym lub łagodnym detergencie. Nie należy używać szorstkich 
środków czyszczących. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Podczas czyszczenia plotera należy zwrócić szczególną uwagę na szary pasek powierzchni, na 
której odbywa się proces drukowania. Powierzchnia ta jest bardzo delikatna i dotykanie jej może 
grozić poważnym uszkodzeniem plotera. Czyszczenie tej powierzchni jakimkolwiek środkiem w 
stanie płynnym może również doprowadzić do całkowitego jej uszkodzenia. Naciskanie na 
powierzchnię drukującą jakimkolwiek przedmiotem może również doprowadzić do całkowitego jej 
uszkodzenia. 
 
 
 

- Czyszczenie systemu prowadzenia 
 
Podczas codziennego użytkowania urządzenia rolki dociskowe i wałki znajdujące się pod rolkami 
dociskowymi ulegają zanieczyszczeniu pozostałościami po kurzu i folii. Duże zanieczyszczenie 
rolek i wałków może spowodować problemy z prawidłowym prowadzeniem mediów w ploterze. 
Dlatego też zaleca się, co pewien czas dokonywanie czyszczenia układu rolek i wałków. 
Procedura ta jest bardzo prosta i wygląda następująco: 
 
1. Wyłączyć ploter DC4 z zasilania i usunąć z plotera materiał i kasety z taśmami. 
2. Włączyć ploter DC4 i poczekać zakończy procedurę uruchamiania a następnie otworzyć 

przednią pokrywę. 
3. Zakryć przedni i tylny czujnik kawałkiem papieru. Z kawałka folii usunąć podkład i umieścić 

kawałek folii bez podkładu stroną z klejem w dół między rolką dociskową a wałkiem. 
4. Zamknąć przednią pokrywę. Wcisnąć dwukrotnie przycisk CLAMP i poczekać do momentu, 

gdy urządzenie będzie gotowe. 
5. Otworzyć przednią pokrywę i za pomocą strzałki w górę i w dół przesunąć kilkakrotnie folię w 

przód i w tył uważając przy tym, aby nie wysunąć całkowicie folii spod rolki. 
6. Wcisnąć ponownie przycisk CLAMP. 
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- Czyszczenie czujnika 

 
Podczas pracy urządzenia zabrudzeniu ulegają również czujniki. Duże zanieczyszczenie czujników 
może spowodować problemy w pracy plotera. Przedni czujnik zlokalizowany jest z lewej strony 
plotera zaraz obok rolki dociskowej. 
 
 

 
 

 
Tylny czujnik znajduje się w okolicy tylnego docisku materiału. 
 
 

 
 

 
Zalecane jest okresowe czyszczenie czujników suchą szmatką. 
 

- Czyszczenie powierzchni czyszczącej głowicę drukującą 
 
Powierzchnia, na której ploter automatycznie czyści głowicę drukującą podczas drukowania, 
umieszczona jest z lewej strony plotera. Powierzchnia ta może ulec zakurzeniu w związku, z czym 
zaleca się okresowe jej czyszczenie. Procedura czyszczenia wygląda następująco: 
 
1. Należy wziąć kawałek folii większy od czyszczonej powierzchni i zdjąć z folii podkład. 
2. Nakleić folię na czyszczoną powierzchnię. 
3. Delikatnie i równomiernie docisnąć folię do czyszczonej powierzchni. 
4. Usunąć folię z czyszczonej powierzchni i sprawdzić stronę, która była przyklejona do 

czyszczonej powierzchni. Jeżeli powierzchnia jest bardzo zabrudzona należy ponownie 
wykonać powyższą procedurę. Zaleca się powtarzanie tej procedury do momentu, gdy zdjęta 
folia będzie czysta. 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Jeżeli czyszczona powierzchnia zaczyna zmieniać kolor na biały oznacza to, że kończy się jej 
żywotność i należy ją wymienić. 
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 UWAGA!!! 
Zalecane jest wykonywanie tej procedury raz w tygodniu lub przy każdej zmianie rolki bez różnicy, 
kiedy poprzednia rolka została założona do plotera. Po przedrukowaniu 5 rolek folii powierzchnia 
czyszcząca głowicę drukującą powinna zostać wymieniona (lub raz obrócona – należy zaznaczyć, 
która strona została już użyta tak, aby przez przypadek nie użyć jej jeszcze raz). W przypadku 
stosowania niesprawdzonych przez producenta materiałów może zaistnieć konieczność 
wcześniejszej wymiany tej części urządzenia. Zalecana jest też wymiana powierzchni czyszczącej 
głowicę w przypadku, gdy wymieniona została głowica drukująca. 
 
 
 

 
 
 

- Czyszczenie głowicy 
 
Głowica drukująca podczas drukowania zbiera wszelkiego rodzaju pozostałości z taśmy, folii i kurz, 
co może z czasem wpływać na pogorszenie się jakości wydruków. Ploter automatycznie czyści 
głowicę drukującą podczas drukowania usuwając z głowicy większość naleciałości. Jednakże od 
czasu do czasu głowica drukująca wymaga dodatkowego czyszczenia wykonywanego przez 
użytkownika plotera szczególnie w przypadku, gdy któraś z taśm pęknie podczas drukowania i 
kawałki tej taśmy dostaną się pod karetkę z głowicą drukującą. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Bezwzględnie zabrania się dotykania głowicy drukującej zaraz po zakończeniu drukowania. 
Głowica jest wtedy bardzo gorąca i dotknięcie jej może spowodować bardzo poważne poparzenia 
skóry. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie wolno czyścić głowicy nad powierzchnią do drukowania. 
 
 
 
Procedura czyszczenia wygląda następująco: 
 
1. Wyłączyć ploter, otworzyć tylną pokrywę i usunąć kasetę. 
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2. Za pomocą miękkiej szmatki lub gazy nawilżonej alkoholem isopropylowym delikatnie 

przeczyścić głowicę drukującą (1), płytkę (2) i rolki (4). 
3. Zwrócić uwagę na pozycję czujnika końca folii (3). 
 
 

 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Głowica drukująca powinna być czyszczona po każdej wymianie taśmy w kasecie. 
 
 
 

- Czyszczenie powierzchni, na której odbywa się proces drukowania 
 
Szary pasek powierzchni, na której odbywa się proces drukowania to bardzo delikatna 
powierzchnia i dotykanie jej może grozić poważnym uszkodzeniem plotera.  
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie wolno, o ile nie jest to niezbędne, dotykać powierzchni, na której odbywa się proces 
drukowania. 
 
 
 
Od wyżej podanej zasady jest jeden wyjątek. Czasami zdarza się, że powierzchnia, na której 
odbywa się proces drukowania zabrudzi się i jedynym wyjściem, aby usunąć zabrudzenie jest 
dotknięcie powierzchni drukującej. Aby poprawnie wykonać procedurę czyszczenia należy: 
 
1. Wyłączyć ploter i usunąć z niego folię. 
2. Uciąć kawałek folii o rozmiarze 1 x 0,14 m i przykleić go delikatnie do powierzchni, na której 

odbywa się proces drukowania. 
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3. Włączyć ploter i załadować media. Wydrukować prostokąt o rozmiarze pełnego przejścia 

głowicy na szerokości i długości w 2 kolorach z pokryciem około 20%. 
4. Usunąć media z plotera i wyłączyć ploter. 
5. Delikatnie usunąć folię z powierzchni, na której odbywa się proces drukowania. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie wolno, o ile nie jest to niezbędne, dotykać powierzchni, na której odbywa się proces 
drukowania. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Zaleca się wykonywanie tej procedury tylko na białej folii 3M. Zastosowanie innych folii do 
przeprowadzenia czyszczenia powierzchni, na której odbywa się proces drukowania może 
doprowadzić do jej zniszczenia. Folia powinna być przyklejona tylko na czas przeprowadzania 
procedury czyszczenia. Zaraz po zakończeniu tej procedury należy folię jak najszybciej zdjąć. 
 
 
 

- Sprawdzanie zasilania 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Przed wymianą bezpiecznika upewnij się, że ploter jest całkowicie odcięty od zasilania. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Zaleca się stosowanie tego samego typu bezpieczników. Stosowanie innego rodzaju 
bezpieczników może powodować brak zabezpieczenia a tym samym wystąpienie zagrożenia np. 
pożarem. 
 
 
 
Moduł zasilania urządzenia automatycznie rozpoznaje napięcie i przełącza się w tryb 110V lub 
230V. Bezpiecznik (3) w obsadce (2) znajduje się z tyłu urządzenia obok włącznika zasilania (1). 
Bezpiecznik typu: 4.0A Slo-Blo. 
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9. Oprogramowanie do druku 
 

- Instalacja programu Summa ColorControl 
 
Summa ColorControl jest programem pracującym w środowisku Windows i obsługującym pliki 
Postscript w formacie EPS, PS, EPSF i PDF. Jak każdy program typu RIP pozwala na 
bezproblemowe wysyłanie projektów przygotowanych w programach do grafiki wektorowej i 
rastrowej w różnych formatach i paletach barwnych załączonych do plików podczas tworzenia 
projektu. Użytkownik ma możliwość zarówno bezpośredniego wysyłania plików do plotera 
DuraChrome DC4 przetwarzanych przez interpreter postscript level 3 jak i podglądu grafik przed 
wydrukiem. 
 
Program jest zabezpieczony kluczem3 podłączanym do komputera. Przed podłączeniem klucza 
należy zainstalować sterownik HASP, który znajduje się na płycie CD dostarczanej z ploterem. 
Należy włożyć płytę do napędu i z menu płyty wybrać opcję Install HASP Driver for dongle. 
 
 

 
 
 
Jeżeli płyta nie uruchomi się automatycznie należy wcisnąć przycisk Start, wybrać opcję 
Uruchom… i wpisać X:\autostart.exe gdzie X oznacza literę napędu CD\DVD. 
 
 

 
 
 
 
                                                
3 Bardzo często używa się równolegle dwóch nazw: klucz zabezpieczający i/lub dongle. 
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Po zainstalowaniu sterownika HASP należy podłączyć klucz zabezpieczający do komputera a 
następnie przystąpić do instalowania oprogramowania. W tym celu na panelu sterującym płytą CD 
należy kliknąć przycisk Install ColorControl. Po zainstalowaniu programu można przystąpić do 
drukowania plików lub skonfigurować program według własnych potrzeb. 
 

- Konfiguracja programu Summa ColorControl 
 
 - Ustawienia ColorControl 

 
 

 
 
 
1. Temp directory – katalog tymczasowy, w którym program zapisuje pliki podczas 

przygotowywania ich do druku. Domyślnie SCC używa tymczasowego katalogu systemu 
Windows. 

2. License key – klucz licencji. Jeżeli okno to jest puste należy sprawdzić czy sterownik HASP 
jest poprawnie zainstalowany, klucz jest podłączony i sprawny oraz czy ploter jest włączony. 
Ploter powinien zostać włączony przed uruchomieniem programu SCC. 

 
 - Ustawienia Processes 
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1. Units – wybór jednostek miary dla rozdzielczości, wielkości strony i linijek w menu podglądu. 
2. Drag ‘n’ Drop RIP – identyfikuje ploter, który jest aktualnie używany. 
 
 - Ustawienia RIP 

 
 

 
 
 
1. Lib directory – biblioteka plików wykonywanych przez SCC. Domyślna ścieżka to C:\Program 

Files\SummaCC\lib\psrip3. Jeżeli podczas instalacji pliki są przechowywane gdziekolwiek 
należy ustawić właściwą ścieżkę dostępu. W przeciwnym razie SCC podczas ripowania 
pokaże błąd Fatal Error. 

2. RIP memory – wielkość pamięci przypisana programowi podczas przetwarzania plików. 
Domyślnie parametr ten ustawiony jest na 16 MB. Maksymalnie można przypisać 256 MB 
pamięci. 

3. Default pafe size – domyślny rozmiar strony. Jeżeli importowane pliki Postscript nie zawierają 
informacji na temat rozmiaru strony zostanie im nadany domyślny rozmiar. 

 
- Ustawienia DC4 
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1. Destination printer – umożliwia wybór portu, do którego podłączony jest ploter. 
2. Printer type – umożliwia wybór modelu plotera. Bardzo ważne jest wybranie poprawnego 

modelu. W przeciwnym razie nie będą dostępne wszystkie funkcje np. szerokość oferowana 
przez ploter DC4. 

3. RIP output directory – katalog, w którym przechowywane są fizycznie zripowane pliki. 
Zalecane jest okresowe sprawdzanie tego katalogu ze względu na możliwość szybkiego 
zapchania dysku twardego zapisanymi projektami. 

4. Custom masks – pozwala na zaimportowanie bitmap, które zostaną zastosowane w funkcji 
Vision Print. Zalecane jest stosowanie bitmap o wielkości będącej wielokrotnością 16 pikseli. 

5. Import Spot ID’s – pozwala na dodanie i zaimportowanie ID nowych kolorów SPOT. 
6. Reset Spot ID’s – przywraca domyślną tablicę ID kolorów spot. 
 
 - Ustawienia ponownego druku 

 
 

 
 

 
1. Reprint directory – katalog, w którym fizycznie zapisywane będą zripowane pliki. Można 
skorzystać z wcześniej ustawionego katalogu w opcjach RIP lub wybrać inną lokalizację. 
 
 - Druk i cięcie 

 
Aby rozpocząć proces druku i cięcia należy najpierw zaczytać projekt. W tym celu należy wybrać z 
menu File opcję Print to Summa DC2/DC3/DC4… i otworzyć wybrany plik. Otworzy się wtedy 
dodatkowe okno z 5 zakładkami, w których można określić dodatkowe parametry wydruku. 
 
  - Zakładka General 
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1. Force Black Overprint – opcja pozwalająca na nadrukowanie wszystkich czarnych elementów 
tak, aby nie powstawały widoczne przesunięcia czarnego koloru w stosunku do koloru 
stanowiącego tło. 

 
 

 
 

Opcja Force Black Overprint włączona Opcja Force Black Overprint wyłączona 
 
 
2. Mirror – odbicie lustrzane projektu. Opcja szczególnie przydatna podczas drukowania na 

materiałach typu backlit i aplikacjach okiennych. 
3. Negative – tworzy negatyw projektu. 
4. RIP & Print – pozwala na wybranie rodzaju przeprowadzanego procesu. RIP & Print – 

zripowanie pliku i wydruk, RIP only – zripowanie pliku. 
5. Rotate – obraca obraz o 90o, 180o lub 270o. 
6. Save PS/EPS/PDF file after successfully Ripping – opcja pozwalająca na określenie czy 

zripowane pliki mają zostać zapisane czy też usunięte po wykonaniu procesu ripowania. 
7. Save RIP’ed file after printing - opcja pozwalająca na określenie czy zripowane pliki mają 

zostać zapisane czy też usunięte po zakończeniu procesu drukowania. Jeżeli opcja ta jest 
zaznaczona zaleca się okresowe sprawdzanie katalogu na dysku z fizycznie zapisanymi 
plikami wykonanych projektów. 

8. Number of copies – określa ilość kopii danego projektu, jaka ma zostać wykonana podczas 
procesu drukowania4. 

 
  - Zakładka Color 

 
 

 
 
 
1. Colorspace – określa przestrzeń kolorów, w jakiej ma być wydrukowany dany projekt. Do 

wyboru są 3 kolory (CMY), 4 kolory (CMYK), Monochrome (Grey scale) lub tylko kolor spot. 
Drukowanie w 4 kolorach pozwala na uzyskanie na wydruku głębokich cieni i prawdziwego 
czarnego. Drukowanie w 3 kolorach redukuje koszt wydruku. 

                                                
4 W przypadku plotera DuraChrome DC4 opcja ta nie działa. Rozwiązaniem tego problemu jest 
wydrukowanie 1 kopii danego projektu a następnie powielenie dowolnej ilości kopii bezpośrednio z dysku 
twardego zamontowanego w ploterze.  
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Druk w CMYK Druk w CMY 
 
 
2. Revers print order – odwraca kolejność druku. Opcja ta ma główne zastosowanie przy druku 

na mediach typu backlit pozwalając na wydrukowanie na początku najjaśniejszego koloru. 
Zaznaczenie tej opcji wpływa również na przeniesienie drukowania kolorów maskujących na 
sam koniec. Najlepsza kolejność druku to YMCK. 

3. Type – informacja o kolorach CMYK w pliku domyślnie wyświetlana jest jako Process. Jeżeli w 
pliku został umieszczony kolor SPOT zostanie on wyświetlony jako Spot. Kolory spot mogę 
zostać zmienione na As process, jeżeli taśma z kolorem spot jest niedostępna. Wyjątkiem jest 
kolor spot COUNTOUR. SCC wytnie każdy element oznaczony kolorem COUNTOUR. Może 
być tylko jeden COUNTOUR kolor. 

4. Cassette Number – odnosi się do numeru ID taśmy. Numery są przypisywane automatycznie, 
jeżeli SCC rozpozna nazwę koloru. 

5. Print order – określa kolejność, w jakiej kolory mają być drukowane. Najlepsza kolejność 
druku to YMCK, ponieważ najjaśniejszy kolor jest drukowany jako pierwszy. 

 
  - Zakładka Screening 

 
 

 
 
 
1. Use printer’s default screens – jeżeli opcja a jest zaznaczona częstotliwość, kąt i kształt 

kropki będą takie same podczas rapowania i druku jak w przygotowanym pliku EPS. Jeżeli 
opcja ta będzie odznaczona powyższe parametry mogą być dostosowane przez użytkownika 
według własnych potrzeb w celu uzyskania innych efektów w druku. 
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2. Ink – zaleca się zastosowanie tego samego kształtu i częstotliwości dla wszystkich kolorów. W 
przeciwnym razie na wydruku końcowym mogą pojawić się nieprzewidziane zmiany. 

3. Frequency – częstotliwość linii (lpmm lub lpi). Parametr ten dokładnie określa rozmiar komórki, 
w której kropki łączą się tworząc kolory. Nie należy mylić tego parametru z kropka na mm 
(dpmm lub dpi). Dpmm jest parametrem określającym rozdzielczość plotera. Głowica plotera 
DC4 oferuje rozdzielczość rzędu 12 dpmm (304 dpi). Liczba cieni zależy od relacji między 
dpmm i lpmm (lpi i dpi). Zależność ta określona jest formułą (dpmm/lpmm)2 lub (dpi/lpi)2. 
Zalecane jest stosowanie częstotliwości w zakresie 0,8 do 2 linie / mm (20 do 50 linii / cal). 
Poniższy przykład obrazuje wydruk gradientu koloru czarnego od 100 do 0 % w kolejności 1, 
1.55, 2,35 lpmm (25, 40, i 60 lpi) oraz wygładzony gradient. 

 
 

 
 
 
4. Angle – w celu uzyskania różnych cieni podczas reprodukcji obrazu RIP używa procesu 

zwanego screening. Proces ten rozbija obraz na wiele serii kropek. Każda seria ma przypisany 
określony kąt. W ten sposób powstają przecinające się rzędy, które tworzą taki wzór jak 
kształty kropek określany jako rozeta. Domyślne wartości kątów są tak ustalone, aby 
zminimalizować efekt moire. Zmiana wartości kątów normalnie nie zredukuje tego efektu. Mora 
jest przeważnie widoczna w skanowanych obrazach; dodanie szumu w obrazie rozwiązuje ten 
problem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Shape – parametr ten pozwala na zmianę kształtu kropki. Poniżej znajdują się ilustracje 

przedstawiające przykłady wydruków z zastosowaniem różnego rodzaju kształtu kropek. 
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Round – okrąg Square – kwadrat 
 

 
 

 

Cross – krzyż Diamond – diament 
 

 
 

 

Ellipse – elipsa Line – linia 
 

 
 

 

Rhomboid Double dot – podwójna kropka 
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Single dot – pojedyncza kropka 
 
 
Kształt pokazany w powiększeniu jest wynikiem kombinacji postsciptowego wzoru, kąta i 
częstotliwości. 
 
Zalecanym kształtem jest elipsa. Rhomboid, Double Dot i inne kształty mogą zostać wybrane w 
celu osiągnięcia specjalnych efektów, ale generalnie nie są zalecane. Summa nie gwarantuje 
poprawnej jakości druku przy zastosowaniu innego kształtu kropki niż elipsa. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Dla trudnych do wydrukowania kolorów można zastosować Rhomboid od 0,8 do 1,1 linii/mm (20 
do 30 linii/cal). 
 
Dla uzyskania większej ilości przejść w gradientach można zastosować Double Dot 1 linia/mm (25 
linii/cal). 
 
Standardowym ustawieniem dla średnich do dużych obrazów jest Rhomboid 2 linie/mm (50 
linii/cal). 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie należy stosować Double Dot z częstotliwością większą niż 1,3 linii/mm (35 linii/cal) a tylko dla 
relatywnie małych obrazów (mniejszych niż jedno przejście głowicy). W przeciwnym razie w 
przypadku niewłaściwego zastosowania kształtu Double Dot mogą pojawić się poważne problemy 
z paskowaniem podczas drukowania. 
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  - Zakładka Layout 
 
 

 
 
 
1. Output size – parametr pozwalający na określenie wielkości wydruku. Zaznaczenie opcji 

Percent pozwala na wydruk obrazu w skali 100 % lub jego przeskalowania o wybrane 
jednostki procentowe. Aby określić dokładny rozmiar wydruku należy zaznaczyć opcję 

 a następnie zmienić wartości w oknie width (szerokość) lub height 

(długość). Zaznaczenie opcji  pozwoli na automatyczne zachowanie proporcji przy 
zmianie rozmiarów wydruku. 

2. Tiling – w niektórych przypadkach wydruk musi zostać podzielony na kilka części. Opcja ta 
pozwala na dokładne określenie, w jaki sposób zostaną utworzone poszczególne części 

wydruku. Zaznaczenie parametru  spowoduje podzielenie wydruku na części, 
których szerokość będzie równa maksymalnej szerokości wydruku. Użytkownik ma też 
możliwość wydrukowania każdej części osobno. Jeżeli zaznaczona jest opcja Weed box ploter 
DC4 automatycznie wytnie po konturze każdą z wydrukowanych części. W przypadku, gdy w 
przygotowanym pliku znajduje się już informacja o druku i cięciu, SCC automatycznie wytnie 
kontur wydruku. 

 
  - Zakładka Advanced 
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1. Horizontal offset – określa przesunięcie wydruku względem oryginalnego punktu 
początkowego wydruku. 

2. Job name (opcjonalnie) – użytkownik może wpisać tu nazwę dla wydruku, pod jaką będzie on 
widziany podczas kolejkowania wydruków. 

3. Space after job – parametr ten określa odległość między kolejnymi wydrukami. Wartość ta jest 
ignorowana przez ploter DC4. 

4. Use compression – kompresuje nieprzetworzone dane drukarki w celu zredukowania czasu 
potrzebnego do przesłania danych. 

5. Use ColorControl UCR/GCR (Under Color Removal i Grey Component Replacement) – 
proces określający ilość czarnego koloru użytego do zastąpienia CMY w miejscach gdzie te 
trzy kolory nachodzą na siebie. Opcja ta jest dostępna tylko wtedy gdy wydruk przygotowany 
jest w trybie czterokolorowym. 

 
 

 
  

Wydruk z wyłączoną opcją UCR/GCR Wydruk z włączoną opcją UCR/GCR 
 
 
6. Use Improved CMYK to CMY – pozwala na wybór między dwiema różnymi dołączonymi 

tabelami profili kolorów. Zaleca się zastosowanie tej opcji w przypadku, gdy wydruki CMY są 
za ciemne. 

 
 

 
  

Wydruk z włączoną opcją Wydruk bez włączonej opcji 
 
 
7. Use High resolution mode – pozwala na wydrukowanie obrazu w rozdzielczością 304 x 608 

dpi, dzięki czemu wydrukowany obraz charakteryzuje się większym kontrastem koloru i 
ostrością. 

8. Masking – maskowanie jest opcją niedostępną dla innych urządzeń drukujących. Opcja ta 
pozwala na drukowanie warstw danego koloru pod innymi kolorami w celu uzyskania różnych 
efektów wizualnych. Najczęściej ma ona zastosowanie przy druku na przezroczystej folii. 
Użytkownika ma do wyboru 3 tryby maskowania: ColorMask (warstwa całkowicie pokryta 
wybranym kolorem) Primer Dot (drukowana jest kropka na kropce, piksel na pikselu), 
VisionPrint (imitacja druku na siatce). W opcji VisionPrint użytkownik ma do wyboru różne 
wzory, które znajdują się w rozwijanym oknie Mask name. Rozmiar wybranego wzoru może 
zostać zmieniony za pomocą funkcji Mask size (rozmiar maski) i Shape size (rozmiar 
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kształtu). Z prawej strony znajduje się okno z podglądem pokazujące jak wygląda wybrany 
wzór. Kolor czarny wskazuje miejsca, które ploter zadrukuje, kolor białym wskazuje miejsca, 
których ploter nie zadrukuje. Maksymalnie można skonfigurować 3 warstwy maskujące. W tym 
celu należy wpisać numery kaset z wybranym kolorem w odpowiednie okno warstwy 
maskującej określając tym samym kolejność druku w przypadku, gdy warstw tych jest więcej 
niż jedna. 

 
 

 

 
 

ColorMask z zastosowaniem dwóch warstw maskujących 
 

 
 

PrimerDot z zastosowaniem dwóch warstw maskujących 
 

 
 

VisionPrint z zastosowaniem dwóch warstw maskujących 
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- Instalacja palety kolorów dla plotera DuraChrome DC4 
 
Ploter DuraChrome DC4 obsługuje paletę kolorów SPOT, którą można zainstalować w takich 
programach jak Adobe Ilustrator, CorelDRAW czy Freehand. Kolory w tej palecie mają własne 
nazwy automatycznie rozpoznawane przez program ColorControl. 
 
W celu instalacji palety kolorów SPOT należy z panela sterującego płytą CD dostarczaną z 
ploterem wybrać opcję Install Color Palette. 
 
 

 
 
 
Jeżeli płyta nie uruchomi się automatycznie należy wcisnąć przycisk Start, wybrać opcję 
Uruchom… i wpisać X:\autostart.exe gdzie X oznacza literę napędu CD\DVD. 
 
 

 
 
 
Po uruchomieniu tej opcji instalator przeszuka dysk w celu zlokalizowania oprogramowania, do 
którego paleta może zostać zainstalowana. Jeżeli któryś z wyżej wymienionych programów 
zostanie zlokalizowany na dysku przy rozpoznanej wersji programu pokaże się komunikat o 
możliwości instalacji palety kolorów SPOT dla plotera Summa. Należy wtedy wcisnąć przycisk 
Install i paleta kolorów zostanie automatycznie dodana do wybranego programu. 
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- Instalacja programu Summa Printer Control 
 
Program Summa Printer Control to narzędzie, które pozwala z poziomu komputera sterować pracą 
plotera Durachrome DC4 tak jak to użytkownik może robić z poziomu panela sterującego 
zlokalizowanego na urządzeniu. Zainstalowanie tego programu jest tylko i wyłącznie wyborem 
samego użytkownika. Nie mniej jednak program ten może okazać się szczególnie użyteczny dla 
użytkowników, którzy często zmieniają parametry pracy urządzenia, ponieważ za pomocą jednego 
kliknięcia myszą daje on dostęp do wszystkich funkcji plotera bez zbędnego klikania na panelu 
urządzenia. 
 
W celu instalacji programu Summa Printer Control należy z panela sterującego płytą CD 
dostarczaną z ploterem wybrać opcję Install Printer Control. 
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Jeżeli płyta nie uruchomi się automatycznie należy wcisnąć przycisk Start, wybrać opcję 
Uruchom… i wpisać X:\autostart.exe gdzie X oznacza literę napędu CD\DVD. 
 
 

 
 
 
Po uruchomieniu procesu instalacji należy wykonać kolejne, wskazane przez program instalacyjny, 
kroki. 
 

- Konfiguracja programu Summa Printer Control 
 
 

 
 
 
 - Menu File 

 
W menu File użytkownik ma możliwość zapisania aktualnej konfiguracji do pliku na dysku twardym 
lub otworzenia wcześniej zapisanej na dysku konfiguracji. Opcje zapisu i wczytania pliku są 
dostępne dopiero wtedy, gdy program połączy się z ploterem. Funkcja Exit zamyka program. 
 
 - Menu View 
 

Menu View pozwala użytkownikowi na dostosowanie programu Summa Printer Control do 
własnych potrzeb. Można tu określić, które z pasków narzędziowych mają być wyświetlane, jak 
duże mają być ikony itp. 
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 - Menu Configuration 
 
W tym menu użytkownik może wybrać język, w jakim będzie obsługiwany program Summa Printer 
Control oraz jednostki miary. Znajduje się tu również funkcja Options …, która daje dostęp do 
ustawień związanych zarówno z programem Summa Printer Control jak i z samym procesem 
drukowania. 
 
 - Menu Settings 

 
Po wybraniu jednej z trzech zamieszczonych w tym menu funkcji użytkownik ma dostęp do 
parametrów konfiguracyjnych plotera DC4. Parametry te mogą zostać zmienione zarówno z 
poziomu komputera i zapisane na dysku twardym lub z poziomu plotera i zapisane w pamięci 
urządzenia. 
 
 - Menu Tests 

 
Menu Tests pozwala na uruchomienie wewnętrznych testów urządzenia, aktualizację firmware 
oraz na sprawdzenie ilości wydruków, które wykonała głowica drukująca. 
 
 - Okno Action List 
 
W oknie Action List znajdują się 4 opcje. Po zaznaczeniu jednej z nich użytkownik ma bezpośredni 
dostęp do wybranych ustawień plotera. 
 
  - User Configurations 
 
Po zaznaczeniu tej opcji zostaną wyświetlone parametry aktualnej konfiguracji plotera 
DuraChrome DC4. Użytkownik ma możliwość zmiany każdego z parametrów. Jeżeli zmiana 
parametru ma zostać zatwierdzona należy wcisnąć przycisk Apply. Przy niektórych parametrach 
aktywny jest przycisk Test. Wybranie go uruchomi procedurę testową urządzenia pod kątem 
danego parametru np. nacisk noża do cięcia konturowego. 
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  - Tool Properties 
 
Opcja Tool Properties to zestaw parametrów określających właściwości narzędzi 
wykorzystywanych w ploterze. 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Funkcja Coil Settings jest tylko i wyłącznie dla serwisu. Niewłaściwa zmiana parametrów tej 
funkcji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia plotera. 
 
 
 
  - Info 
 
Opcja Info wyświetla podstawowe dane o aktualnym stanie urządzenia. Szerokość i długość 
mediów, parametry noża, procentowy stan taśm w kasetach. Parametr Printed Media Area 
pokazuje dotychczas przedrukowaną przez ploter powierzchnię materiału. Wciśnięcie ikonki obok 
wartości tego parametru spowoduje jego wyzerowanie. 
 
 

 
 
 
  - Users 
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Opcja User wyświetla wszystkie dostępne konfiguracje. Dwie pierwsze są fabrycznie przypisane 
do folii dostarczanych z ploterem (biała i przezroczysta folia). Dla każdej konfiguracji można 
dopasować własne ustawienia i zapisać do pliku. Użytkownik po wyświetleniu wszystkich 
konfiguracji ma możliwość nadania im własnych nazw oraz aktywowania w dowolnym momencie 
wybranej konfiguracji. 
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10. OPOS 
 
Ploter DuraChrome DC4 posiada fabrycznie zamontowany Optyczny System Pozycjonowania 
OPOS. System ten jest używany w przypadku, gdy cięcie konturowe jest niemożliwe do wykonania 
zaraz po zakończeniu wydruku. Przykładem może być konieczność zalaminowania wydruku a 
dopiero po tym wykonania cięcia konturowego. Wbudowany w głowicę plotera czujnik OPOS 
rejestruje położenie markerów w kolorze czarnym lub cyan usytuowanych wokół wydrukowanej 
grafiki. W wyniku tego system OPOS precyzyjnie wykrywa położenie wydrukowanej grafiki i 
pozwala na właściwe jej wycięcie. 
 

- Podstawowe czynności przy współpracy z systemem OPOS 
 
Generalnie na proces cięcia konturowego składają się następujące kroki: 
 

1. Przygotowanie grafiki. 
2. Wydrukowanie grafiki (zalaminowanie, jeśli jest to konieczne). 
3. Ustawienie właściwych parametrów dla systemu OPOS. 
4. Rejestracja markerów. 
5. Wycięcie grafiki. 

 
 
 

 UWAGA!!! 
Mimo, że czujnik systemu OPOS jest kalibrowany fabrycznie zaleca się wykonanie testu 
sprawdzającego na ile parametry fabrycznej kalibracji odpowiadają prawidłowej współpracy 
czujnika OPOS z danym materiałem. Jeżeli dokładność nie jest taka jak powinna być zaleca się 
wtedy wykonanie kalibracji OPOS. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
W celu zachowania dokładności systemu OPOS na najwyższym poziomie zaleca się wykonywanie 
tego typu kalibracji za każdym razem, gdy zostanie zmieniony nóż w ploterze. 
 
 
 

- Przygotowanie grafiki z markerami 
 
Przygotuj grafikę i kontury do cięcia. Dla ułatwienia grafikę i kontury można umieścić na różnych 
warstwach.  
 
 
 

 UWAGA!!! 
Nie należy umieszczać linii konturowych na brzegach grafiki. Może to prowadzić do niedokładności 
podczas cięcia. 
 
 
 
Zaleca się zastosowanie 3 następujących technik: 

1. Umieszczenie linii konturowych wewnątrz grafiki (zalecane) (1). 
2. Umieszczenie linii konturowych na zewnątrz grafiki (2). 
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3. Stworzenie grubszych konturów dookoła grafiki i umieszczenie w ich środku linii 

konturowych do wycinania (3). 
 
 

 (1) linie konturowe 
wewnątrz grafiki 
(zalecane) 

(2) linie konturowe na 
zewnątrz grafiki 

(3) linie konturowe do 
wycinania w środku 
grubszego konturu 

Linie konturowe na 
brzegach grafiki 

    
 
 
Grafikę i przypisane do niej linie konturowe do wycinania można wielokrotnie skopiować. 
 
 

 
 
 
Wstaw marker wskazujący początek cięcia. Marker musi być kwadratem o rozmiarze boku 
zawartym w przedziale od 1,5 mm do 10 mm (1=X-size 2=Y-size). 
 
 

1

2

 
 
 
Marker powinien być umieszczony w lewej, dolnej części projektu w odległości względem obiektów 
około 3-4 razy większej od rozmiaru jego boku (szare pole wokół markera na rysunku powyżej). 
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Zastosowanie się do tego zalecenia pozwoli na uniknięcie ewentualnych problemów z odczytem 
położenia markera przez czujnik OPOS, który sprawdza jego położenie na większym obszarze niż 
nadrukowany jest marker. 
 
Wstaw poziomo kolejne markery w równych odległościach i w tej samej osi (Odległość X). 
Wszystkie markery będą tworzyły oś X. 
 
Odległość X (1) jest to odległość między dolnym, lewym rogiem jednego markera a dolnym, 
lewym rogiem następnego markera. Odległość ta jest zależna od kilku czynników. Wartość tego 
parametru powinna być znana w przypadku, gdy system OPOS konfigurowany jest ręcznie. 
 
 

1  
 
 
 

 UWAGA!!! 
Im większa Odległość X tym szybsza jest praca systemu OPOS. Im mniejsza Odległość X tym 
dokładniejsza jest praca systemu OPOS. Rekomendowana odległość między markerami wynosi 
400 mm. 
 
 
 
Skopiuj rząd markerów z osi X. Umieść je nad grafiką w Odległości Y. 
 
Odległość Y (2) jest to odległość między dolną krawędzią jednego markera a dolną krawędzią 
następnego markera w osi Y. Wartość tego parametru powinna być znana w przypadku, gdy 
system OPOS konfigurowany jest ręcznie. 
 
 

2

 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Należy upewnić się, że oba rzędy markerów nie są przesunięte względem osi X lub Y. 
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 UWAGA!!! 
Zaleca się, aby grafika, markery i kontur były na oddzielnych warstwach. Marker początkowy 
powinien znajdować się na warstwie z konturami. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Warstwa z grafiką i warstwa z markerami muszą zostać wydrukowane razem. Warstwa z liniami 
konturowymi do wycinania i markerem początkowym musi być wycięta. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Optymalny rozmiar markerów zależy od typu urządzenia drukującego i zastosowanych odległości 
X i Y między markerami. W przypadku, gdy urządzenie drukujące produkuje kolory bardziej 
matowe zaleca się stosowanie większych markerów. Wielkość markera można dostosować 
poprzez wykonanie testów wydruków z systemem OPOS w ploterze. Zastosowanie dużych 
markerów jest zalecane w przypadku, gdy odległość X jest w miarę duża (> 800 mm). 
 
 
 

- Wydrukowanie grafiki 
 
Wydrukuj projekt wraz z markerami w skali 100 %. Upewnij się, że położenie początkowego 
markera pokrywa się z początkiem materiału tak jak na rysunku poniżej (1). 
 
 

1  
 
 
Tylny margines powinien mieć przynajmniej 30 cm długości. Zaleca się grupowanie prac w celu 
uniknięcia stosowania tylnego marginesu po każdej pracy drukowanej osobno. 
 
Po wydruku i zalaminowaniu należy ponownie załadować media do plotera DuraChrome DC4 
pamiętając, że początkowy marker musi znaleźć się w prawym, dolnym rogu plotera. 
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- Ustawienie właściwych parametrów dla systemu OPOS 

 
Parametry OPOS określają odległości między markerami, rozmiary i ilość markerów. Większość 
programów do wycinania automatycznie pobiera te parametry z projektu i rozpoczyna proces 
pozycjonowania i wycinania konturowego. 
 
Większość programów do wycinania automatycznie rozpoczyna proces pozycjonowania i 
wycinania konturowego po pobraniu odpowiednich parametrów z projektu. Jeśli oprogramowanie 
nie posiada opcji współpracy z systemem OPOS należy wykonać poniższą procedurę. 
 
1. Uruchomić program Summa Printer Control. 
 
 

 
 
 
2. Wprowadzić parametry OPOS zgodne z wartościami zastosowanymi przy tworzeniu projektu: 

odległość markerów w osi X, odległość markerów w osi Y, rozmiar markera X i Y, liczba 
markerów w osi X. Po wprowadzeniu tych wartości należy je przesłać do plotera. 

3. Wykonać rejestrację markerów. W tym celu należy wejść do menu plotera, znaleźć opcję 
LOAD OPOS MARKERS i wcisnąć przycisk ENTER. 

4. Ploter wyświetli komunikat na panelu LCD z prośbą o wskazanie pierwszego znacznika. 
Należy najechać głowicą na pierwszy znacznik tak, aby końcówka noża znajdowała się nad 
markerem a następnie zatwierdzić wskazanie przyciskiem ENTER. 

5. Ploter sprawdzi teraz położenie wszystkich znaczników na wydruku. 
 
W przypadku darmowego programu WinPlot powyższa procedura przeprowadzana jest 
automatycznie. 
 

- Wycięcie grafiki 
 
Ustaw warstwę zawierającą linie konturowe do cięcia i markery jako widoczną i aktywną. Warstwę 
z grafiką należy ustawić jako nieaktywną. Pozwoli to na uniknięcie ewentualnych błędów przy 
wysyłaniu projektu do wycinania. 
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 UWAGA!!! 
W zależności od używanego oprogramowania należy zwrócić uwagę na pozycjonowanie początku 
wycinania i położenie początkowego markera (1). Jeżeli pozycjonowanie w programie do 
wycinania nie jest poziome (2) tylko pionowe należy obrócić projekt o 900 w kierunku przeciwnym 
do kierunku ruchu wskazówek zegara. 
 
 
 
 

 UWAGA!!! 
Zalecane jest używanie programu WinPlot do cięcia konturowego z systemem OPOS. Program 
automatycznie pobierze wszystkie niezbędne dane z projektu i prześle je do plotera bez 
konieczności ingerencji użytkownika. Pozwoli to uniknięcie błędów, jakie mogą pojawić się przy 
ręcznym wprowadzaniu parametrów dla systemu OPOS. 
 
 
 

 
 

1 2  

1

2

 

Pozycjonowanie początku wycinania w 
większości programów do cięcia 

Pozycjonowanie początku wycinania w 
programie WinPlot 

 
 
Sprawdź czy ploter jest włączony. Na panelu LCD sprawdź czy ploter znajduje się w trybie 
gotowości do pracy. Jeżeli ploter jest gotowy do pracy w większości programów do cięcia należy 
wybrać opcję Cut (Tnij). W programie WinPlot - opcja Wyslij do plotera OPOS. Projekt zostanie 
wysłany do plotera i rozpocznie się proces wycinania konturowego z systemem OPOS. 
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KONTAKT 
 
Wszystkie pytania, sugestie, komentarze możecie Państwo kierować na poniższe adresy: 
 

Producent Dystrybutor Serwis 

Europe, Africa and Middle 
East 

Polska Polska 

 
Summa, bvba 
Rochesterlaan 6 
B-8470 GISTEL 
Belgium 
 
Main Office 
+32 (0)59 270011 
 
Fax 
+32 (0)59 270063 
 
Support 
support@summa.be 
 
Sales 
sales@summa.be 
 
Web Site 
www.summa.be 
 

 
Agraf Sp. z o.o. 
Obywatelska 137 
94-104 Łódź 
Polska 
 
Sekretariat 
+48 (42) 250 31 20 
 
Fax 
+48 (42) 250 31 21 
 
Pomoc techniczna 
piotr_stachowicz@agraf.com.pl 
 
Sprzedaż 
agraf@agraf.com.pl 
marek_bielecki@agraf.com.pl 
anna_cieplucha@agraf.com.pl 
 
Strona internetowa 
www.agraf.com.pl 
 

 
Polpromis 
Sterlinga 27/29 
Łódź 
Polska 
 
Sekretariat 
+48 (42) 630 63 90 
 
Fax 
+48 (42) 630 63 91 
 
Pomoc techniczna 
biuro@polpromis.com.pl 
 
 

 


