
1.1 Instrukcja obsługi systemu etykietowania pudeł – NETLAB - VIDEOJET” jest praktycznym
uzupełnieniem dwóch dokumentów, tj. „Instrukcji obsługi” i „Dokumentacji technicznej”.
1.2 Pierwsze uruchomienie systemu.
1. Uruchomić komputer foliarka.
2. Wprowadzić hasło: Niepolomice2013.
3. Na ekranie monitora pojawi się tzw. ekran główny „NETLAB2016 – built 160803” z danymi
istotnymi dla procesu produkcyjnego. Pola pod drukarkami palą się na czerwono (drukarki
niewłączone). Ręcznie uruchomić program z pulpitu program „Skanery nowa hala”
4. Uruchomić drukarki wyłącznikami pod pulpitem i na pulpicie.
5. Sprawdzić doprowadzenie sprężonego powietrza na manometrze – ciśnienie optymalne:
4 bary.
6. Sprawdzić czy założone są taśmy z etykietami oraz taśmy barwiące oraz należy sprawdzić
czy prawidłowo jest założona kalka (właściwa strona).
7. O gotowości drukarek do pracy świadczy zapalenie się nad nimi zielonych lampek, pojawienie
się napisu „ONLINE” na wyświetlaczach oraz zapalenie się na zielono pól pod drukarkami na
monitorze komputera.
Uwaga. Migające czerwone światło przy drukarce sygnalizuje kończenie się etykiet.

8. Należy wysłać etykietę z dowolnej linii w celu sprawdzenia poprawności działania drukarki.

1.1. Посібник користувача для системи маркування коробок - NETLAB - VIDEOJET є 
практичним доповненням до двох документів, тобто “Посібника користувача” та “Технічної 
документації”.

1.2. Перший запуск системи.

1. Включіть комп'ютер ламінатора. 

2. Введіть пароль: Niepolomice2013. 

3. На екрані з'явиться так званий головний екран “NETLAB2016 – built 160803” з даними, що 
стосуються виробничого процесу. Поля під принтерами горять червоним кольором (принтери
не включені). Вручну запустіть програму “Сканери новий зал” із робочого столу.

4. Запустіть принтер за допомогою перемикачів під робочим столом та на робочому столі. 

5. Перевірте подачу стисненого повітря на манометрі - оптимальний тиск: 4 бари. 6. 
Перевірте, чи завантажено стрічки з етикетками і фарбувальні стрічки, та перевірте, чи 
правильно завантажено кальку (правильна сторона). 

7.  Готовність принтерів до роботи підтверджується загорянням зелених ламп над ними, 
появою слова "ONLINE" на дисплеях та загорянням зеленим кольором полів під принтерами 
на моніторі комп'ютера. Примітка. Блимання червоного світла на принтері вказує на кінець 
етикеток. 

8. Слід випустити етикетку з будь-якої лінії, щоб перевірити роботу принтера. 


