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Wettelijke conformiteitsverklaringen 
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Amerikaanse gebruikers
FCC Deel 15

Voor een digitaal of randapparaat van Klasse A, moeten de instructies die de gebruiker krijgt, de volgende of een 

soortgelijke verklaring bevatten die op een opvallende locatie in de tekst van de handleiding is geplaatst.

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van 

de FCC-voorschriften. Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 

storingen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een commerciële omgeving. Deze apparatuur genereert, gebruikt 

en straalt radiofrequentie-energie uit die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, 

schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie. Het gebruik van het apparaat in een residentieel 

gebied veroorzaakt waarschijnlijk schadelijke interferentie, in welk geval de gebruiker verplicht is de interferentie op 

eigen kosten ongedaan te maken. 

FCC ID: W5388D2335000T
Europese gebruikers
Klasse A ITE is een categorie van elke andere ITE die voldoet aan de beperkingen van de Klasse A ITE, maar niet 
aan de beperkingen voor Klasse B ITE. Dergelijke apparatuur mag niet worden beperkt in zijn verkoop, maar de 
volgende waarschuwing moet worden opgenomen in de gebruiksinstructies.

Regelgevende verklaring Europese Unie
Het apparaat dat de CE-markering draagt, voldoet aan de fundamentele vereisten en andere relevante bepalingen 
van de Richtlijn 1999/5/EG. Dit apparaat voldoet aan de volgende geharmoniseerde Europese standaarden. 
Gezondheid: EN 62311:2008 
Veiligheid: EN 60950-1:2006 + A1: 2010 + A11:2009 + A12:2011 
EMC: EN301 489-1.9.2:2011, EN301 489-17 V2.1.1:2009
Radio: EN300 328 V1.7.1:2006

FCC-verklaring (Federale Communicatiecommissie)
Alle wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de 
naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen, nietig verklaren.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. De werking is onderhevig aan 
de volgende twee voorwaarden:
1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking van het 
apparaat kan veroorzaken.

FCC-bepaling blootstelling aan stralen:
1. Deze zender mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.
2. Dit apparaat voldoet aan de FCC-beperkingen betreffende blootstelling aan RF-stralen, die werden opgesteld 
    voor een niet-gecontroleerde omgeving. Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een 
    minimumafstand van 20 centimeters tussen de zender en uw lichaam.
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Waarschuwing: Dit is een product van Klasse A. In een woonomgeving kan dit product 
radio-interferentie veroorzaken; in dit geval moet de gebruiker adequate 
maatregelen treffen.



Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

1 - 1

Deze handleiding bevat uitgebreide aanwijzingen voor het veilige gebruik van de printer
Lees deze gebruikstaanwijzingen alstublieft zorgvuldig door voor gebruik en bewaar deze op een veilige 
plek voor verder gebruik of her te lezen . Om de printer veilig te gebruiken maken wij u graag attent op 
het volgende :

Let voor een veilig gebruik van de printer op het volgende:

De hieronder genoemde symbolen zijn er om zeker te zijn van juist gebruik van de printer,fysieke 
verwondingen te voorkomen en schade aan eigendommen te voorkomen.
Neemt u alstublieft op al deze punten aandachtig door.

Het is moeilijk om alle gevaren te voorzien bij het instellen en gebruiken van de printer.
Daarom kunnen waarschuwingen in deze handleiding en in andere documenten over de printer
niet alle oorzaken behandelen.
Bij het uitvoeren van een bewerking of onderhoud die niet in deze handleiding is beschreven, moet
u zelf goed op uw veiligheid letten.

Het gebruik en de onderhoudsmeldingen in deze handleiding en andere documenten zijn bedoeld
voor het juiste gebruik van de printer.
Als u de printer voor andere doelen gebruikt, moet u zelf alle veiligheidsmaatregelen nemen.

Voer geen handelingen uit die in deze handleiding en in andere documenten verboden zijn.

De inhoud die niet kan worden afgedrukt als gevolg van een fout tijdens het gebruik van deze
printer, valt niet onder de garantie.

Opgelet:  uitleg over de oorzaak van een probleem en de omgevingsomstandigheden.

Voorzichtigheid: onjuist gebruik kan verwondingen en/of fysieke schade voor de 
 gebruiker ten gevolge hebben.

Waarschuwing: Onjuist gebruik kan fatale verwondingen veroorzaken

Voorzichtigheid: Kinderen buiten bereik van printer en kabels houden.
Aanraken kan ongelukken of elektrische schokken veroorzaken.

Voorzichtigheid: Plaats de printer niet in een natte en/of stoffige omgeving zoals een b
adkamer,sauna of op straat. Er kan brand ontstaan, elektrische schokken 
veroorzaken of problemen met de printer.

Voorzichtigheid: Plaats de printer niet op een onstabiele ondergrond. De printer kan 
hierdoor vallen en serieuze verwondingen veroorzaken.

Omgevingen

N
ederlands
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Opgelet: Plaats de printer niet op koele plaatsen zoals een skipiste , schaatsbaan of
buiten in rechtstreeks zonlicht.

Waarschuwing: Zet geen vaas,bloempot,mok of andere voorwerpen die vloeibare inhoud 
bevatten op de printer. Vloeistof of metalen voorwerpen die lekken of vallen 
op de printer kunnen brand en electrische schokken veroorzaken. In zulke 
gevallen schakelt u dan onmiddelijk de printer uit.

Waarschuwing: Dek de openingen van de printer niet af. Als de openingen zijn afgedekt,
blijft de warmte binnen de printer wat brand kan veroorzaken.

Waarschuwing: Steek of laat geen metalen of brandbare voorwerpen door de openingen in 
de printer vallen omdat dit brand of schokken kan veroorzaken.

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
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Let voor een veilig gebruik van de printer op het volgende:

Waarschuwing: Til de printer uit de doos en plaats hem op een platte en stevige tafel of 
bureau.

Waarschuwing: De printer weegt (zonder papier en lint) ongeveer 27 kg. Verplaats de
printer voorzichtig om persoonlijk letsel en schade aan de printer te
voorkomen.

Waarschuwing:

Waarschuwing:

Waarschuwing:

Waarschuwing:

Waarschuwing:

Waarschuwing:

Gebruiksaanwijzing

N
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Houd bij het verplaatsen van de printer deze bij de onderrand vast.
Laat de printer door ten minste twee mensen verplaatsen.

Controleer of de printer is uitgeschakeld en het voedingssnoer is
verwijderd voordat u hem verplaatst.

Demonteren of verbouwen van de printer is niet toegestaan. Sommige 
delen van de printer staan onder spanning en kunnen zeer heet worden. 
Het negeren van deze waarschuwing kan een elektrische schok, brand 
of brandwonden veroorzaken.

Neem als de printer tijdens het verplaatsen valt, contact op met
Hiti-verkopers of het service centrum voor inspectie van de printer. Een
mogelijk beschadigde printer gebruiken zonder de juiste controle kan
brand of schokken veroorzaken.

Let op als u de printer over een gladde vloer verplaatst.

Maak het netsnoer tijdens het gebruik stevig vast.



Waarschuwing: De thermische kop wordt bijzonder warm tijdens het gebruik, maar dat
is normaal. Raak de thermische kop nooit aan. Het aanraken van de
thermische kop kan persoonlijk letsel of schade aan de printer veroorzaken.

Waarschuwing: Probeer niet om ander onderhoud op de printer uit te voeren dan in dit
document wordt genoemd. In geval van onherstelbare problemen moet
u contact opnemen met uw Hiti-verkoper of het service centrum.

Waarschuwing: Dit product moet tijdens het gebruik altijd geaard zijn en het moet altijd
worden gebruikt met het opgegeven netsnoer of met het snoer dat
met dit product wordt meegeleverd.
Als de printer zonder aarde wordt gebruikt en kortsluiting treedt op, kan dit 
brand of elektrische schokken veroorzaken, evenals interferentie voor 
radio, tv en andere ontvangers.
Als de juiste aardaansluiting niet beschikbaar is, moet u contact opnemen 
met uw Hiti-verkoper of service center.

Opgelet: Het rechtstreeks aanraken van de thermische kop kan deze beschadigen. Een
hard voorwerp dat de printer binnendringt, kan het afdrukmechanisme
eveneens beschadigen. Gebruik de printer in dat geval niet zolang dit
voorwerp zich nog in de printer bevindt.

Hoofdstuk 1. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
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Let bij het gebruik van het lint, papier en afdrukken op het volgende:

Opgelet:  Papier verwerken
 Gebruik alleen het door Hiti opgegeven papier.
 Berg het papier plat op.
 Bewaar het papier op een droge en donkere plek, verwijderd van rechtstreeks zonlicht.
 (Temperatuur lager dan 35°C vochtigheid: minder dan 60%).
 Raak het papier voor het afdrukken niet aan om vingerafdrukken te voorkomen.

Gebruiksaanwijzing voor lint, papier en afdrukken

N
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Opgelet:  Verwerken inktlint
 Gebruik alleen het door Hiti opgegeven lint.
 Bewaar het lint op een koele plek en vermijd rechtstreeks zonlicht.
 (Temperatuur lager dan 35°C, vochtigheid: minder dan 60%).

Opgelet:  Verwerken van afdrukken
 Bewaar de afdrukken op een koele plek en vermijd rechtstreeks zonlicht.
 Houd afdrukken uit de buurt van organische vloeistoffen zoals benzeen, verdunner of 
 alcohol die de kleuren kunnen veranderen.

Voorzichtigheid: Verwerk gebruikt inktlint als schadelijk industrieel afval.

Voorzichtigheid；Wees voorzichtig bij het behandelen van het papier om te voorkomen
dat u zich in de handen snijdt.

HiTi P750L Gebruikershandleiding
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Hoofdstuk 2. Installeren en instellen
Dit hoofdstuk beschrijft het uitpakken en instellen van de printer.
Zorg er voor dat u de belangrijke veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 1 hebt gelezen voordat u
met dit hoofdstuk verder gaat.
Uitpakken en de toebehoren controleren

1.Verwijder eerst de kartonnen houders aan beide zijden

2.Open en verwijder de doos inclusief accessoires en 
      beschermingsmaterialen

 
 

3.Haal de printer uit de doos door de onderkant van de 
      printer vast te houden.

Opgelet: 

Bewaar de doos en het verpakkingsmateriaal 
voor het vervoer van de printer als dat nodig is.

4. Haal de toebehoren uit de doos met accessoires en controleer de inhoud.

Ontvanger afval Papiergeleider Papiergeleider(zwart) Afstandhouder
(2 stuks)

 Netsnoer USB-kabel

Voorzichtigheid:
De printer weegt (zonder papier en lint) 
ongeveer 27kg. Verplaats de printer voorzichtig 
om persoonlijk letsel en schade aan de printer 
te voorkomen.

HiTi P750L Gebruikershandleiding



Hoofdstuk 2. Installeren en instellen
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Nr. Naam

Bedieningspaneel

<Vooraanzicht>
<Achteraanzicht>

<Intern overzicht>

Klep voorkant

USB Slot (Type A)

USB Slot (Type B)

Voedingsaansluiting

Bedieningsknoppen, LCD en statuslampjes op het paneel.

Open de klep aan de voorkant bij het vervangen van een
inktlint of papier of bij het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden.

Voor gebruik van FW upgrade. NIET opladen met handheld 
apparaten.

Te gebruiken voor het aansluiten van de USB-kabel

Functie

1

4

Te gebruiken voor het aansluiten van het voedingssnoer5

Voedingsschakelaar

Lampje papierinstelling

Met deze schakelaar schakelt u de printer in of uit. Als de
met “|” aangeduide kant van de schakelaar wordt ingedrukt,
wordt de voeding ingeschakeld.
Als de met “_” aangeduide kant van de schakelaar wordt
ingedrukt, wordt de voeding uitgeschakeld.
<Let op> acht na het uitschakelen van de printer minstens 3
seconden voordat u hem weer inschakelt.

Steek het papier in de printer tot het lampje oplicht.7

N
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Naam en functie onderdelen

1

5



Hoofdstuk 2. Installeren en instellen
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Sluit het voedingssnoer aan volgens de onderstaande veiligheidsaanwijzingen.

Sluit het netsnoer van de printer achterin de
P750L en steek de stekker vervolgens in een
stopcontact.

Het netsnoer aansluiten

Waarschuwing: Controleer of de printer is uitgeschakeld voordat u het netsnoer aansluit.

Waarschuwing: Voorkom “gecombineerde” verbindingen die brand en elektrische
schokken kunnen veroorzaken.

Waarschuwing: Maak de stekker niet los of vast met natte handen.
Dit kan kortsluiting veroorzaken.

Waarschuwing: Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Als de kabel niet goed
is aangesloten, kan dit brand of andere printerproblemen veroorzaken.

Waarschuwing: Trek uit veiligheidsoverwegingen het netsnoer uit de printer als deze
gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

Waarschuwing: Beschadig of verander het netsnoer niet. Misbruik, zoals zware
voorwerpen op de kabel zetten, hard aan de kabel trekken en de kabel
verdraaien, kan brand en schokken veroorzaken.

Waarschuwing: Zorg er bij het verplaatsen van de printer voor dat deze is
uitgeschakeld, verwijder het netsnoer om te voorkomen dat deze
contact maakt met andere apparaten. Anders kan het netsnoer
beschadigen, wat brand en elektrische schokken veroorzaakt.
Het is ook mogelijk dat iemand over de kabel struikelt.

N
ederlands
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Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

2 - 4

Verbind de USB-kabel van de computer met
de USB-aansluiting rechts achterop de
printer. Zorg er voor dat de USB-kabel stevig
is aangesloten.

De USB-kabel aansluiten

Opgelet: Controleer bij het losmaken van de USB-kabel of de printer in de wachtstatus staat.
Door de USB-kabel te verwijderen terwijl gegevens worden overgedragen, is het
mogelijk dat een afdruk mislukt wat extra afval oplevert.

N
ederlands
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Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

2 - 5

De klep aan de voorkant openen

N
ederlands

1. Schakel de printer uit door op de “|”op de
    voedingsschakelaar te drukken.
2. Druk op de knop Openen op het
    bedieningspaneel.

3. Open de klep door de bovenkant vast te houden.

Opgelet: Oefen geen druk uit op de klep op de
voorkant als u deze opent. Dit kan de
printer beschadigen.

Opgelet: Open de klep niet te snel of met teveel
kracht. Druk niet op de klep en leg er na het
openen geen zwaardere voorwerpen dan
papier op.

HiTi P750L Gebruikershandleiding



Opgelet: Zorg er voor dat de kleur van de kern van het lint en de dock aan beide 
kanten overeenkomen.

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

2 - 6

Rek het intklint uit en steek het in de houder. Steek het lint naar binnen tot het klikt.

Het inktlint laden

Plaats eerst afstandhouders in de papiergeleiders als u 5x7-papier gebruikt. Bij gebruik van 6x4
papier of 6x8  papier zijn afstandhouders niet nodig.

(Opmerking: De beschikbaarheid van sommige toebehoren verschilt per regio. Neem contact
op met uw handelaar voor de verkrijgbaarheid van papier en inktlinten.)

1. Installeer de afstandhouders in de 
    papiergeleider. 
    De twee afstandhouders zijn gelijk

2. Druk de geleiders aan tot u de keep aan de
    linkerkant van de papierkern ziet.
    Verwijder het zegel pas van het papier nadat
    dit in de printer is geladen.

Papier laden

N
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Hoofdstuk 2. Installeren en instellen

2 - 7

3.Plaats het papier in de printer.
   Stel het papier in dor de kleur van de papierflens
   en de kleur van de houder op elkaar af te stemmen.
   Nadat het papier is geplaatst, verwijdert u de verzegeling.

4. Steek de rand van het papier onder de roller door
    de papiergeleiders te draaien.

5. Laat beide einden van het papier overeenkomen
    met de rand van de verzegeling.

6. Steek het papier naar binnen tot de lamp voor de
    papierinstelling oplicht.

7. Sluit de klep aan de voorkant.
    Nadat elke rol is geladen of vervangen, worden
    automatisch 4 vellen papier uitgeworpen om
    stof en vingerafdrukken te voorkomen.

N
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2 - 8

Hoofdstuk 2. Installeren en instellen
De printer vervoeren
Let op het volgende bij het transport van de printer.
Omdat een onjuiste vervoersmethode een printerfout kan veroorzaken, moet u de juiste methode
gebruiken.

1. Verwijder het inktlint en papier uit de printer voordat u deze vervoert.
Als het inktlint of het papier door een fout niet kunnen worden verwijderd, moet u contact
opnemen met de verkoper of het service centrum.

2. Gebruik de oorspronkelijke verpakking.Als de originele doos onbruikbaar is overleg dit dan met uw 
   dealer of service center en koop een nieuwe doos.

3. Schakel de printer niet uit zolang de klep aan de voorkant open staat.
Sluit de klep terwijl de printer is ingeschakeld en schakel de voeding uit als op het
bedieningspaneel “Ribbon Missing” verschijnt.

N
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Nr. Naam

Knop Links

Knop Exec

Knop Menu

Knop Rechts

Knop Openen

Gebruik deze knop om de instelling te selecteren.

Druk op deze knop om 4 bladen papier af te snijden in de
“handmatige papiersnij” modus.

Druk op deze knop om de machinestatus te bekijken.

Gebruik deze knop om de instelling te selecteren.

Functie

1

2

3

4

Gebruik deze knop om de instelling te selecteren. Druk deze 
knop in tijdens het openen van de klep op de voorkant.5

3 - 1

Hoofdstuk 3. Bedieningspaneel

De knoppen en het LCD-scherm op de voorkant zijn hieronder afgebeeld.

Bedieningspaneel

LCD-scherm  6   geeft de volgende printerstatus aan.
LCD-scherm: 

De bedieningsknoppen       tot       en met 5 hebben de volgende functies.

LCD-scherm

Printer Ready
(Printer Gereed) 4 x 6

Status klaar om af te drukken
Weergave verandert afhankelijk van geplaatst inktlint.

Toont hoeveelheid gemaakte afdrukken.

Toont hoeveelheid resterende media.

Toont de huidige firmware-versie.

Selecteer een taal.

Printer is bezig met initialiseren.

Controleert status lint en papier

Verstuurt gegevens vanaf pc.

Snijdt papier af (6 x 4 papier x 4 bladen) bij het sluiten van de klep 
op de voorkant.

System cooling(Systeemkoeling) De thermische kop wordt afgekoeld. Het afdrukken wordt tijdelijk
onderbroken totdat de thermische kop is afgekoeld.

System warm up
(Systeem verwarmen)

De thermische kop wordt verwarmd. Het afdrukken wordt tijdelijk
onderbroken totdat de thermische kop is verwarmd.

Prints Made (Gemaakte Afdrukken)

Media Left (Resterende Media)

Toont hoeveelheid resterende media)

FW Version (Firmware-versie)

Language Selection (Taal Selectie)

Initializing (Initialiseren)

Media Checking (Controleert Media)

Printing (Afdrukken) Bezig met afdrukken.

Data sending (Gegevens verzenden)

Beschrijving

N
ederlands
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Hoofdstuk 3. Bedieningspaneel

Om naar de Instelmodus gebruiker te gaan, drukt u op de knop Menu in de modus standby.
Als u nogmaals op de knop Menu drukt, verandert de weergave als volgt.

Instelmodus gebruiker

Toont het totale aantal afdrukken.

menu

menu

menu

menu

menu

Snijdt papier af.
Ga naar de <<Manual> modus door
op de knop Links of Rechts te
drukken.

Toont de huidige taal.
Verander de voorkeurstaal door op
de knop Links of Rechts te drukken.

Toont het versienummer van de hoofd-firmware.

Toont het resterende aantal/totale aantal
afdrukken

PRINTER READY

<4X6>

PRINTS MADE

TOTAL [00380]

MEDIA LEFT

<4X6> [0870/1000]

PAPER CUTTING

<AUTO>

LANGUAGE SELECTION

<ENGLISH>

FW VERSION.

V1.2.3.4

N
ederlands
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Hoofdstuk 4. Routine-onderhoud
Reinigen van thermische kop en roller
Door het gebruik van thermal transfer technology, is dagelijks onderhoud van de printer niet 
noodzakelijk bij normaal gebruik. Echter, om de beste afdrukkwaliteit te houden, is het sterk aan 
te raden om de thermal head en roller regelmatig schoon te maken.

1.Gebruik van dubbelzijdige tape om het rubbere gedeelte 
    van de guiding roller schoon te maken

2.Maak gebruik van dubbelzijdige tape om het rubbere 
   gedeelte van de platen roller schoon te maken 
   ( kant van papier invoer)

N
ederlands

Voorzichtigheid:
Onjuiste reiniging van de thermal head kan schade hieraan veroorzaken.Neem u a.u.b. c
ontact op met uw HiTi dealer voor het juist reinigen van onderhouden van de thermal head.
Verzeker uzelf ervan dat de printer is uitgeschakeld en de thermal head voldoende is 
afgekoeld voordat u de rollers schoon gaat maken.
Laat geen vingerafdrukken achter op de verwarm elementen, dit kan schade toebrengen aan 
de thermal head. Wees voorzichtig voor de uitsteeksels van de printer, deze kunnen u verwonden.
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Waarschuwing: Als vreemde voorwerpen in de printer zijn binnengedrongen, schakelt u
de printer uit. Verwijder het netsnoer en neem contact op met de
verkoper of het service centrum. Als u de printer onder deze
omstandigheden blijft gebruiken, kan dit brand en elektrische schokken
veroorzaken.

Waarschuwing: Voortdurend gebruik onder abnormale omstandigheden zoals hoge
temperatuur, rook en vreemde geuren kan brand en elektrische
schokken veroorzaken. Schakel de voeding uit en verwijder het
netsnoer; neem vervolgens contact op met de verkoper of het service
centrum.

4 - 2

Hoofdstuk 4. Routine-onderhoud
Behuizing reinigen
Veeg de behuizing met een zachte doek af.
Als de vlekken niet verdwijnen, de doek bevochtigen en verdund neutraal schoonmaakmiddel
Toepassen.

Het filter reinigen
Als de openingen met stof gevuld worden, reinigt u deze met een stofzuiger.

N
ederlands

Voorzichtigheid: Gebruik geen brandbare schoonmaakmiddelen of insecticides op de
behuizing van de printer. Dit kan verkleuringen en scheuren
veroorzaken.
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* Geef het foutnummer door als u contact opneemt met de verkoper of het service centrum.
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Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen
Foutmelding en correctieve actie
Als een fout optreedt, verschijnt een foutmelding op de lcd van het bedieningspaneel.

Status

De klep aan de voorkant staat
open.

De klep aan de voorkant is
niet open.

Geen RFID-sleutel

Geen lint gedetecteerd

Sluit de klep aan de voorkant.

Druk nogmaals op de knop
Openen en reset de fou

Controleer of het RFID-label is bevestigd 
op de klep van de spoel

Laad de lintspoel

Correctieve Actie

Het geïnstalleerde lint komt niet 
overeen met het RFID-label

0100 Klep open

0101 Openen klep
         mislukt

0200 IC-chip ontbreekt

0201 Lint ontbreekt

Plaats het juiste RFID-label en zet de 
lintspoel vast

0202 Lint komt niet 
         overeen

Type lint wordt niet
ondersteund Vervang door het juiste inktlint0203 Veiligheidscontrole

         mislukt

De inktlint is leeg. Vervang het inktlint0300 Lint op

Geen papier geladen Laad de rol papier0400 Papier op

Het papier is op Vervang de rol papier0401 Geen papier

De rol papier is onjuist geplaatst Herlaad de rol papier in de juiste
richting

0402 Papier niet gereed

Het papier is tijdens het
afdrukken vastgelopen Verwijder het vastgelopen papier0500 Papier vastgelopen

De grootte van de geladen rol
papier komt niet overeen met
het inktlint

Plaats een rol papier met de juiste
maat0600 Verkeerd papier

N
ederlands

LCD-bericht
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Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen
Foutsymptomen
Als u een foutsymptoom waarneemt, controleer de printer dan aan de hand van de volgende tabel.

Symptoom

De voeding is niet ingeschakeld. Controleer of het netsnoer is verbonden met het
stopcontact of de printer.

Actie

De pc herkent de printer niet. Controleer of de USB-kabel is verbonden met de pc of 
de printer.

De printer komt niet in de 
werkstand.

Controleer of de klep aan de voorkant goed is gesloten.
Controleer of in de printer papier is vastgelopen.
Als het lampje voor de papierinstelling dooft, steek de
rand van het papier in de gleuf tot het lampje oplicht.

Een rechthoekig gebied wordt niet
afgedrukt.

De klep aan de voorkant gaat niet
open.

Controleer of de printer op een vlakke plek staat.
Controleer of er iets voor de klep is gezet.

Mogelijk is de roller vuil. Reinig de roller zoals is
beschreven in hoofdstuk 4, “Routine-onderhoud”.

De thermal head kan vervuild zijn. Neem a.u.b. contact op 
met uw HiTi dealer voordat u de thermal head gaat reinigen.

Verspreide gebieden worden niet
afgedrukt.

N
ederlands
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Opgelet:
Als het papier wordt gebruikt zonder het gevouwen of bedrukte deel af te knippen, zal
het papier nogmaals vastlopen of kan het inktlint tijdens het afdrukken breken. Knip
altijd het gevouwen of bedrukte deel van het papier af

Snijd het papier recht af en onder rechte hoeken ten opzichte van de richting van de
papierrol.

Als het papier regelmatig vastloopt, is een defect in het mechanische deel
waarschijnlijk. Neem contact op met het service centrum.

5 - 3

Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen
Papier vastgelopen

1. Open de klep aan de voorkant
2. Knip het gevouwen of afgedrukte deel met een schaar
    af. Als het papier in de printer is omgevouwen, trekt u
    het voorzichtig en langzaam naar buiten.

3. Trek het papier naar buiten totdat het lampje voor de
    papierinstelling dooft.

N
ederlands
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Als de stroomtoevoer tijdens het afdrukken wordt onderbroken, blijft de thermische kop tegen de
platen drukken. Dit kan na verloop van tijd vervorming van de platen veroorzaken. Ga als volgt te
werk om deze situatie te vermijden.

1. Schakel de printer uit.
2. Schakel daarna de printer 3 seconden of langer is.
3. Op het scherm van het bedieningspaneel verschijnt de waarschuwing voor vastgelopen papier.
    Open de klep en neem de maatregelen als gegeven in 5-3, “Papier vastgelopen”.

1. Plak het gebroken deel van het lint met een tape.

2. Rol het lint op de terugspoelkant op en spoel het
    geplakte deel volledig en strak op.

Als het lint is gebroken 

5 - 4

Hoofdstuk 5. Foutmeldingen afhandelen
De stroomtoevoer wordt tijdens het afdrukken onderbroken

N
ederlands
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Neem contact op met u Hiti-dealer of het service centrum voor informatie over de after-sales
dienstverlening.

*Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden

6 - 1

Hoofdstuk 6. After-sales dienstverlening

Voor verdere vragen, log in op HiTi Inc., website op www.hiti.com, waar gebruikers kunnen downloaden
gratis bijgewerkte stuurprogramma's, applicaties en nieuwste e-sjablonen.

N
ederlands

Klantenservice informatie
Online hulp

Specificaties

Modelnaam

Afdrukwijze

Resolutie

Afdrukgrootte en
capaciteit

Afdruksnelheid

Besturingssysteem

PC-aansluiting

Voeding

Werkomgeving

Afmetingen

Gewicht

HiTi P750L

Dye Diffusion Thermal Transfer (D2T2-technologie)

300 x 300 dpi

4”x6” (102x152mm)      1000 afdrukken
5”x7” (127x177mm)      600   afdrukken
6”x8” (152x203mm)      500   afdrukken

4"x 6" ongeveer 12.8 seconden
5"x 7" ongeveer 18.5 seconden
6"x 8" ongeveer 20 .5 seconden

Win7 en hoger, macOS v.10.6 of hoger

USB 2.0

10°C ~ 35°C (50°F ~ 95°F)
20 ~90% niet-condenserend

330 x 424 x 425mm (W x H x D)

26.7 kg (exclusief papier en inktlint)

HiTi P750L Gebruikershandleiding

AC 100 V ~240 V, 50-60 Hz, 6A
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