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Evolis  ©2020.  Wszystkie  prawa  zastrzeżone.

ZNAKI TOWAROWE
Evolis

 

HighTrust® jest znakiem towarowym firmy Evolis. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do ich prawowitych właścicieli.

               

Warunki i ograniczenia można znaleźć w karcie gwarancyjnej dostarczonej z drukarką.

                

 
              

  

Produkcja zakupionego sprzętu wymaga wydobycia i wykorzystania zasobów naturalnych. Urządzenie może zawierać materiały, które są niebezpieczne dla 
zdrowia i środowiska.

                    
       

                       
                   

Symbol przekreślonego kosza na Twoim urządzeniu przypomina o używaniu takich punktów.

 

INFORMACJE PRAWNE 
Użytkownicy muszą przestrzegać przepisów dotyczących praw autorskich obowiązujących w ich kraju. Ta instrukcja nie może być kopiowana, tłumaczona,
reprodukowana i transmitowana w całości lub w części, z jakiegokolwiek  powodu i za pomocą jakichkolwiek środków elektronicznych  lub mechanicznych bez 
wyraźnej, pisemnej zgody Evolis.

            

Wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Evolis  nie ponosi  odpowiedzialności  za jakiekolwiek  błędy , które  można  znaleźć  w niniejszym  podręczniku , ani za jakiekolwiek  straty  lub szkody  powstałe 
przypadkowo lub w wyniku rozpowszechnianialub korzystania z tej instrukcji.

GWARANCJA

INFORMACJE ŚRODOWISKOWE
Evolis jest zaangażowany w pomoc środowisku poprzez zmniejszenie zużycia energii jego produktów.

RECYKLING PRODUKTÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się takich materiałów w naszym środowisku i zmniejszyć zużycie naszych zasobów naturalnych, zalecamy korzystanie 
z istniejących punktów zbioru. Systemy te będą ponownie wykorzystywać lub utylizować większość materiałów ze sprzętu wycofanego z eksploatacji 
w odpowiedni sposób.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego wykorzystania lub recyklingu należy kontaktować się z lokalnym lub regionalnym organem 
ds. gospodarki odpadami.

PRAWA AUTORSKIE
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Korzystając z nowej drukarki Edikio możesz utworzyć szeroką gamę spersonalizowanych kart wysokiej jakości. Ta drukarka wykorzystuje materiały 
eksploatacyjne i akcesoria, które są dostępne u dystrybutora Edikio firmy Evolis.

 

Zarejestruj swoją drukarkę na www.edikio.com, by uzyskać dostęp do sterowników i aktualizacji oprogramowania
.

 
 

Celem tego podręcznika jest wsparcie użytkownika krok po kroku w odkrywaniu drukarki i sposobu jak działa. Prosimy, byś poświęcił chwilę na jego 
przeczytanie, by dowiedzieć się więcej na temat drukarki i jej funkcji, a także zaoszczędzić czas podczas instalacji i użytkowania.

Zakładki znajdujące się w menu po lewej stronie ekranu mogą być używane do poruszania się między różnymi sekcjami niniejszego podręcznika użytkownika.                      

           

Odniesienie do Edikio Print Center dostępne z komputera, służące do administrowania, zarządzania i konfigurowania drukarki.

!

EPC

INFORMACJE O TWOJEJ NOWEJ DRUKARCE

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej www.edikio.com. Niniejszy podręcznik użytkownika został opracowany dla rozwiązania Edikio 
Access.

REJESTRACJA TWOJEJ DRUKARKI
Na stronie internetowej kliknij opcję Support (pomoc techniczna), a następnie wybierz model drukarki. Następnie kliknij przycisk "Register your card printer" 
(zarejestruj  drukarkę do kart) i wypełnij wszystkie pola, w tym model i numer seryjny, który można znaleźć na 
drukarce.

PIERWSZE KROKI

ZAWARTOŚĆ

IKONY
W niniejszej instrukcji znajdują się następujące ikony umieszczone przy ważnych informacjach:

Informacje zawierające dalsze szczegóły dotyczące niektórych punktów w tekście głównym.INFO

Wskazuje, że niepodjęcie zalecanych działań może spowodować uszkodzenie drukarki.
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1 - PIERWSZE KROKI

 

• Nośnik instalacyjny USB zawierający:
-  Oprogramowanie  Edikio  do  zarządzania  i  drukowania  cenówek
 - Sterownik Windows Edikio Printer Suite

- Kartę Gwarancyjną w formacie PDF 
- Deklarację  zgodności 

∙ Zasilacz – CWT model KPL-065M-VI
∙ Główny kabel zasilający
∙ Kabel USB
• Materiały eksploatacyjne – biała folia i czarne karty PVC

!

!

ROZPAKOWANIE
Drukarka jest dostarczana z kilkoma akcesoriami, których obecność należy porównać z pozycjami na zamówieniu.

Drukarka jest dostarczana w specjalnym opakowaniu, które zapobiega uszkodzeniu podczas transportu. W przypadku zauważenia jakichkolwiek widocznych 
uszkodzeń należy skontaktować się z firmą przewozową i natychmiast poinformować swojego dostawcę Edikio by Evolis, który powie Ci, co robić.

Zwracamy szczególną uwagę na jakość opakowań drukarek Edikio Access.

Opakowanie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu.

W przypadku, gdy drukarka jest wyposażona w opakowanie oryginalne (pudełko zewnętrzne, tekturowe elementy wewnętrzne i torby 
ochronne), zostaniesz poproszony o zwrócenie pełnego oryginalnego opakowania. Jeśli drukarka zostanie zwrócona bez oryginalnego 
opakowania, a elementy zostaną uszkodzone podczas transportu, elementy te nie będą już objęte gwarancją. Za nowe opakowanie zostanie 
naliczona opłata za wysyłkę drukarki z powrotem do Ciebie.

Akcesoria dołączone do Twojej drukarki:

W przypadku braku jakiegokolwiek z powyższych elementów skontaktuj się ze swoim dostawcą Edikio by Evolis.
Używaj wyłącznie zasilacza dostarczonego z drukarką: CWT model KPL-065M-VI.
Używaj wyłącznie kabla USB dostarczanego z Twoją drukarką Edikio Access.
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A - Panel sterowania
B - Podajnik do kart
C - Odbiornik wyjściowy

D - Blokada Kensington
E - Wejście zasilania
F - Port USB (typu B)

A

B

C

D E
F

OPIS DRUKARKI I JEJ FUNKCJI

Kontrolki panelu sterowania
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G - Głowica termiczna H - Naklejka z numerem seryjnym

! Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy drukarce należy zawsze odłączyć ją od źródła zasilania.
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INSTALACJA 

∙ Usuń naklejkę zakrywającą porty połączeniowe z tyłu drukarki.  
∙   Podłącz kabel zasilający - najpierw do zasilacza, a dopiero później do drukarki.
∙ Następnie podłącz koniec przewodu zasilającego do uziemionego gniazda zasilania.  
∙ Drukarka jest włączona: Na panelu sterowania świeci się lampka sygnalizująca prawidłowe działanie 

drukarki. Jeśli panel sterowania nie zaświeci się, oznacza to, że instalacja nie została przeprowadzona 
prawidłowo lub drukarka nie działa prawidłowo. Sprawdź podłączenie.

  

! Drukarka musi być podłączona do prawidłowo zabezpieczonej i uziemionej instalacji elektrycznej.

Drukarka Edikio Access musi być umieszczona w suchym miejscu, zabezpieczonym przed kurzem i chłodem oraz dobrze wentylowanym. 
Upewnij się, że drukarka stoi na płaskiej, solidnej powierzchni, która jest w stanie ją utrzymać.

Podłączenie drukarki
Podłączenie do źródła zasilania

INFO



EDIKIO
ACCESS

8

!

!

Przed podjęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy zawsze upewnić się, że kabel zasilający jest odłączony od sieci. 
Ze względów bezpieczeństwa należy zapewnić łatwy dostęp do kabla i zasilacza, zwłaszcza w sytuacji awaryjnej.

INFO

Aby zaoszczędzić energię, drukarka automatycznie przełączy się w tryb gotowości po 10 minutach braku aktywności. Po 30 minutach w trybie 
gotowości urządzenie przełączy się w tryb uśpienia.

Czas oczekiwania można ustawić w programie Edikio Print Center. W trybie gotowości wysłanie żądania druku spowoduje ponowne 
uruchomienie drukarki, a krótkie naciśnięcie przycisku sterującego (przez 1 sekundę) powoduje wyjście drukarki z trybu uśpienia.

Podłączenie kabla USB

W żadnym wypadku nie należy podłączać kabla USB przed zakończeniem instalacji sterownika drukarki.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w sekcji instalacji sterownika drukarki w tym rozdziale. Dokładnie przestrzegaj podanych tam instrukcji.
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Oryginalne taśmy Evolis HighTrust® optymalizują działanie drukarki i zapobiegają jej uszkodzeniu. Taśmy innych dostawców nie są
kompatybilne z tą drukarką. Ich użycie może spowodować uszkodzenie drukarki i unieważnienie gwarancji producenta na drukarkę.

W celu uzyskania optymalnej jakości wydruku zaleca się pełne czyszczenie drukarki raz w roku lub po dłuższej przerwie. Patrz rozdział dotyczący 
serwisowania i konserwacji w niniejszej instrukcji.

Taśma

Zakładanie taśmy

INFO Drukarka automatycznie rozpoznaje włożoną taśmę.

Otwórz pokrywę. Umieść taśmę jak na powyższym zdjęciu. Zamknij pokrywę i dociśnij, 
aż usłyszysz kliknięcie.
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25x

Karty

INFO

W celu uzyskania optymalnej jakości, używane karty muszą posiadać certyfikat ISO 7810.
Używaj tylko typów kart zalecanych przez Evolis.
Aby zachować dobrą jakość druku, nie należy dotykać powierzchni kart, która może być przystosowana do drukowania. 
Nie należy używać kart, które zostały uszkodzone, złożone, wytłoczone lub upadły na podłoże. 
Chroń karty przed kurzem.

Ładowanie kart

Otwórz podajnik do kart.
Włóż karty, maksymalnie 25 kart (grubość 

0,76 mm) lub 40 kart (grubość 0,5 mm).
Trzymaj i umieszczaj karty jak na 

powyższym zdjęciu.

Zamknij podajnik.
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NOTE

Wyjmowanie zadrukowanych kart

Po zakończeniu cyklu drukowania karty są umieszczane w odbiorniku wyjściowym znajdującym się pod podajnikiem do kart.
Odbiornik wyjściowy jest przeznaczony do gromadzenia zadrukowanych kart. 
Drukarka jest wyposażona w pojemnik wyjściowy o maksymalnej pojemności 25 kart o grubości 0,76 mm i 40 kart o grubości 0,50 mm.

Korzystanie z kart o grubości 0,76 mm po dłuższym używaniu kart o grubości 0,50 mm może wymagać czyszczenia rolek. 
Patrz Rozdział 3 - Czyszczenie drukarki.
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!

2 - DRUKOWANIE
INSTALACJA STEROWNIKA DRUKARKI
Nowe zaawansowane funkcje automatyzują pełną konfigurację drukarki po zainstalowaniu sterownika drukarki.
Drukarka jest dostarczana z nośnikiem USB zawierającym sterownik drukarki dla systemu Windows.

Aby zainstalować sterownik drukarki, włóż nośnik USB do komputera i wybierz menu sterownika drukarki. Program przeprowadzi Cię przez cały proces 
instalacji.

INFO

INFO

Podłącz kabel USB do komputera po wyświetleniu odpowiedniego monitu w programie instalacyjnym. 
Procedura podłączania drukarki została opisana w sekcji Podłączanie drukarki w tym rozdziale.

Postępuj ostrożnie zgodnie z procedurą instalacji. Wszystkie wersje systemu Windows wymagają uprawnień administratora do zainstalowania 
sterownika.

Instalacja sterownika domyślnie wymaga instalacji programu Edikio Print Center. Ta aplikacja pomoże Ci skonfigurować drukarkę.



EDIKIO
ACCESS

13

∙
  
Z przycisku Start w lewym dolnym rogu ekranu na pasku zadań systemu Windows wybierz kolejno opcje: Wszystkie programy, Evolis Card Printer, Edikio 
Printer Suite, Edikio Print Center. 

ZARZĄDZANIE USTAWIENIAMI DRUKOWANIA W SYSTEMIE WINDOWS

Po zainstalowaniu taśmy barwiącej drukarka Edikio skonfiguruje się automatycznie.
Dostępna jest aplikacja do zarządzania o nazwie Edikio Print Center, która w razie potrzeby ułatwia zmianę wstępnie zdefiniowanych ustawień.

By uruchomić aplikację:
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∙ Wybierz żądaną drukarkę.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwie drukarki, wybierz Properties (właściwości), by dostać się do ustawień, 

lub kliknij dwa razy na nazwie drukarki.

INFO
Zwróć uwagę na ustawienia zdefiniowane w oknie właściwości sterownika drukarki i nie wahaj się skontaktować z dystrybutorem Edikio firmy 
Evolis w celu uzyskania porady i pomocy przed wprowadzeniem zmian.
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∙ Komunikaty i alerty związane z taśmami, ich zgodność z drukarką oraz charakter żądań wydruku.
∙ Alerty o problemach uniemożliwiających drukowanie.

 

Kolor ikony zmienia się w zależności od stanu drukarki:
∙ Zielony: drukarka gotowa.
∙ Pomarańczowy: wyświetlono wiadomość informacyjną - drukowanie zatrzymane.
∙ Czerwony: wyświetlono wiadomość ostrzegawczą - drukowanie zatrzymane.
∙ Szary: Drukarka w trybie uśpienia, odłączona lub brak komunikacji.

POWIADOMIENIA - KOMUNIKATY I OSTRZEŻENIA

Dzięki wizualnym informacjom na komputerze, program Edikio Printer Manager dostarcza informacji o drukarce i powiadamia użytkownika, gdy jest to 
wymagane.
Istnieje kilka rodzajów powiadomień:

Gdy program Edikio Printer Manager jest aktywny, na pasku w prawym dolnym rogu ekranu wyświetlana jest mała ikona:

Wiadomości informacyjne i ostrzegawcze są pokazywane w oknie następującego typu:

Przerwij żądanie drukowania.
Uzyskaj dodatkową pomoc ze strony 

wsparcia Evolis (wymagane 
połączenie z internetem).

Program Edikio Printer Manager można wyłączyć, klikając prawym przyciskiem myszy ikonę na pasku stanu.

INFO Zatrzymywanie usługi Edikio Printer Manager nie jest zalecane, chyba że wystąpi konflikt z innymi aplikacjami zainstalowanymi na 
komputerze. Program Edikio Printer Manager to najlepszy sposób skutecznego monitorowania aktywności drukarki z poziomu Twojej stacji 
roboczej.



EDIKIO
ACCESS

16

3 - SERWISOWANIE

!

Serwisowanie drukarki

Aby w pełni wykorzystać możliwości drukarki, zaleca się jej czyszczenie.
Zalecamy regularne czyszczenie różnych części drukarki: rolek przenoszących karty i głowicy drukującej.

Karty "T" i pióra czyszczące Evolis High Trust® są dostępne u sprzedawcy.

Wyczyść drukarkę w przypadku wystąpienia problemów z drukowaniem.INFO

INFO Po długim okresie bezczynności do rolek i głowicy drukującej może dostać się kurz. Dlatego zalecamy czyszczenie przed ponownym użyciem.
Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, zalecamy zakup osłony ochronnej, aby kurz nie gromadził się w drukarce.
Skontaktuj się z dystrybutorem Edikio Evolis, aby go kupić.
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1 Otwórz pokrywę drukarki. 
2 Wyjmij taśmę jak na zdjęciu poniżej. 
3 Zamknij pokrywę i naciśnij ją, aż usłyszysz kliknięcie, aby potwierdzić jej całkowite zamknięcie. 

1 2 3

Czyszczenie drukarki

INFO
Zalecany cykl czyszczenia: Raz w roku.
Zaleca się jednak bardziej regularne czyszczenie, jeśli drukarka pracuje w zakurzonym miejscu lub jeśli jest używana intensywnie. 
Akcesoria serwisowe: karta czyszcząca w kształcie litery "T". Aby ją uzyskać, skontaktuj się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis.

Aby przeprowadzić czyszczenie, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:
Kilkukrotne "przepuszczenie" karty w kształcie litery "T" przez drukarkę powoduje wyczyszczenie rolki czyszczącej w celu utrzymania wysokiej jakości druku 
i wydłużenia okresu eksploatacji głowicy drukującej.
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4 Usuń wszystkie karty z podajnika jeśli to konieczne. 
5 Kliknij dwukrotnie przycisk sterujący przed włożeniem karty czyszczącej w kształcie litery "T". 
6 Wyjmij kartę czyszczącą w kształcie litery „T” i włóż ją do podajnika w sposób pokazany na rysunku. Rozpocznie się czyszczenie.

7 Wyjmij kartę czyszczącą w kształcie litery "T".

4 5 6 7

EPC

!

Czyszczenie drukarki (ciąg dalszy)

Rutynowe czyszczenie można również rozpocząć z poziomu Edikio Print Center, klikając przycisk    Rozpocznij czyszczenie.

Pamiętaj, że kartę w kształcie litery "T" należy używać natychmiast po otwarciu opakowania. Wysuszona karta "T" byłaby nieskuteczna 
i może spowodować uszkodzenie drukarki.
Karta "T" jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użytku. Przy każdym czyszczeniu używaj nowej karty.
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!

Czyszczenie głowicy drukującej

INFO
Zalecany cykl czyszczenia: W przypadku zauważenia niskiej jakości drukowania lub po pewnym okresie braku aktywności. 
Akcesoria serwisowe: Pióro czyszczące marki Evolis High Trust®.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głowicy drukującej należy odłączyć drukarkę od źródła zasilania.
Należy dokładnie przestrzegać cykli czyszczenia.
Unikaj kontaktu głowicy drukującej z jakimikolwiek metalowymi lub ostrymi przedmiotami.
Unikaj dotykania głowicy drukującej palcami, ponieważ może to wpłynąć na jakość wydruku lub spowodować trwałe uszkodzenie głowicy 
drukującej. Należy również chronić głowicę drukującą i jej elementy przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
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1 Weź pióro czyszczące i zdejmij pokrywę. 
2 Odłącz zasilacz, otwórz pokrywę i odszukaj głowicę drukującą. 
3 Delikatnie potrzyj piórem głowicę od lewej do prawej strony w sposób wskazany poniżej przez 
kilka sekund.

4 Zamknij pokrywę. Ponownie podłącz drukarkę. 

1 2 4

!

3

Czyszczenie głowicy drukującej (ciąg dalszy)

Do czyszczenia głowicy drukującej można użyć pióra czyszczącego do 8 razy.

Uwaga! Podobnie jak w przypadku karty "T", pióro czyszczące nie powinno wyschnąć, ponieważ w przeciwnym razie nie będzie skuteczne.

Postępuj zgodnie z poniższą procedurą:

INFO Po zakończonym czyszczeniu odczekaj 2 minuty przed ponownym uzyciem drukarki.
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• Przycisk sterowania świeci 
się.
 

• Drukarka jest gotowa 
na odbiór danych 

• Drukarka odbiera dane.
• Przycisk sterowania miga.

 

4 - POMOC
Niniejszy rozdział zawiera wskazówki dotyczące identyfikacji problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z drukarki. Jeśli nie uda Ci się rozwiązać 
problemu, skontaktuj się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis.

OSTRZEŻENIA I DIAGNOSTYKA

Mimo że drukarka Edikio została zaprojektowana do pracy przy jak najmniejszym udziale użytkownika, warto znać główne komunikaty ostrzegawcze.

Więcej informacji na temat panelu sterowania można znaleźć w rozdziale 1 – Opis drukarki i jej funkcji (str. 5).

DRUKARKA GOTOWA PRZETWARZANIE
LEGENDA

Brak światła 

Światło stałe

Światło migające
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• Brak kart w podajniku. 

• Błąd podczas ładowania kart.

 

• Brak taśmy w drukarce. 
•Koniec taśmy. 
• Taśma nie jest prawidłowo 
zamocowana.
• Taśma jest uszkodzona.

 

• Taśma nie jest rozpoznawana.
 

KARTY
TAŚMA

LEGENDA

Brak światła

Światło stałe

Światło migające

Świeci się przycisk sterowania i lampka ostrzegawcza karty/taśmy:

Załaduj ponownie karty do 
podajnika – proces rozpocznie 
się ponownie.

Sprawdź, czy karty są 
załadowane. W przypadku 
innych problemów 
skontaktuj się z 
dystrybutorem Edikio firmy 
Evolis.

Sprawdź stan taśmy w drukarce.
Jeśli zadanie drukowania jest w toku,
zostanie  ono ponownie  uruchomione 
z nową kartą.

INFO W celu optymalnego wykorzystania drukarki należy korzystać z kart i taśm zalecanych przez firmę Evolis.
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• System chłodzący został 
aktywowany.
 • Drukarka przeprowadza aktualizację 

oprogramowania sprzętowego  (firmware).
 

 

• Pokrywa drukarki jest otwarta. 
Zamknij pokrywę.
Drukarka uruchomi się ponownie.

 

• Karta utknęła w drukarce.
• Usterka podzespołu mechanicznego.

Świeci się przycisk sterowania i lampka ostrzegawcza drukarki:

POKRYWA DRUKARKI OTWARTA

BŁĄD MECHANICZNY

Otwórz pokrywę i przytrzymaj przycisk 
sterowania, aby wysunąć kartę, która 
utknęła. Więcej informacji można znaleźć 
na stronie 30.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się 
z pomocą techniczną pod adresem 
www.evolis.com

LEGENDA

Brak światła 

Światło stałe

Światło migające

TRYB CHŁODZĄCY

Drukarka zostanie 
wstrzymana na kilka sekund 
i ponownie uruchomiona po 
przywróceniu normalnej 
temperatury roboczej.

AKTUALIZACJA FIRMWARE'U

Drukarka będzie gotowa do pracy po 
zakończneiu procesu aktualizacji.
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1 W programie Edikio Print Center kliknij dwukrotnie na nazwie drukarki, aby uzyskać dostęp do jej właściwości.

2 Kliknij System details (szczegóły systemowe), a następnie System details (szczegóły systemowe).

POMOC DIAGNOSTYCZNA

W tym rozdziale znajdują się wszystkie informacje niezbędne do przeprowadzenia kilku prostych czynności kontrolnych, o których wykonanie możesz zostac 
poproszony po skontaktowaniu się z pomocą techniczną.

Sprawdzenie zainstalowanej wersji oprogramowania

Można bezpośrednio sprawdzić zainstalowane wersje oprogramowania (sterownik drukarki, ustawienia itp.):
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1 Zaczekaj, aż drukarka ukończy wszystkie zadania drukowania. 
2 Sprawdź, czy w drukarce znajduje się taśma barwiąca i karta. 
3 Naciśnij przycisk sterujący i przytrzymaj go przez cztery sekundy. Wszystkie lampki ostrzegawcze zgasną. 
4 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk sterujący. 
5 Przycisk sterujący zaświeci się. 
6 Zwolnij przycisk sterujący, gdy zacznie migać kontrolka. 
7 Rozpocznie się wydruk   karty testu technicznego.  

8    Karta testu technicznego zostanie umieszczona w odbiorniku wyjściowym. 

EPC

EPC

POMOC DIAGNOSTYCZNA

Wydruk karty testu graficznego   
   służyKarta testu graficznego  do  potwierdzenia  jakości  druku  w  trybie  monochromatycznym,  braku  potencjalnych  przesunięć  oraz  prawidłowej  synchronizacji  

taśmy barwiącej.
Aby wydrukować   kartę testu graficznego,  należy  najpierw  sprawdzić,  czy  w  drukarce  znajduje  się  taśma  barwiąca  i  karta.
Przejdź do Edikio Print Center, wybierz opcję  Informacje systemowe    i  kliknij  zakłądkę     Karty testowe.  Następnie  kliknij  przycisk  

     
Karta testu graficznego.

 
Karta

 zostanie  wydrukowana  i  wysunięta  do  pojemnika  wyjściowego.

Drukowanie   karty testu graficznego  może  być  uruchomione  tylko  z  poziomu  oprogramowania  Edikio  Print  Center.  W  tym  celu  otwórz  program  
Edikio Print Center, kliknij dwukrotnie drukarkę lub kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję "Właściwości"   i  przejdź  do  pozycji  

   "Szczegóły systemu", a następnie    "Karty testowe".

Wydruk karty testu technicznego  

Zaleca się wydrukowanie karty testu technicznego   w celu sprawdzenia, czy drukarka działa prawidłowo. Na karcie znajdują się różne informacje techniczne 
dotyczące

 
drukarki (numer seryjny, oprogramowanie sprzętowe, głowica drukująca itp.).

Wydruk karty testu technicznego   

   możnaKartę testu technicznego  również  wydrukować  za  pomocą  oprogramowania  Edikio  Print  Center.  W  tym  celu  otwórz   
 

Edikio  Print  
Center,  kliknij  dwukrotnie  drukarkę  lub  kliknij  prawym  przyciskiem  myszy  pozycję  "Właściwości"  ,  a  następnie  przejdź  do  pozycji

    
"Szczegóły 

systemu",  a  następnie     "Karty testowe".
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!

1 Sprawdź sterownik drukarki  

2 Sprawdź zasilanie drukarki  

3 Sprawdź kabel USB  

4 Sprawdź taśmę  

5 Sprawdź karty  

6 Wydrukuj kartę testową  

1 Sprawdź taśmę  

2 Głowica drukująca może być uszkodzona  

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W przypadku awarii drukarki nie należy używać narzędzi ani innych elementów do jej naprawy. Istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia.

Problemy z drukowaniem

Drukarka nie uruchamia się

Sprawdź, czy w ustawieniach systemowych jest dostępny sterownik drukarki dla danego modelu drukarki.
Sprawdź, czy drukarka jest ustawiona jako drukarka domyślna.

Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do drukarki i do działającego gniazda elektrycznego. 
Sprawdź, czy drukarka jest włączona i czy przycisk sterowania jest podświetlony.
Upewnij się, że używasz zasilacza dostarczonego z drukarką.

Sprawdź, czy drukarka jest podłączona do komputera za pomocą kabla USB.

Sprawdź, czy taśma barwiąca jest prawidłowo założona i czy pokrywa jest zamknięta.

Sprawdź, czy w podajniku kart znajdują się karty.
Sprawdź, czy w drukarce nie zacięły się żadne karty.

Aby wydrukować kartę testową, zapoznaj się z poprzednią stroną niniejszej instrukcji.

Na karcie nic się nie wydrukowało

Sprawdź, czy taśma barwiąca nie skończyła się lub czy nie jest uszkodzona. 
W razie potrzeby wymień ją lub zamontuj ponownie.

Wydrukuj kartę testową.

Jeśli karta testowa nie zostanie wydrukowana, skontaktuj się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis w celu uzyskania pomocy technicznej
lub odwiedź stronę internetową www.evolis.com
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• Powierzchnia karty może być brudna.  

• Zabrudzona rolka czyszcząca lub głowica drukująca. 
Uruchom cykl czyszczenia.

  

• Taśma barwiąca nie jest prawidłowo zamocowana.  
Sprawdź, czy na powierzchni taśmy nie ma zmarszczek.

• Brudna lub uszkodzona głowica drukująca.  

• Taśma barwiąca nie jest prawidłowo zamocowana.  
Sprawdź, czy taśma jest prawidłowo zamocowana w drukarce.

• Słaba  synchronizacja  taśmy  barwiącej.  Otwórz i zamknij pokrywę drukarki, aby zsynchronizować taśmę barwiącą. 

• Zabrudzona drukarka lub rolka czyszcząca.      
  

• Użycie niekompatybilnych kart.     
       

Słaba jakość wydruku

Małe skazy na karcie

Sprawdź, czy karty są idealnie czyste.
Użyj nowych kart.

Białe, poziome pasy

Wyczyść lub wymień głowicę drukującą.

Rozmazany obraz

Wyczyść drukarkę.

Sprawdź, czy karty pasują do specyfikacji.

INFO
Zalecamy zakup kart od dystrybutora Edikio by Evolis.
Używanie karty innej marki może mieć wpływ na jakość druku i/lub uszkodzić głowicę drukującą.
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1 Sprawdź ustawienia drukowania  

2 Sprawdź kabel połączeniowy  

3 Sprawdź, czy drukarka jest czysta  

4 Sprawdź, czy karty są czyste  

5 Sprawdź taśmę  

6 Sprawdź głowicę drukującą  

Częściowy lub niepoprawny wydruk

Upewnij się, że żaden obszar projektu karty, który ma zostać wydrukowany, nie znajduje się poza marginesami wydruku.
Sprawdź orientację dokumentu (poziomą lub pionową) w konfiguracji programu Edikio Print Center.

Jeśli drukowane są nieregularne znaki, sprawdź, czy używasz kabla USB dostarczonego z drukarką.
Sprawdź połączenie między komputerem a drukarką.

Wyczyść drukarkę, zwłaszcza rolkę czyszczącą.
Patrz rozdział dotyczący serwisowania.

Chroń karty przed kurzem.

Sprawdź, czy taśma barwiąca jest prawidłowo zainstalowana.
Sprawdź, czy taśma barwiąca swobodnie się obraca.

Jeśli na wydrukowanych kartach pojawią się proste poziome linie, oznacza to, że głowica drukująca jest prawdopodobnie brudna 
lub uszkodzona.

Patrz rozdział dotyczący serwisowania w niniejszej instrukcji.
Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z dystrybutorem Edikio by Evolis lub odwiedź stronę internetową www.evolis.com



EDIKIO
ACCESS

29

Wyciąganie zaklinowanych kart

Wyjmij kartę według poniższych instrukcji:

1 Otwóz pokrywę drukarki i wyjmij taśmę. 
2 Naciśnij przycisk sterujący, aby aktywować rolki transportu kart. Jeśli karta nadal znajduje się wewnątrz drukarki, przesuń ją ręcznie w kierunku 

odbiornika drukarki. Jeśli zaklinowała się więcej niż jedna karta, zawsze najpierw przesuń górną kartę.
  

3 Zamontuj taśmę barwiącą, a następnie zamknij pokrywę drukarki. 

1 Sprawdź, czy grubość używanych kart odpowiada specyfikacjom zamieszczonym w załączniku A "Dane techniczne" niniejszej instrukcji.  

2 Sprawdź, czy karty nie są wygięte. Utrzymuj je w pozycji poziomej. 
3 Sprawdź, czy karty nie są sklejone. 

• Karta utknęła w drukarce.

• Lampka ostrzegawcza i przycisk 
kontrolny świecą się.

 

!

LEGENDA

Brak światła

Światło stałe

Światło migające

Panel sterujący pokazuje:

BŁĄD MECHANICZNY

    Zadania drukowania są wstrzymane.

Nie wyłączaj drukarki, ponieważ spowoduje to usunięcie oczekujących zadań drukowania z pamięci drukarki.

By zapobiec zaklinowaniom kart:
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1 Przejdź do sekcji Support, a następonie wybierz model drukarki. Kliknij łącze Drivers and Firmware (Sterowniki i oprogramowanie sprzętowe).  

2 Następnie kliknij plik odpowiedniego sterownika drukarki o nazwie „Edikio Printer Suite”.  

3 Zaakceptuj pobieranie i zapisz plik w katalogu na dysku twardym. Jeśli zapisany plik jest skompresowany w formacie zip, należy go rozpakować. 
W tym celu wybierz plik i kliknij przycisk Wyodrębnij w lewym górnym rogu okna. Możesz również pobrać program do rozpakowywania plików.

  

4 Następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik Setup_Edikio_Printer_Suite.exe, aby uruchomić program instalacyjny.
  

!

Aktualizowanie sterowników
Aktualizacja sterownika pomaga w usunięciu usterek i pozwala na korzystanie z nowych funkcjonalności.

Przed jakąkolwiek aktualizacją należy skontaktować się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis w celu uzyskania wskazówek dotyczących 
celowości lub przeprowadzenia tej operacji w inny sposób.

Aktualizacje można pobrać ze strony internetowej www.edikio.com:

INFO Więcej informacji na temat tej procedury można znaleźć w rozdziale Instalacja sterownika drukarki.
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Zalecamy użycie kreatora weryfikacji aktualizacji. Ten kreator najpierw znajdzie dostępne aktualizacje dla pakietu oprogramowania. Po zaktualizowaniu pakietu 
oprogramowania  uruchom ponownie kreatora, aby zweryfikować  aktualizacje  oprogramowania  sprzętowego  drukarki. Aby uruchomić  ten kreator, przejdź do 
Edikio Print Center, kliknij menu Narzędzia, a następnie wybierz polecenie Kreator weryfikacji aktualizacji. Do uruchomienia kreatora wymagane jest połączenie 
z Internetem.

  

1 Przejdź do sekcji Support (w górnej części strony), a następnie wybierz model drukarki.  

2  W sekcji Drivers and Firmware, kliknij plik z odpowiednią wersją firmware.

3 Zaakceptuj pobieranie i zapisz plik w katalogu na dysku twardym.  

4 Otwórz program Edikio Print Center i kliknij dwukrotnie na nazwie drukarki. Zostanie otwarte okno Właściwości.  

5 Następnie przejdź do sekcji „Konserwacja > Aktualizacja oprogramowania sprzętowego” i kliknij przycisk „Uruchom kreatora aktualizacji”. Ten 
kreator ułatwia proces aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki.

  

6  Po wyświetleniu monitu przez program postępuj zgodnie z instrukcjami i wybierz plik „.firm”, który właśnie pobrałeś na komputer.

7 Operacja ta może potrwać do 1 minuty. Po zainstalowaniu oprogramowania sprzętowego w drukarce zostanie ono uruchomione ponownie. 
Aktualizacja została zakończona, a urządzenie

  

8 Jeśli drukarka nie wyświetla stanu „Gotowy”, oznacza to, że aktualizacja nie została przeprowadzona prawidłowo lub drukarka może nie działać 
prawidłowo. Sprawdź kable połączeniowe i uruchom nową aktualizację.  

                   

!

!

Aktualizacja firmware (dla Windows)
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego to prosta operacja, ale jeśli nie zostanie prawidłowo przeprowadzona, może spowodować uszkodzenie drukarki.

Przed jakąkolwiek aktualizacją należy skontaktować się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis w celu uzyskania wskazówek dotyczących celowości 
lub przeprowadzenia  tej operacji  w inny sposób. Ogólnie rzecz biorąc, aktualizacje  te są wymagane  tylko w przypadku  wystąpienia  problemu 
lub nieprawidłowego działania, które zostało wyraźnie określone przez sprzedawcę Edikio przez firmę Evolis.

Aktualizację oprogramowania sprzętowego przeprowadza się za pomocą programu Edikio Print Center. Tę aktualizację można przeprowadzić automatycznie lub 
ręcznie.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą kreatora automatycznej aktualizacji

Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie sprzętowe, można uruchomić kreatora aktualizacji oprogramowania sprzętowego drukarki.

Ręczna aktualizacja firmware
Przed rozpoczęciem należy pobrać pliki aktualizacji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej www.edikio.com:

 jest gotowe do użycia.

Jeśli jednak wystąpią problemy podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego za pomocą programu Edikio Print Center, skontaktuj się z dystrybutorem 
Edikio firmy Evolis, który może dostarczyć nowy plik do zainstalowania oprogramowania sprzętowego.

Nie należy przerywać przesyłania danych między komputerem a drukarką podczas pobierania (wyłączanie drukarki lub komputera, odłączanie 
kabla). Spowoduje to całkowity brak możliwości ponownego uruchomienia drukarki. W przypadku wystąpienia takiego zdarzenia należy 
skontaktować się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis, który będzie musiał wymienić płytę przetwarzania drukarki.
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1 Model drukarki i jej numer seryjny. 
2 Używana konfiguracja i system operacyjny. 
3 Opis zdarzenia, które miało miejsce. 
4 Opis kroków podjętych w celu rozwiązania problemu. 

* FAQ - Frequently Asked Questions

WSPARCIE TECHNICZNE
W przypadku trudności z konfiguracją lub użytkowaniem drukarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Jeśli potrzebujesz  dodatkowej  pomocy technicznej , znajdziesz  wiele informacji  na temat używania i rozwiązywania  problemów  z drukarkami  Edikio na stronie 
internetowej Evolis pod adresem www.edikio.com, w sekcji Support. Po określeniu modelu drukarki można pobrać aktualizacje sterownika drukarki 
i oprogramowania sprzętowego, a także uzyskać dostęp do sekcji często zadawane pytania*, filmów szkoleniowych itp.

Tę zawartość można także znaleźć na stronie internetowej www.evolis.com, w sekcji Drivers & Support.

Sieć partnerska Edikio firmy Evolis
W przypadku nierozwiązanych problemów technicznych skontaktuj się z dystrybutorem Edikio firmy Evolis. Jeśli nie znasz żadnych sprzedawców, zaloguj się na 
stronie www.evolis.com i wyślij nam zapytanie. Evolis przekaże dane kontaktowe najbliższego dystrybutora Edikio firmy Evolis.
Dzwoniąc do sprzedawcy, musisz być blisko komputera i być gotowym do przekazania następujących informacji:



EDIKIO
ACCESS

33

W tej sekcji przedstawiono dane techniczne drukarki.

•
 
Near-to-edge (drukowanie przy krawędzi - margines 1,4 mm)

• Druk monochromatyczny: 215 kart na godzinę

• Oprogramowanie Edikio do wydruku cenówek 
• Aktualizację można zakupić w wersji Edikio Lite Do wersji Edikio Standard lub Edikio Pro

• Termo-sublimacja (wydruki wielokolorowe) oraz termo-transfer (wydruki monochromatyczne)
 

• Rozdzielczość standardowa 260 x 300 DPI
 

• 16 milionów kolorów
 

• 16 MB RAM 

• Pojemność 
 

podajnika: 25 cards (0.76 mm – 30 mil)/40 kart (0.5 mm – 20 mil)
• 

 
Pojemność odbiornika: 25 cards (0.76 mm – 30 mil)/40 kart (0.5 mm – 20 mil)

• 
 
Grubość kart: od 0.5 do 0.76 mm (20 to 30 mil), bez regulacji

• Typy kart: karty PVC
 • 

 

Format kart: ISO CR80 – ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

ZAŁĄCZNIK A
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obszar drukowania

Prędkość druku
Drukowanie całej karty

Oprogramowanie

Tryb drukowania

Specyfikacja i zarządzanie kartami
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• Automatyczne rozpoznawanie i konfiguracja
• Taśma barwiąca umieszczona w kasecie ułatwia obsługę
• Graficzne powiadomienie o ilości taśmy
• Taśmy:

- Monochromatyczny: 500 wydruków na rolkę

• USB 2.0 (kompatybilny z USB 1.1 oraz 3.0)

• Diody LED
• Graficzne powiadomienia*:

- Pusty podajnik
- Ostrzeżenie o wyczerpaniu taśmy

• Edikio Printer Suite dla Windows:

• 2 lata gwarancji (drukarka oraz głowica)***
• Rozszerzenie gwarancji dostępne na www.edikio.com

• Wymiary (długość x szerokość x wysokość): 277 x 201 x 151 mm
• Waga: 1,7 kg

Poziom hałasu (testowany zgodnie z normą ISO 7779)
Ciśnienie akustyczne na stanowiskach pracy obsługujących LpAm
• Podczas pracy: Poniżej 60 dB (A)
• W trybie gotowości: Głośność na poziomie hałasu w tle

Taśmy
Aby maksymalnie zwiększyć jakość i trwałość drukowanych kart, a także wydłużyć okres eksploatacji głowicy drukującej i zwiększyć ogólną niezawodność 
drukarki, należy używać zalecanych taśm.

Łączność

Powiadomienia o stanie drukarki

* W zależności od systemu operacyjnego.

- Itd.

Oprogramowanie

- sterownik drukarki
- Edikio Print Center dla zarządzania, administracji i instalacji drukarki
- Edikio Printer Manager do graficznych powiadomień**
- kompatybilny z Windows: XP SP2, Vista, W7, W8 i W10 (32 i 64 bit)

** Wymaga biblioteki .NET 4.0

Warunki gwarancji

Gwarancja ważna podczas korzystania z zalecanych taśm.

Wymiary i waga
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• Miejsce na blokadę Kensington®

• Tryb gotowości i zmniejszone zużycie energii

• CE, FCC, ICES, VCCI, CCC, KC, EAC, BIS
• ROHS
• pasmo ISM od 13.553 do 13.567 MHz, moc transmisji poniżej 10 dBμA/m przy 10 m, praca PLL/ASK/półdwustronna

• Zasilacz: 100-240V AC, 50-60 Hz, 1.7 A
• Drukarka: 24V DC, 2.7 A

• Min./maks. temperatura pracy: 15° / 30 °C
• Wilgotność: Od 20% do 65% bez kondensacji
• Min./maks. temperatura przechowywania: –5 °C / +50 °C
• Wilgotność podczas przechowywania: Od 20% do 70% bez kondensacji
• Wentylacja podczas pracy: Swobodny obieg powietrza

Ochrona

Eco-design i certyfikacja

Certyfikacja i deklaracja zgodności

Zasilanie

Otoczenie

Następujące ikony na etykiecie drukarki służą do podświetlania ważnych informacji:

Ocena dla aparatury wyłącznie na wysokości nieprzekraczającej 2000 m, dlatego jest to jedyny warunek roboczy stosowany dla sprzętu. 
Jeśli sprzęt jest używany na wysokości powyżej 2000 m n.p.m. może wystąpić pewne potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa.

Ocena dla aparatury tylko w oparciu o warunki klimatu umiarkowanego, dlatego jest to jedyny warunek operacyjny stosowany do wyposażenia. 
Jeśli sprzęt jest używany w regionie klimatu tropikalnego, może wystąpić pewne potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa.
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Declarations of Conformity
Concerning Safety and Electromagnetic Compatibility of Radio Equipment 
(Directives RED 2014/53/EU, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU and (RoHS2) 
2011/65/EU)
Manufacturer name: Evolis
Manufacturer address: 14, avenue de la Fontaine

Z.I. Angers Beaucouzé
49070 Beaucouzé, France

Equipment name: Edikio Access
Manufacturing year: September 2019
I, the undersigned,
Mr. Serge Olivier, 
Declare under my own responsibility, that the product described above is in 
conformity with the essential applicable requirements of the RED 2014/53/EU, 
LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU and (RoHS2) 2011/65/EU) Directives:
Article 3.1 a: (electromagnetic compatibility protection requirement)

Safety standard applied EN60950-1: 2006 + A11 + A1 + A12 + A2 
EN50364: 2010

Article 3.1 b: (electromagnetic compatibility protection requirements)

EMC standard applied EN55032: 2012
EN55024: 2010
EN61000-3-2: 2014
EN61000-3-3: 2013
EN 301489-3: 2013 (V1.6.1.)

Article 3.2: (effective use of the radio frequency spectrum to avoid damaging interference)

EMC standard applied EN300 330-2 V1.6.1
Full name: Serge Olivier
Title: R&D Director
Date: 1st September 2019

Signature:
EUROPE - Norway Only: This product is designed for and IT power system with phase-to-
phase voltage of 230 V. Earth grounding is via the polarized, 3-wire power cord.
FI: "Laite on liitettävä suojamaadoitus koskettimilla varustettuun pistorasiaan"
SE: "Apparaten skall anslutas till jordat uttag"
NO: "Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt"
DK: „Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontact med jord, som giver forbindelse 
til stikproppens jord“.

FCC Federal Communications Commission notice
Radio frequency interference in the United States

The Edikio Access model complies with the following specification: FCC 
Part 15, Subpart A, Section 15.107(a) and Section 15.109(a) Class B Digital 
device

Additional information:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant 
to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency 
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can 
be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Move the equipment away from the radio or television.  
- Connect the equipment to a circuit other than that to which the receiver is connected.
- Consult the supplier or an experienced radio/TV technician.
Use of a shielded twisted pair cable is necessary to comply with the restrictions laid down by part 15 of the 
FCC Rules for Class B digital devices.
Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications made to this equipment without the 
express, written consent of the company Evolis may cause harmful interference and void the FCC authorization 
to operate this equipment.
We recommend keeping a distance of 20 cm between the user and the RFID module when it is in operation.
This device is compliant with the RSS of Industry Canada applicable to radio devices exempt from licensing. 
Its use is authorized under the following two conditions: (1) The device must not cause jamming and (2) the 
device user must accept any radio-electrical jamming it experiences, even if this comprises its operation.

Japanese radio frequency interference (VCCI)
This equipment is Class B information technology equipment based on the rules laid 
down by the Voluntary Control Council For Interference by Information Technology 
Equipment (VCCI). Its use in or close to a residential area may cause radio interference. 
If this occurs, you must take appropriate steps.

ZAŁĄCZNIK B
DEKLARACJE ZGODNOŚCI
W tej sekcji znajduje się certyfikat dla drukarki Edikio Access.



Drukarki EVOLIS posiadają gwarancję producenta (okres gwarancji zależy od modelu drukarki),
która realizowana jest w Autoryzowanym Centrum Serwisowym UNICARD SA. 
Autoryzowany serwis otacza drukarki kart plastikowych i u żytkownika opieką i udzielą wszelkiej pomocy 
w zakresie instalacji oraz eksploatacji.

@2021 UNICARD. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszystkie znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie należa do ich prawowitych właścicieli. 

UNICARD SA
 +48 12 39 89 900

www.unicard.pl

 

zapytania@unicard.pl

ul. Zakopiańska 162 
30-435 Kraków

UNICARD SA jest wyłącznym dystrybutorem EVOLIS w Polsce.




