ÇİZİCİ (HEWLETT PACKARD DESINGJET 750c A0 PLOTTER)
KULLANMA VE BAKIM TALİMATI (İŞMD - TL -02)
1 - MAKSAT ve KAPSAM:
Bu talimatın maksadı, Birim çalışanların Çizici (Hewlett Packerd Desıngjet 750c A0 Plotter)’ yi daha
elverişli bir şekilde kullanmasıdır.
2. SORUMLULAR : Birim Çalışanları
3. UYGULAMA

:

3.1. Çizici (Plotter)’ un güç kablosu prize takılır.
3.2. Çizici ile PC (Personal Computer (Bilgisayar) arasındaki iletişim kablosu LPT ise LPT portuna,
USB ise USB girişine takılır.
3.3. Çizici sol alt köşesindeki açma-kapama butonundan açılır. Sağ taraftaki dijital panelden READY
veya READY FOR MEDIA yazısı görüldüğü zaman çizici çizim yapmaya hazır demektir.
3.4. Çizici PC’ ye tanıtılır. Bu işlem PC’ de Başlat/Ayarlar/Yazıcılar yolundan yazıcı ekleme sihirbazı
yardımıyla yapılır. Aksi durumda yazıcı ile birlikte gelen tanıtım disketinden faydalanarak yapılır.
3.5. Çiziciye kağıt takılı olmalıdır. Bu işlem; çiziciye takılacak kağıt boyuna göre değişmektedir.
Maksimum 900mm eninde kağıt takılır bu kağıt rulo veya herhangi bir boyutta olabilir. Eğer
çiziciye rulo kağıt takılacaksa; kağıt çiziciye sürüldükten sonra sağdaki dijital panelden ROLL
LOAD veya SHEET LOAD seçeneklerinden ROLL LOAD seçeneği yandaki yukarı ve aşağı ok
tuşları yardımıyla seçilir, sonraki aşamada yine yukarı ve aşağı ok yardımıyla kağıt türü seçildikten
sonra ENTER tuşuna basılır. Dijital panelde LIFT LEVER yazısı görüldüğünde kağıt sürülen
yerdeki kol yukarı kaldırılır ve kağıt hizalaması yapıldıktan sonra indirilir, READY yazarsa çizici
hazır demektir. A4, A3 veya başka bir boyutta kağıt takılacaksa dengeli bir şekilde kağıt
sürüldükten sonra ok yardımıyla SHEET LOAD seçilir. Sonra kağıt türü ok yardımıyla seçilir,
ENTER tuşuna basılarak kağıdı alması ve READY yazması beklenir.
3.6. Bütün bunlar hazır olduktan sonra; Çizici PC’ de amaca yönelik işlem sonucunda kullanılır.
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