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INSTALACE TISKÁRNY 

Děkujeme, že jste si vybrali tiskárnu Pronto jako nástroj pro bezpečnostní potisk plastových 
karet. Před tím, než se pustíte do nastavování tiskárny pomocí dodaného CD-ROM, pročtěte 
si, prosím, níže uvedené jednoduché kroky, které vám dopomohou k jednoduššímu dosažení 
požadovaných výsledků. 
 

Vybalení tiskárny 

Před tím, než zahájíte instalaci tiskárny, se ujistěte, že máte k dispozici všechny 
komponenty obsažené v dodávce.  
 

1. Tiskárna Pronto 

2. USB kabel v délce 2 m (zatím jej nepřipojujte) 

3. Napájecí adaptér s národními koncovkami 

4. CD-ROM s ovladači a aplikacemi 

5. Čisticí karty (2 karty tvaru T) 
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UPOZORNĚNÍ 

Nepřipojujte zatím tiskárnu pomocí USB kabelu k počítači !  
 
 

 
 
 
 
 
 
Je důležité zajistit, aby byl nejprve na váš počítač nainstalován ovladač tiskárny Pronto ještě 
před tím, než ji s počítačem propojíte USB kabelem. 
 
 

Prostředí pro umístění tiskárny 

Tiskárnu umisťujte a provozujte pouze v běžném kancelářském prostředí splňujícím 
následující předpoklady: 
 

� řádně uzemněná napájecí soustava 

� okolní teplota v rozsahu 10 ÷ 30°C 

� ochrana před přímým působením slunečního světla nebo 
chemikálií na tiskárnu 

� ochrana před náhlými výraznými změnami teplot 

� relativní vlhkost vzduchu 20 ÷ 70% 

� dostatečný prostor pro 

- otevření horního víka tiskárny 

- přívod kabelů k zadní straně tiskárny 
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Příprava čisticího válečku 

Otevřete horní víko tiskárny a poté: 
 

A. Vyjměte z tiskárny držák čisticího válečku a vysuňte z něj hřídelku. 

B. Takto vyjmutý použitý váleček vyhoďte. 

C. Vložte do držáku nový čisticí váleček a zasuňte do něj hřídelku. 

D. Opatrně odtrhněte bílou ochrannou vrstvu válečku, aby se odhalil lepkavý povrh. 

E. Nasaďte celý držák zpět do tiskárny. 
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Nasazení tiskové pásky 

 

���� odstraňte transportní balení 
tiskové pásky 

���� nasaďte plnou cívku pásky do 
držáku v zadního části tiskárny a 
prázdnou pásku do unášeče 
v přední části tiskárny, podle 
obrázku nalevo 

���� zavřete víko tiskárny 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Připojení napájecího kabelu k tiskárně 

Vyberte si z dodaného příslušenství tiskárny koncovku napájecího adaptéru, které odpovídá 
místní síťové zásuvce, a připojte ji k samotnému napájecímu adaptéru. 
Adaptér i s nasazenou koncovkou zapojte do zásuvky síťového napájení; napájecí konektor 
zasuňte do zdířky na tiskárně. Tiskárna se automaticky zapne. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DŮLEŽITÉ: Nepřipojujte, prosím, 
tiskárnu k počítači, dokud nebude 
korektně nainstalován její ovladač 
z dodaného CD-ROM. 
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Instalace ovladače tiskárny na PC 

1. Vložte CD-ROM dodaný společně s tiskárnou do CD/DVD mechaniky počítače.  

Pozn.: Pokud se průvodce obsahem CD nespustí hned automaticky, klepněte na 
tlačítko Start ve vašem operačním systému a dále na volbu Spustit… Zapište 
do řádku text „D:\Autorun.exe“, kde D je písmeno označující vaši CD/DVD 
mechaniku. Následně stiskněte ENTER. 

2. Dále následujte pokyny průvodce instalací ovladače tiskárny; viz kapitolu na str. 17 
Ovladač tiskárny (‚Ultradriver‘). 

 

 

3. Jakmile bude instalace ovladače tiskárny dokončena, připojte tiskárnu Pronto k PC 
prostřednictvím dodávaného USB kabelu. 

 

Nyní je tiskárna připravena k tisku. 
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PRÁCE S TISKÁRNOU PRONTO 

Části tiskárny 

 
1. Západka víka 

2. Tepelná tisková hlava 

3. Ovládací tlačítko 

4. Otvor pro ruční 
vkládání karet / 
vkládání čisticích karet 

5. USB port 

6. Napájecí konektor 
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Funkce vícebarevného ovládacího tlačítka 

Tiskárna Pronto je osazena ovládacím tlačítkem, které barvou své LED indikuje různé stavy a 
provozní režimy. 
Stavy a režimy jsou popsány níže. 

 

VYPNUTO 

� tlačítko není prosvětleno � tiskárna je 
vypnuta 

 

 
 
ZELENÁ 

� stav ‚Ready‘ � tiskárna je připravena 
přijmout z PC tiskovou úlohu 

 
 

 

ŽLUTÁ 
� tiskárna je zaneprázdněna (např. přijímá 

tiskovou úlohu z PC, právě tiskne apod.) 
 

 
 

BLIKAJÍCÍ ŽLUTÁ 
� indikuje, že tiskárna čeká na vložení karty 

pro potisk do čelního otvoru 
 

 
 
STŘÍDAVĚ BLIKAJÍCÍ ŽLUTÁ A ČERVENÁ 
� indikuje, že tiskárna čeká na vyjmutí 

potištěné karty z čelního otvoru 
 
 
 
ČERVENÁ 
� znamená chybový stav; přesnější popis 

chyby najdete na obrazovce PC v okně 
konzoly pro indikaci stavu tisku (např. 
„Out of Dye-Film“ – došla páska)  
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Zapnutí tiskárny 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vypnutí tiskárny 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

jednou krátce stiskněte 
ovládací tlačítko  

tiskárna zahájí inicializační 
proceduru (žlutá LED) 

jakmile je inicializace 
dokončena, tiskárna přejde do 
stavu ‚Ready‘ (zelená LED) 

stiskněte a podržte 
stisknuté (cca 2 s) 
ovládací tlačítko…  

…dokud se jeho barva 
nezmění  

(přidržet) 

poté tlačítko uvolněte; 
tiskárna se vypne  
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Vytištění testovacího obrazce 

 
 

Vkládání karet pro potisk 

Když se podsvětlení ovládacího tlačítka ROZBLIKÁ ŽLUTĚ… 
 

 
… vložte do čelního otvoru tiskárny Pronto novou, nepotištěnou kartu, aby se mohl 
spustit požadovaný potisk. 
 
Pozn.: Správná orientace karet s magnet. páskem nebo karet HoloPatch při vkládání do 
tiskárny je pospána v dalších částech. 

dvakrát rychle po sobě 
(během 0,5 s) stiskněte 
ovládací tlačítko   

barva podsvětlení tlačítka 
se změní na žlutou 
(tiskárna zaneprázdněna)   

po několika sekundách začne žlutě 
blikat LED tlačítka na znamení, že se 
očekává vložení karty; po vložení se 
spustí tisk testovacího obrazce 
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Vyjmutí karty po vytištění 

Když tlačítko začne STŘÍDAVĚ BLIKAT ŽLUTĚ A ČERVENĚ… 
 

 
 
… vyjměte potištěnou kartu z čelního otvoru tiskárny. 
 
 
 

Zrušení tiskové úlohy 

Jakoukoliv tiskovou úlohu, která je posílána nebo již poslána byla do tiskárny, můžete zrušit. 

Zrušení tiskové úlohy je možné provést v době, kdy se obrázek / tisková úloha do paměti 
tiskárny nahrává z PC, nebo i během potisku karty. 
 

Pokud chcete zrušit probíhající úlohu – a ovládací tlačítko tiskárny svítí právě žlutě – jednou 
krátce tlačítko stiskněte; tisková úloha bude na tiskárně zrušena. 
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VÝBĚR VHODNÉHO TYPU TISKOVÉ PÁSKY  

� tiskové pásky MA100YMCKO a MA300YMCKO jsou standardními typy pro 
plnobarevný potisk karet v tiskárnách Pronto 

� pásky MA1000K a MA600KO jsou potom vhodné tam, kde se má tisknout pouze 
monochromaticky (typicky černě); oproti páskám určeným pro plnobarevný potisk 
dokáží výrazně šetřit náklady na černý tisk 

o MA1000K zajistí potisk pouze příslušnou barvou, bez krycí vrstvy (overlay) 
o MA600KO zajistí potisk černou barvou s ochrannou krycí vrstvou (overlay)  

  
 
Tabulka níže vám pomůže zvolit nejvhodnější typ pásky pro vaše požadavky 

model 
tiskárny 

požadovaný typ 
potisku 

počet vytištěných 
karet na 1 pásku 

skladba 1 
panelu pásky* 

obj. číslo 

Pronto barevný (1 strana) 100 (tisk jen na 1 
stranu karty) 

YMCKO MA100YMCKO 

Pronto / 
Enduro / 

Enduro Duo 
barevný (1 strana) 300 (tisk jen na 1 

stranu karty) 
YMCKO MA300YMCKO 

Pronto / 
Enduro / 

Enduro Duo 

monochromatický: 

černý 

červený 

modrý 

zelený 

zlatý 

stříbrný 

bílý 

stírací 

1.000 (tisk jen na 1 
stranu karty) 

K (event. 
příslušná barva) 

MA1000K-n 
(n=barva) 

Pronto / 
Enduro / 

Enduro Duo 
černý + krycí vrstva 600 (tisk jen na 1 

stranu karty) 
KO MA600KO 

Enduro Duo 
barevný na čelní + 
černý na zadní 
straně karty 

100 (tisk na obě 
strany karty) 

YMCKOK MA100YMCKOK 

Enduro Duo 
barevný na čelní + 
černý na zadní 
straně karty 

250 (tisk na obě 
strany karty) 

YMCKOK MA250YMCKOK 

 
*   význam znaků ve skladbě pásky: Y=žlutá, M=fialová, C=tyrkysová, K=černá, O=krycí 

vrstva (průhledná) 

  
 



 

Pronto – Uživatelský manuál 14 

VÝBĚR VHODNÝCH KARET PRO POTISK 

Materiál karet 

Ne všechny bílé plastové karty, byť vypadají vizuálně stejně nebo podobně, mají stejné 
vlastnosti. Abyste dosáhli s tiskárnami Magicard nejlepší možné kvality potisku, používejte 
výhradně kvalitní PVC karty. 

Jak výrobce, tak i dodavatel vaší tiskárny nabízí karty odpovídající kvality pro 
bezproblémový potisk, ať už půjde o karty čistě z PVC nebo kompozitní karty typu 
PVC/polyester. Kompozitní karty jsou vhodnější pro aplikace s vyšším namáháním karet 
nebo tehdy, pokud se karty po potištění ještě budou laminovat. Pro účely použití v 
přístupových systémech nebo v aplikacích tzv. smart karet by vám měl váš dodavatel vždy 
nabídnout karty vhodné pro přímý termosublimační potisk.  
Pro dosažení konstantních výsledků při potisku karet byste měli používat jen jeden 
prověřený typ karet, event. omezené množství typů, s nimiž jste si výsledky potisku 
prakticky ověřili na vaší tiskárně. 
 

Rozměr karet 

� standardní (CR80) 86,5 × 53,98 mm (Š×V) 
 

Tloušťka karet  

� minimální  0,38 mm 

� standardní (nomin.)  0,76 mm 

� maximální  1,6 mm 
 

Další vlastnosti karet 

Pro zajištění kvalitních výsledků potisku musejí být použité karty: 

� čistě bílé, 

� zbavené jakýchkoliv nečistot a mastnoty (pozor na otisky prstů na povrchu karet), 

� bez jakýchkoliv cizích prvků na povrchu (prach, písek…), 

� bez nerovností na povrchu (prohlubně / vyvýšeniny), 

� s rovnými hranami bez otřepů a nepravidelností, 

� naprosto ploché. 
 

Potisknutelná plocha karty 

Tiskárna Pronto zajišťuje potisk celé plochy 
karty, od kraje ke kraji. 
V důsledku technologie výroby (výsek z větší 
plochy), mohou vykazovat PVC karty mírné 
zkosení hran, které se ve výsledném potisku 
projeví jako velmi tenký bílý proužek kolem 
hran karty. 
Při nastavování rozměrů šablony pro potisknutí 
karty ve vašem návrhovém softwaru byste měli 
používat maximální rozměr strany 1016 pixelů 
(87,5 mm) × 642 pixelů (54 mm). 

85,6 mm 

1016 pixelů 

53,96 mm 

642 pixelů 
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Používání karet s magnet. páskem 

Pokud je vaše tiskárna Pronto osazena volitelným magnetickým kodérem, můžete současně 
s potiskem i programovat data do magnetického pásku na zadní straně karty.  
 

 
 
 

Magnetický kodér v tiskárnách Pronto může data 
programovat do mag. pásků HiCo i LoCo. 

Při vkládání karet s magnetickým páskem do čelního 
otvoru tiskárny Pronto se ubezpečte, že magnetický 
pásek je na spodní straně karty vlevo (při pohledu 
na čelo tiskárny). 

Detailnější informace o tom, jak tisknout a současně 
kódovat karty s magnetickým páskem, najdete 
v manuálu k vaší aplikaci pro návrh / potisk / 
kódování karet. 

 

Používání karet HoloPatch 

V případě, že chcete v tiskárně Pronto potiskovat karty HoloPatch – tedy karty s malým 
zlatým čtverečkem na lícové straně – nastavte ovladač tiskárny následujícím způsobem 
(popis pro systém Windows XP): 
 

 

 
Po klepnutí na tlačítko Start v operačním systému 
otevřete seznam Tiskárny a faxy. Po klepnutí 
pravým tlačítkem myši na ikonu tiskárny Pronto 
vyberte možnost Předvolby tisku. V otevřeném 
dialogovém okně přejděte na záložku Card Front 
(lícová strana karty) a vyberte volbu HoloPatch. 

Tímto nastavením se bude tisknout vodoznak 
(HoloKote) jen na plochu zlatého čtverečku. 

Karty pro potisk poté do čelního otvoru tiskárny 
vkládejte tak, aby byl čtvereček HoloPatch na horní 
straně karty vlevo (při pohledu na čelo tiskárny). 

 

Používání karet se samolepicí zadní stranou (polepek) 

Chcete-li tisknout na karty se samolepicí vrstvou na zadní straně (tzv. polepky), 
doporučujme, abyste k tomuto používali výhradně polepky vyráběné spol. Ultra Electronics 
(Magicard) – obj. kód M9007-011. 
Existuje mnoho typů polepek lišících se navzájem kvalitou výroby, a tím pádem i vhodností 
pro potisk v termosublimačních tiskárnách. Dlouhodobé testování prokázalo, že používání 
karet / polepek nižší kvality nebo nesprávného typu může způsobit problémy s potiskem 
nebo dokonce poškození tiskárny. Potíže mohou mít charakter nekvalitního potisku, chyb při 
natahování karet z podavače, přetrhávání tiskové pásky nebo třeba záseku karet při jejich 
posunu v tiskové dráze uvnitř tiskárny. 
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OVLADAČ TISKÁRNY (‚ULTRADRIVER‘) 

Ovladač (driver) tiskárny Pronto umožní aplikacím, z nichž budete potisk karet provádět, 
nastavit vlastnosti potisku přesně tak, jak budete potřebovat. 

Pozn.: Jako součást trvalého procesu zdokonalování svých produktů zajišťuje výrobce 
tiskárny pravidelné vylepšování vlastností softwaru ovladače. 
Abyste se svou tiskárnou Pronto dosahovali nejlepších výsledků, doporučujeme pravidelně 
kontrolovat dostupnost novějších verzí ovladače, firmwaru pro tiskárny atd. na stránkách: 

www.magicard.com/support/technical-support 
 
 

Instalace ovladače tiskárny 

1. UPOZORNĚNÍ – před vlastní instalací ovladače tiskárny se ujistěte, že tiskárna 
NENÍ PŘIPOJENA k počítači přes USB kabel. 

 
Vložte CD s ovladačem, které je součástí dodávky 
tiskárny, do CD/DVD mechaniky počítače, 
k němuž se bude tiskárna připojovat. 
Pokud průvodce nabídkou nebude spuštěn 
automaticky po vložení CD do mechaniky, 
klepněte na tlačítko Start v operačním systému a 
vyberte volbu Spustit… Do zobrazeného řádku 
zapište „D:\autorun“ (kde D je písmeno přiřazené 
vaší  CD/DVD mechanice). Stiskněte ENTER. 

 
2. Pomocí klepnutí na příslušnou vlajku si 

vyberte jazyk, kterým s vámi bude 
průvodce komunikovat (postup níže 
uveden pro volbu angličtiny). 

 
3. Klepněte na tlačítko Pronto. 

 
 
 

4. Dále zvolte možnost Install Software. 
 
 
 

5. A nakonec klepněte na volbu Install 
Driver. 

 
 
 
 
Instalace ovladače tiskárny bude spuštěna. Popis 
dalšího postupu najdete na následující stránce. 
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Obrazovka Available Platforms ukáže seznam 
všech operačních systémů, s nimiž je možné 
ovladač tiskárny používat: 

� Windows 2000 

� Windows XP 

� Windows 2003 Server 

� Windows Vista 

Pokud používáte jeden z těchto operačních 
systémů, klepněte na tlačítko Next >. 
 

 
Soubory ovladače tiskárny nyní budou 
nainstalovány na PC. Po dokončení instalace se 
objeví obrazovka se zprávou Installation 
Successfull. Pokud si instalátor vyžádá restart 
operačního systému, dopřejte mu jej klepnutím na 
tlačítko Restart Windows Now. 
 
Poznámka: Proces instalace ovladače ještě 
není v tuto chvíli dokončen!! 
 
Ovladač tiskárny není plnohodnotně nainstalován, dokud nyní nebude tiskárna 
Pronto připojena k počítači prostřednictvím dodaného USB kabelu a zapnuta. Proto 
tiskárnu nyní připojte USB kabelem k počítači a zapněte. 
 

Jakmile bude tiskárna detekována 
operačním systémem, je instalace ovladače 
ukončena a tiskárna je připravena k použití 
(informace o stavu poskytnou bublinové 
zprávy v systémovém panelu plochy).  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UPOZORNĚNÍ : Pokud počítač, k němuž připojujete tiskárnu Pronto, měl i v minulosti k sobě 
připojenu tiskárnu jiného výrobce (např. tiskárnu Eltron řady C), může instalátoru ovladače 
tiskárny Pronto chybět určitý soubor operačního systému Windows. 
Symptomem výše uvedeného stavu je, že počítač nedetekuje připojenou tiskárnu Pronto přes 
USB rozhraní.  

Řešení je následující: 

1. Otevřete složku c:\windows\inf (pro Windows XP) nebo c:\winnt\inf (pro Windows 
2000). 

2. Najděte soubor pojmenovaný jako usbprint.in a přejmenujte jej na usbprint.inf. 

3. Znovu připojte k počítači USB kabel tiskárny Pronto. 
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Nastavení parametrů ovladače tiskárny 

Nastavení parametrů ovladače tiskárny ve Windows 2000 nebo Windows XP je dostupné 
následujícím postupem: 
 
 
 
 

 
 
 
Nastavení parametrů ovladače tiskárny ve Windows Vista je dostupné následujícím 
postupem: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Informace o volbách ovladače tiskárny 

Ovladač tiskárny obsahuje vestavěnou nápovědu ve 
formátu HTML (v angličtině) – zde můžete zjistit 
detailní informace o všech dostupných volbách a 
nastavení ovladače. 
 
 
Zobrazit nápovědu můžete otevřením okna 
s předvolbami tisku (postup viz výše) a klepnutím na 
tlačítko Help na kterékoliv ze záložek. 
 
 

1. Klepněte na tlačítko Start   
a dále na Tiskárny a faxy 

2. Klepněte pravým tlačítkem 
myši na ikonu Magicard 
Pronto  a vyberte 
Předvolby tisku… 

1. Klepněte na tlačítko 
s logem Windows a 
vyberte volbu 
Ovládací panely 

2. Zvolte možnost 
Tiskárny 

3. Klepněte pravým 
tlačítkem myši na 
ikonu Magicard 
Pronto a vyberte 
volbu Předvolby 
tisku… 
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Odinstalování ovladače tiskárny 

V prostředí Windows 2000 a Windows XP postupujte při odinstalování ovladače tiskárny 
Pronto podle následujících kroků: 
 
 

1. Klepněte na tlačítko Start a následně na Ovládací 
panely. 

2. V Ovládacích panelech vyberte možnost Přidat nebo 
odebrat programy. 

3. Označte položku Magicard Pronto a klepněte na 
tlačítko Změnit nebo odebrat. 

4. Dále následujte pokyny průvodce odebráním ovladače 
tiskárny. 

 

 
Pro odinstalování ovladače tiskárny v systému Windows Vista postupujte podle bodů níže: 
 
 

1. Klepněte na tlačítko s logem Windows a následně na 
položku Ovládací panely. 

2. V Ovládacích panelech: 

� při zobrazení Hlavního ovládacího panelu vyberte 
možnost Programy > Odinstalovat program 

� při klasickém zobrazení vyberte volbu Programy a 
funkce 

3. Označte položku Magicard Pronto a klepněte na 
příkaz Odinstalovat / změnit. 

4. Dále následujte pokyny průvodce odebráním ovladače 
tiskárny 
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ČIŠTĚNÍ TISKÁRNY 

Jedna z nejdůležitějších věcí, kterou můžete udělat pro zajištění konstantní kvality potisku i 
bezproblémové činnosti tiskárny, je její pravidelné čištění, které odstraní prach, drobné 
částečky karet nebo spotřebního materiálu, příp. jiné nečistoty, z válečků a celé tiskové 
dráhy tiskárny. 

Plastové karty přitahují prach. Ten se pak dostává do potisku a způsobuje jeho vizuální 
nedokonalosti; v krajním případě může zapříčinit i poškození tiskové hlavy. 

Vaše tiskárna má vestavěné čisticí válečky, jejichž úkolem je zachytávat prach z povrchu 
karet při jejich vstupu ze zásobníku do tiskárny. Tyto válečky je třeba pravidelně čistit, aby 
se z jejich povrchu odstranil nahromaděný  prach a další zachycené nečistoty. 

Pokud jste tak ještě neučinili, objednejte si čisticí sadu pro tiskárnu Pronto. Specifikaci čisticí 
sady najdete na následující stránce. Správně a pravidelně čištěná tiskárna poskytuje 
kvalitnější výsledky potisku, protože se prach a nečistoty nedostávají do tiskové dráhy a 
nestávají se tak součástí potisku. 

Pravidelně čištěná tiskárna bude méně pravděpodobně vyžadovat údržbu nebo opravu u 
výrobce a tisková hlava vydrží dlouhá léta bezproblémového provozu. Nezapomeňte, že 
jakékoliv nečistoty ve vnitřním prostoru tiskárny mohou způsobit poškození tiskové hlavy. 

Stejně jako tiskové hlavě, ani magnetickému kodéru neprospívá, pokud nejsou válečky 
v tiskové dráze zcela čisté. 

 

Systém čištění Magicard 

Systém čištění vaší tiskárny obsahuje tři položky: čisticí kartu, čisticí váleček a čisticí pero. 
 

� Čisticí karta odstraňuje nečistoty z tiskové dráhy. Měla by být 
použita po každých cca 250 až 300 potiscích (tedy pokaždé, když 
měníte tiskovou pásku). Pokud tisknete každý den jen několik málo 
karet, doporučujeme, abyste tiskárnu  čistili častěji, než jen při 
výměně pásky. 

� Tiskárna je osazena výměnným čisticím válečkem. Jeho správné 
používání zvyšuje kvalitu tisku a prodlužuje životnost tiskové hlavy. 
Měl by být měněn souběžně s výměnou tiskové pásky. (Náhradní 
čisticí váleček je dodáván zdarma ke každé tiskové pásce.) 

� Třetím prostředkem udržení tiskárny v bezvadném stavu je čisticí 
pero, které se používá pro přímé čištění tiskové hlavy. 
Doporučujeme, abyste jej použili pokaždé, když se v potisku objeví 
nedokonalosti v podobě linek nebo chybného podání barev. 

 
Při čištění tiskárny postupujte podle pokynů na následující stránce. 
 
Dodávka čisticích prvků 

S každou novou tiskárnou Pronto je automaticky dodávána sada dvou čisticích karet a 
čisticího válečku. Po vypotřebování této základní sady si můžete doobjednat další čisticí sadu 
(sady), obsahující čisticí karty, čisticí pero nebo čisticí válečky. 

� Čisticí sada pro Pronto (Cleaning Kit Pronto) – 5 čisticích karet, 1 čisticí pero. 

� Čisticí válečky (Cleaning Rollers Kit) – 1 váleček, 5 samolep. návleků 
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Čištění válečků tiskárny 

Abyste zabránili prokluzování karet na posuvných válečcích při potisku, doporučujeme, 
abyste vyčistili tiskárnu pomocí čisticí karty pokaždé, když měníte tiskovou pásku. 
Postup při čistění válečků tiskárny je následující: 

 
1. Otevřete víko tiskárny a vyjměte tiskovou pásku. Nechte víko tiskárny otevřené. 

2. Připravte si novou čisticí kartu. Vyjměte ji z ochranného obalu. 

3. Proceduru čištění tiskárny zahájíte otevřením okna Tiskárny a faxy (např. přes 
tlačítko Start) a následně výběrem možnosti Předvolby tisku. Přejděte na 
záložku Printer.  

4. Klepněte na tlačítko Clean the Printer. Zasuňte užší konec čisticí karty do 
čelního otvoru pro ruční zavádění karet. Karta bude automaticky natažena do 
tiskárny a zahájí se čisticí procedura.  

 Jakmile bude čištění dokončeno, čisticí karta se opět vysune. 

 Pro dosažení maximální účinnosti čištění se doporučuje vysunutou kartu otočit 
okolo podélné osy a zopakovat postup podle bodu 4. 
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Výměna čisticího válečku 

Uvnitř tiskárny, poblíž otvoru pro ruční zavádění karet, najdete držák, který obsahuje čisticí 
váleček. Doporučujeme, aby byl tento váleček vyměněn pokaždé, když měníte tiskovou 
pásku, při méně intenzivním tisku i častěji. 

Nový čisticí váleček dostane zdarma s každou novou tiskovou páskou.  

 
1. Otevřete horní víko tiskárny a mírným tahem vzhůru vyjměte držák s čisticím válečkem 

(nachází se hned za člením otvorem tiskárny pro ruční zavádění karet). 

2. Vytáhněte středovou osu válečku a takto uvolněný použitý váleček vyhoďte. 

3. Zasuňte středovou osu do nového čisticího válečku. 

4. Zatažením za volný konec pásky (A) na válečku opatrně strhněte ochrannou vrstvu, aby 
se obnažila lepicí vrstva válečku. 

5. Nasaďte nový váleček zpět do držáku a celý držák vraťte do tiskárny na původní místo. 
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Čištění tiskové hlavy 

Tiskovou hlavu tiskárny byste měli vyčistit pokaždé, když se v tisku objeví jakékoliv 
nepatřičné linie nebo chyby v barevnosti. Je rovněž vhodné, abyste tiskovou hlavu čistili při 
každé výměně tiskové pásky. 
 

1. Pro čistění použijte speciální čisticí pero 
z čisticí sady Magicard; viz sekci Dodávka 
čisticích prvků. 

 
 

2. Otevřete a zvedněte horní víko 
tiskárny. Přejeďte několikrát čisticím 
perem přes celou šířku tiskové hlavy. 
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