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Micromate® bärbar fältskrivare
*Instruktionsblad finns på andra språk på www.Instantel.com
Syfte
Det här tekniska faktabladet beskriver anslutning av en Instantel-auktoriserad Citizen® CMP-30BTU bärbar fältskrivare
(artikelnummer 72100101) till Micromate samt utskrift av händelserapporter på fältet. Instantel godkänner inte och
tillhandahåller inte support för icke-auktoriserade skrivare.
Förklaring
Många användningsområden kräver utskrifter av fysiska exemplar på fältet. Istället för extra kostnader för och
kontinuerligt underhåll av en dedikerad inbyggd skrivare tillhandahåller Micromate ett USB-gränssnitt med en extern
bärbar skrivare som kan användas för alla Micromate-enheter. Om det krävs fysiska kopior av rapporterna kan den här
batteridrivna skrivaren enkelt transporteras till platsen och anslutas till Micromate-enheten så att händelserapporterna
kan skrivas ut direkt på fältet.
Strömknapp för skrivare
Utrustning som krävs
A
1)
Instantel® Micromate
2)
Citizen CMP-30BTU bärbar fältskrivare
(artikelnummer 72100101)
3)
USB Mini till USB-kabel
(levereras med 72100101)
Skriva ut händelser
1)
Kontrollera att skrivarens inbyggda batteri
är laddat och att papper av lämplig typ finns
tillgängligt.
USB-anslutningar
2)
Slå på skrivaren genom at trycka på strömbrytaren
(Bild A).
3)
Anslut den medföljande USB-kabeln till skrivaren (Bild A).
4)
Anslut USB-kabelns fria ände i Micromate-enhetens USB-port (
) (Bild A).
5)
Tryck på ikonen Händelselista eller nedåtpilen på Micromate-enheten för att öppna Händelselistan (Bild C).
6)
Kontrollera att ikonen Skrivare visas högst upp på Micromate-enhetens skärm (Bild B och C).
a.
Om ikonen inte är tillgänglig, kontrollera att skrivaren är påslagen och att USB-kabeln är korrekt isatt.
7)
Välj händelser att skriva ut.
Ikonen Skrivare
8)
Tryck på ikonen Skrivare.
9)
Bekräfta vilka händelser som ska skrivas ut.

Ikonen Händelselista
Företagskontor:
309 Legget Drive,
Ottawa, Ontario K2K 3A3
Kanada

Avdelningskontor i USA:
808 Commerce Park Drive,
Ogdensburg, New York 13669
USA

Avgiftsfritt: (800) 267 9111
Telefon: (613) 592 4642
Faksimil: (613) 592 4296
E-post: sales@instantel.com
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