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*CPFOCVKIGEQPXGPVKGU XKK
.KLUVGPOGVUEJGKFKPIUVGMGPU XKK
)GPWOOGTFGUVCRRGP XKK
0CXKICVKGQRJGVDGFKGPKPIURCPGGN  XKKK
-PQRRGPXCPJGVDGFKGPKPIURCPGGN XKKK
/GPWQRVKGUXCPJGVDGFKGPKPIURCPGGN XKKK
1ROGTMKPIGP XKKK
9CCTUEJWYKPIGP XKKK
&QGNGPDGTGKM KZ
2TQFWEVKPHQTOCVKG  Z
8QQTUEJTKHVGPXQQTXGTYKLFGTKPI ZK
9CCTUEJWYKPIGPGPDGRGTMKPIGPVGPCCP\KGPXCPIGDTWKM ZKK
.QECVKGXCPXGKNKIJGKFUGPEQPHQTOKVGKVUGVKMGVVGPZKK
9CCTUEJWYKPIXQQTXQNVCIG  ZKKK
9CCTUEJWYKPIXQQTNCUGTZKX
9CCTUEJWYKPIXQQTJGVGQPFGTFGNGPZX
%QPHQTOKVGKVZXK
5GTKGPWOOGTEQPHKIWTCVKGPWOOGT
FCVWOEQFGGPYKL\KIKPIUEQFGU  ZXKK
'5&YCCTUEJWYKPI ZXKKK
2QVGPVKÅNG4(KPVGTHGTGPVKG TCFKQHTGSWGPVKG 
DKLIGDTWKMXCPKOCIGTZKZ
2QVGPVKÅNGKPVGTHGTGPVKGOGVTCFKQGPVGNGXKUKG ZKZ
8GKNKIJGKFUOCCVTGIGNGPZZ
8QQT\QTIUOCCVTGIGNGPXQQTNQECVKG  ZZKK
8QQT\QTIUOCCVTGIGNGPXQQTTGKPKIKPI  ZZKKK
/GFKC  ZZKKK
$GUVCPFUQXGTFTCEJVXKC(62GP.24ZZX

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

ááá=

-NGWTDGJGGTZZX
+PWKV\QQOGP ZZX
*CTFYCTGXCTKCVKGU  ZZXK
)GDTWKMUCCPYKL\KPIGP  ZZXK

*QQHFUVWM&GKOCIGTKPUVCNNGTGP
&GKPUVCNNCVKGXQQTDGTGKFGP  
&GKOCIGTKPUVCNNGTGP 
&G'VJGTPGVMCDGNCCPUNWKVGP  
&GKOCIGTXQQTFGGGTUVGMGGTKPUEJCMGNGP  
&GFTWMTQNTGKPKIGP 
0GVYGTMKPUVGNNKPIGP'GPXQWFKIPGVYGTM 
*GV+2CFTGUXCPFGKOCIGTQRIGXGP  
'GP+2CFTGUDGRCNGP  
*GV+2CFTGUXCPFGKOCIGTQRIGXGP
XKCJGVDGFKGPKPIURCPGGN 
+2CFTGUUGPQRIGXGPXQQTCPFGTGCRRCTCVGPKPJGVPGVYGTM  
/GFKCRNCCVUGP  
&GKOCIGTXQQTDGTGKFGPXQQTXGT\GPFKPI 

*QQHFUVWM$CUKUDGFKGPKPIXCPFGKOCIGT
1PFGTFGNGPXCPFG*QTK\QPKOCIGT  
&GKOCIGTKPGPWKVUEJCMGNGP  
&GKOCIGTKPUEJCMGNGP 
&GDGFKGPKPIUUVCVWUXCPFGKOCIGTDGMKLMGP
KPJGVUEJGTO5VCVWU  
#NIGOGPGDGTKEJVGPQXGTFGUVCVWUXCPECUUGVVGU  
5VCVWUXCPJGVMNGWTGPNKPV  
&GKOCIGTWKVUEJCMGNGP 
*GVDGFKGPKPIURCPGGN  
+PFKECVKGNCORLGUQRJGVDGFKGPKPIURCPGGN  
9CCTUEJWYKPIUGPUVQTKPIUDGTKEJVGPGPFGUVQTKPIUVQQP 
&KURNC[XCPJGVDGFKGPKPIURCPGGN  
/CKP/GPW *QQHFOGPW  

áî
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*QQHFUVWM/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP
1XGT\KEJV  
+PJQWF

6QGXQGTUNGWXGPGPECUUGVVGU  
&GUVCVWUXCPGGPVQGXQGTUNGWHDGMKLMGP  
%CUUGVVGURNCCVUGPQHXGTYKUUGNGP  
/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP  
#HUEJGWTUVTQMGP CNNGGP%JTQOC8KUVC  
*GVNKPVXGTXCPIGP %JTQOC8KUVC  
/GFKCDGUVGNNGP  

*QQHFUVWM#HFTWMMGPXCPWKV&+%1/VQGRCUUKPIGP
+PNGKFKPIVQV&+%1/  
%QPHQTOKVGKVUXGTMNCTKPIXQQT&+%1/  
&G&+%1/VQGRCUUKPIEQPHKIWTGTGP 
'GP&+%1/CHFTWMVCCMXGT\GPFGP  
*GVOGFKWOV[RGGPHQTOCCVQRIGXGP 
$GUVCPFGPOGVVCCMKPUVGNNKPIGPIGDTWKMGPOGV&+%1/  
%CVGIQTKGÅPXQQTVCCMKPUVGNNKPIGP 
'GPDGUVCPFOGVVCCMKPUVGNNKPIGPFGHKPKÅTGPXCPWKV
GGP&+%1/VQGRCUUKPI  
*KÅTCTEJKGXCPKPUVGNNKPIGPFKGFQQTFG*QTK\QPKOCIGT
YQTFGPIGDTWKMV  

*QQHFUVWM#HFTWMMGPXCPWKV9KPFQYUXKC 2QUV5ETKRV
+PNGKFKPIVQV2QUV5ETKRV  
#HFTWMMGPXCPWKV9KPFQYUVQGRCUUKPIGP 
1ROGTMKPIGPQXGTJGVYKL\KIGPXCP2QUV5ETKRVRCTCOGVGTU 
2QUV5ETKRVRCTCOGVGTUXCPFG*QTK\QPYKL\KIGP
9KPFQYU GP:2  

*QQHFUVWM5VCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXQQTCHFTWMVCMGP
&GUVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPYKL\KIGP  
*GVUVCPFCCTFV[RGGPHQTOCCVXQQTOGFKCYKL\KIGP  
&GUVCPFCCTFIGDTWKMGTUKPUVGNNKPIGPYKL\KIGP  
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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*QQHFUVWM2TGXGPVKGHQPFGTJQWF
#CPDGXQNGPQPFGTJQWFUUEJGOC  
4GKPKIKPIURCMMGVXQQTFG*QTK\QPKOCIGT  
&GVJGTOKUEJGRTKPVMQRGPFTWMTQNTGKPKIGP  
&GFQQTXQGTYKGNGPTGKPKIGP  

*QQHFUVWM6TCPURCTCPVGPMCNKDTGTGP
*QQHFUVWM2TQDNGOGPQRNQUUGP
$TQPPGPXCPUVCVWUIGIGXGPU  
$GFKGPKPIURCPGGN 
(QWVGPNQIDGUVCPF  
1PNKPG*GNRXQQTYGGTIGIGXGPDGTKEJVGP  
6CDGNNGPXQQTRTQDNGGOQRNQUUKPI 
6CDGNNGPOGVUVCVWUDGTKEJVGP  
#NIGOGPGDGTKEJVGPQXGTFGUVCVWUXCPECUUGVVGU 
5VCVWUXCPJGVMNGWTGPNKPV 
8CUVIGNQRGPXGNNGPXGTYKLFGTGP  
8CUVIGNQRGPOGFKCWKVGGPECUUGVVGXGTYKLFGTGP 
8CUVIGNQRGPOGFKCXGTYKLFGTGPWKVJGVCHFTWMIGDKGF  
/GFKWOIGNGKFGTUQRPKGWYKPUVCNNGTGP  
#HFTWMVCMGPYKUUGP  
%QPVCEVQRPGOGPOGVFGVGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPI  

$KLNCIG#5RGEKHKECVKGU
$KLNCIG$$GUVCPFGPOGVU[UVGGOVCCMKPUVGNNKPIGP
+PFGZ
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Scheidingstekens worden gebruikt in een lijst met items die geen
betrekking hebben op een procedure. Voorbeeld:
Het bedieningspaneel bevat:
• Een display
• Knoppen
• Indicatielampjes

dÉåìããÉêÇÉ=ëí~ééÉå
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Het pictogram
geeft het begin van een procedure aan.
De stappen in een procedure zijn genummerd. Voorbeeld:

8
*GV/CKP/GPW
*QQHFOGPW
QRGPGPGP
FQQT
OGPWQRVKGU
DNCFGTGP

1. Druk op de knop

/'07

.

Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend op het
bedieningspaneel. De selectiepijl (  ) wijst automatisch de
eerste menuoptie aan.
2. Druk op de knoppen
bladeren.



en



om door menuopties te

De selectiepijl (  ) beweegt omhoog en omlaag door de lijst.
In het onderste gedeelte van het bedieningspaneel wordt een
bericht bij de geselecteerde menuoptie weergegeven.
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Menupaden worden gebruikt in bepaalde procedures, zodat niet
elke stap hoeft te worden vermeld die nodig is om naar een
specifieke menuoptie te navigeren. Voorbeeld:
Selecteer in het Main Menu (Hoofdmenu) de volgende opties:
&GHCWNV/GFKC 5VCPFCCTFOGFKC
)TC[UECNG <YCTVYKV
&8(KNO$NWG $NCWYG&8VTCPURCTCPV

håçééÉå=î~å=ÜÉí=ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä
De knoppen van het bedieningspaneel worden weergegeven in
kleine, zwarte ovalen die op de werkelijke knoppen lijken,
bijvoorbeeld: "Druk op de knop '06'4 (Invoeren)".

jÉåìçéíáÉë=î~å=ÜÉí=ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä
Menuopties van het bedieningspaneel worden vet weergegeven,
bijvoorbeeld: "Select the )COOC menu option" (Selecteer de
menuoptie Gamma).

léãÉêâáåÖÉå
Opmerkingen bevatten aanvullende informatie over een onderwerp
of procedure. Voorbeeld:

3

12/'4-+0)GGPPGVYGTMYQTFVCNUEQORNGZDGUEJQWYFCNUJGVYQTFVDGJGGTFFQQTGGP
PGVYGTMDGJGGTFGTQHGGP+6CHFGNKPI KPHQTOCVKGVGEJPQNQIKG .CCVCNNGGPFG
XGTCPVYQQTFGNKLMGRGTUQQPVCMGPQRJGVIGDKGFXCPPGVYGTMDGJGGTWKVXQGTGP

t~~êëÅÜìïáåÖÉå
Met waarschuwingen wordt u gewezen op acties of situaties die
ernstige schade aan apparatuur of gegevens kunnen veroorzaken.
Voorbeeld:
.'612 9KL\KIKPIGPKPFGUVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXCPFGKOCIGT\KLPQQMXCPKPXNQGF
QRCHFTWMMGPFKGFQQTCPFGTGIGDTWKMGTUYQTFGPIGOCCMV9GGUFCCTQOXQQT\KEJVKI
YCPPGGTWFGUVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPYKL\KIV
îááá

sççêïççêÇ

Met waarschuwingen wordt u geattendeerd op acties of situaties die
kunnen leiden tot persoonlijk letsel. Voorbeeld:
9##45%*79+0) 4CCMCNNGGPFGITQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGPCCP OGV
WKV\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP YCPPGGTFGMNGRXCPFGKOCIGTKU
IGQRGPF

açÉä=Éå=ÄÉêÉáâ
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Zie deze beginnershandleiding als u wilt weten hoe u veelgebruikte
taken op de imager uitvoert, zoals:
Ŗ De imager installeren
Ŗ Media plaatsen
Ŗ Afdruktaken verzenden vanaf met DICOM Print Service
Class-compatibele toepassingen die op
beeldverwerkingsapparaten of het werkstation voor
beeldweergave worden uitgevoerd
Ŗ De standaardinstellingen voor beeld en media wijzigen
Ŗ De lay-out van afgedrukte beelden aanpassen aan
gebruikersvoorkeuren
Ŗ Preventief onderhoud uitvoeren
Ŗ Transparanten kalibreren
Ŗ Veelvoorkomende problemen oplossen

3

12/'4-+0)5QOOKIGXQQT\KGPKPIGPGPHWPEVKGUFKGJKGTKPYQTFGPDGUEJTGXGP\KLP
OQIGNKLMPKGVXCPVQGRCUUKPIQRQWFGTGUQHVYCTGXGTUKGU

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Deze beginnershandleiding is zo eenvoudig en duidelijk mogelijk
opgesteld voor de dagelijkse gebruiker. Zie de technische
handleiding bij de Horizon-imager (catalogusnr. HORIZON-MNLT)
en de gebruikershandleiding bij de Horizon-imager (catalogusnr.
HORIZON-MNLU) als u gedetailleerdere of technischere informatie
over een functie of onderwerp nodig hebt of als u geavanceerdere
bewerkingen wilt uitvoeren. De technische handleiding dient als
een begeleidend document bij deze handleiding.

mêçÇìÅíáåÑçêã~íáÉ
Bel voor technische assistentie met de Horizon de technische
ondersteuning van Codonics op het volgende nummer:
6GNGHQQP
)TCVKU


 CNNGGP85

Technische ondersteuning is altijd beschikbaar. Technische
ondersteuning is ook online beschikbaar via e-mail en de Codonicswebsite:
'OCKN UWRRQTV"EQFQPKEUEQO
9GDUKVG YYYEQFQPKEUEQO

Algemene productinformatie kunt u ook opvragen door een e-mail
te sturen naar:
'OCKN

KPHQ"EQFQPKEUEQO

Vermeld in het e-mailbericht uw postadres en telefoonnummer.
Basis productinformatie wordt teruggestuurd via e-mail, tenzij
anders gevraagd.

ñ
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Verwijdering van dit product dient te geschieden overeenkomstig
alle toepasselijke wetten en voorschriften die ter plaatse gelden op
het moment van verwijdering.

bìêçéÉëÉ îççêëÅÜêáÑíÉå=îççê=îÉêïáàÇÉêáåÖ
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Imagers en elektronische accessoires van Codonics mogen niet
worden weggegooid of gerecycled, maar moeten worden
teruggestuurd naar de fabrikant. Neem direct contact op met
Codonics of klik op de weergegeven koppeling voor de meest
recente informatie over:
Ŗ Contactgegevens van de importeur/distributeur/producent in uw
land
Ŗ Retourzending en verwerking van onze elektronische producten
Fabrikant: Codonics Incorporated
17991 Englewood Drive
Middleburg Heights, OH 44130, Verenigde Staten
Telefoon: +1.440.243.1198
Fax: +1.440.243.1334
E-mail: WEEE@codonics.com
www.codonics.com
Imagers en elektronische accessoires van Codonics met dit symbool
vallen onder de Europese Richtlijn 2002/96/EG betreffende
afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA),
tot wijziging van Richtlijn 2003/108/EG. Het symbool EN 50419
geeft aan dat aparte inzameling en retourzending vereist zijn.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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In de volgende figuur is aangegeven waar de veiligheids- en
conformiteitsetiketten van de imager zich bevinden.

%QORCVKDKNKVGKVUGVKMGV

UPS

CONSOLE

NETWORK

'VKMGVOGVYCCTUEJWYKPI
XQQTUEJQMMGP

This equipment has been type tested and found to comply with the requirements in part 15 of FCC rules and Canadian Department of communications for a Class B
computing device. See instruction manual. Operation in a residential area may cause unacceptable interference to radio and TV reception requiring the operator to
take whatever steps are necessary to correct the interference.
Le pr sent appareil num rique n' met pas de bruits radio lectr iques d passant les limites applicables aux appareils num r iques de la Classe B prescrites dans le
R glement sur le brouillage r adio lectr ique dict par le minist re des Comm unications du Canada.
This product is in conformity with the requirements of EC Council directive 93/42/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to medical
devices. This product satisfies the Class B limits of EN 55011 and CISPR 11.
HORIZON MEDICAL PRINT IMAGER

EN 60601-1
CODONICS, INC.
17991 ENGLEWOOD DR.
MIDDLEBURG HTS., OH 44130 U.S.A.
MADE IN THE U.S.A.
Patents Pending, All Rights Reserved
AR: CEpartner4U, 2635 HL 33.NL
Tel: +31(0)6-516.536.26

'&5GVKMGV

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT
UL.2601-1, CAN/CSA C22.2 NO.601.1
31EB
COMPLIES WITH 21 CFR 1040.10 AND 1040.11

100-120V , 50-60Hz, 6.0A
230V , 50-60Hz, 3.0A

'VKMGVOGVYCCTUEJWYKPIXQQT
JGGVQRRGTXNCM

'VKMGVOGV
YCCTUEJWYKPI
XQQTNCUGT

ñáá
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CLASS
OPEN AND 2 LASER RADIAT
DO NOT INTERLOCKS ION WHEN
STARE
DEFEAT
INTO BEAM
ED

LASE AVOID
R RADIA EXPO
FROM
THIS TION IS SURE
APER EMITT
TURE ED
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'VKMGVOGV
YCCTUEJWYKPI
XQQTNCUGT

t~~êëÅÜìïáåÖ=îççê=îçäí~ÖÉ
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek en de persoon die
een handleiding leest, zijn bedoeld om de gebruiker te wijzen op de
aanwezigheid van belangrijke bedienings- en
onderhoudsinstructies (service) in de literatuur die bij dit apparaat
wordt geleverd.

8QQTYQQTF

DE IMAGER BEVAT GEEN ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT
REPAREREN. LAAT REPARATIES ALLEEN DOOR
GEKWALIFICEERDE SERVICEMEDEWERKERS UITVOEREN. ALS U
ETIKETTEN, PANELEN OF VERGRENDELINGEN VERWIJDERT,
VERVALT DE GARANTIE.
DIT APPARAAT MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GEAARD
STOPCONTACT.
STEL DEZE IMAGER NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM DE
KANS OP BRAND OF SCHOKKEN TE VOORKOMEN.
DE APPARATUUR MAG NIET WORDEN GEBRUIKT ALS
ONDERDEEL VAN EEN LEVENSINSTANDHOUDINGSSYSTEEM.
Levensinstandhoudingsapparaten of -systemen zijn apparaten of
systemen die levensfuncties ondersteunen of in stand houden en
waarvan bij storing redelijkerwijs mag worden verwacht dat een
persoon ernstig letsel oploopt of overlijdt. Een kritiek onderdeel is
een onderdeel van een levensinstandhoudingsapparaat of -systeem
waarvan bij storing redelijkerwijs mag worden verwacht dat er ook
een storing optreedt in het levensinstandhoudingsapparaat of systeem of de veiligheid of effectiviteit hiervan wordt beïnvloed.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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In de Horizon-imager wordt een laser gebruikt om de streepjescode
op de mediacassettes te lezen. De lasermodule is een apparaat van
650 – 670 nm van 1,26 mW of minder. Derhalve is vastgesteld dat
de module voldoet aan laserstandaarden 21 CFR 1040.10 en 1040.11
en IEC 60825 voor apparaten van klasse 1 met een laag vermogen.
Om veiligheidsredenen wordt de laser alleen korte tijd ingeschakeld
wanneer u een cassette plaatst. Toch dient u voorzichtig te zijn en
blootstelling aan de laser te voorkomen, nooit in de laserstraal te
kijken en nooit sluitingen te openen en beveiligingsmechanismen
te verwijderen. Deze maatregelen zijn genomen voor uw eigen
veiligheid.
9##45%*79+0) #NUWCPFGTGMPQRRGPIGDTWKMVQHCPFGTGRTQEGFWTGUXQNIV
FCPKPFG\GJCPFNGKFKPI\KLPDGUEJTGXGPNQQRVWJGVTKUKEQVGYQTFGP
DNQQVIGUVGNFCCPUEJCFGNKLMGUVTCNKPI

De laseropeningen zijn gemarkeerd met één etiket (zie hieronder).
Er bevinden zich drie openingen voor de drie cassettes (één voor
elke cassette) aan dezelfde zijde van de Horizon-imager als dit
etiket.

Veiligheidssluitingen zijn gemarkeerd met het volgende etiket.
Ze bevinden zich aan dezelfde zijde van de Horizon-imager als
dit etiket.

ñáî

sççêïççêÇ

De locaties van de twee etiketten voor de laser zijn aangegeven in
de figuur op pagina xii.

t~~êëÅÜìïáåÖ=îççê=ÜÉíÉ=çåÇÉêÇÉäÉå
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Omdat de Horizon-imager een apparaat voor thermische afdrukken
is, wordt het oppervlak van de heatsink van de thermische printkop
heet. Raak onderdelen met een andere kleur dan groen niet direct
aan wanneer u de imager opent nadat u hiermee afdrukken hebt
gemaakt. (Tijdens bepaalde taken voor preventief onderhoud kunt
u de interne onderdelen wel aanraken met reinigingsdoekjes).
Hieronder wordt het etiket met de waarschuwing voor hete
onderdelen weergegeven.
CAUTION
HOT SURFACE

ATTENTION
SURFACE CHAUDE

`çåÑçêãáíÉáí
Codonics houdt zich aan diverse voorschriften waarvan de details
zijn opgenomen in bijlage A.
Het conformiteitsetiket, dat zich aan de achterzijde van de imager
bevindt, is hieronder afgebeeld.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Het etiket met het serienummer bevindt zich op het
conformiteitsetiket. Het bevat de volgende gegevens:
Ŗ Het serienummer (SN), waarmee het apparaat uniek wordt
geïdentificeerd.
Ŗ Het configuratienummer (CNFG), waarmee de buildconfiguratie
wordt aangeduid.
Ŗ De wijzigingscodes, die zich rechts van het CNFG-nummer
bevinden en een reeks van 20 getallen vormen. Wanneer een van
deze getallen is weggestreept, betekent dit dat er een wijziging
in het apparaat is aangebracht.

5GTKGPWOOGT

%QPHKIWTCVKGPWOOGT
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UPS

CONSOLE
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De Horizon-imager kan op andere apparaten worden aangesloten
via de achterzijde. De desbetreffende connectors zijn als voorzorg
gemarkeerd met een ESD-waarschuwing (zie onderstaand
symbool). Raak de connectorpinnen niet aan. Wanneer u een
apparaat aansluit, kunt u dit het beste doen wanneer de stekker
van de imager in het stopcontact zit, maar de imager niet is
ingeschakeld. Door ESD kan de imager zich vreemd gaan gedragen
wanneer deze is ingeschakeld. Mocht dit gebeuren, dan moet u
mogelijk de imager uit- en weer inschakelen. U kunt het beste
ervoor zorgen dat iedereen die wel eens een apparaat op de imager
aansluit, op de hoogte is van deze voorzorgsmaatregelen op het
gebied van ESD.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Zowel draagbare als mobiele RF-communicatieapparatuur kan van
invloed zijn op medische elektrische apparatuur, zoals de Horizonimager. Houd dergelijke RF-communicatieapparatuur uit de directe
omgeving van de imager.

mçíÉåíáØäÉ=áåíÉêÑÉêÉåíáÉ=ãÉí=ê~Çáç=Éå=
íÉäÉîáëáÉ
De Horizon-imager genereert en gebruikt RF-energie. Als de imager
niet goed wordt geïnstalleerd en gebruikt, dus niet precies
overeenkomstig de instructies van de fabrikant, kan de radio- en
televisieontvangst worden gestoord. Na tests is geconstateerd dat de
imager voldoet aan de emissielimieten voor computerapparaten van
klasse A overeenkomstig de specificaties in subparagraaf J van
paragraaf 15 van de FCC-regelgeving, die in het leven is geroepen
om een redelijke bescherming te bieden tegen dergelijke
interferentie bij gebruik van apparaten in een commerciële
omgeving. Als u de apparatuur in een woonwijk gebruikt, zal
waarschijnlijk interferentie optreden. In dat geval dient u op eigen
kosten alle benodigde maatregelen te treffen om de interferentie te
verhelpen. Als uw imager de radio- of televisieontvangst stoort,
kunt u het beste dit proberen te helpen via een of meer van de
volgende maatregelen:
Ŗ Richt de ontvangstantenne opnieuw
Ŗ Zet de imager op een andere plaats ten opzichte van de
ontvanger

ñîááá
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Raadpleeg zo nodig de technische ondersteuning van Codonics of
een ervaren radio-/televisiemonteur voor aanvullende suggesties.
Ook de volgende brochure van de Federal Communications
Commission bevat nuttige informatie: How to Identify and Resolve
Radio-TV Interference Problems (Interferentieproblemen voor radio
en televisie herkennen en oplossen). Deze brochure is verkrijgbaar
bij het U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402,
artikelnr. 004-000-00345-4.

8QQTYQQTF

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils
numériques de la Classe A prescrites dans le Réglement sur le
brouillage radioélectrique édicté par le ministére des
Communications du Canada.
Dit product voldoet aan de vereiste bescherming volgens de
verordening MDR 2017/745/EU van de Raad betreffende de
onderlinge aanpassing van de wetten van de lidstaten met
betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit. Dit product
voldoet aan de Klasse A-limieten van IEC60601-1-2 en CISPR 11.
Een conformiteitsverklaring met de vereisten van de regulation is
ondertekend door de manager Quality Assurance and Regulatory
Affairs.

sÉáäáÖÜÉáÇëã~~íêÉÖÉäÉå
Ŗ Sluit deze imager nooit aan op een stopcontact of stroombron
met een ander voltage of een andere frequentie dan de waarde
die op de achterzijde van de imager is vermeld.
Ŗ Schakel de imager altijd uit met de knop (voeding) op het
bedieningspaneel, zet de stroomschakelaar aan de achterzijdeop
positie  (off) (uit) en trek de stekker uit het stopcontact als u de
imager wilt onderhouden.
Ŗ Als het stroomsnoer is beschadigd, bestaat de kans op brand of
schokken. Trek de stekker niet aan het snoer uit het stopcontact,
maar pak de stekker zelf voorzichtig beet.
Ŗ Vervang het stroomsnoer alleen door een ander stroomsnoer van
Codonics dat specifiek voor de stroomconfiguratie van uw
imager is ontwikkeld.
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Ŗ Schakel de imager uit en trek de stekker direct uit het stopcontact
als de imager rookt of vreemde geluiden maakt.
Ŗ Steek geen voorwerpen in de imager die hierin niet thuishoren,
want u kunt hiermee uw veiligheid in gevaar brengen en
aanzienlijke schade veroorzaken.
Ŗ Plaats geen vloeistoffen op de imager. Schakel de imager uit en
trek de stekker uit het stopcontact als om een of andere reden
vocht in de imager sijpelt. Als u de imager toch gebruikt zonder
corrigerende maatregelen, kan deze beschadigen.
Ŗ Gebruik de imager niet in de buurt van ontvlambare gassen.
Ŗ Raak alleen de groengekleurde interne onderdelen aan (met
uitzondering van de doorvoerwielen) wanneer de bovenklep van
de imager is geopend of de opvangladen zijn verwijderd.Doe
ringen, stropdassen, sieraden en andere items af en doe uw haar
in een staart, zodat niets in de imager valt of verstrikt raakt.

ññ
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8GTITGPFGNKPIGPXCP
DQXGPMNGR

&QQTXQGTYKGNGP #..''0
##04#-'0OGV
TGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFTWMTQN
8GTITGPFGNKPIGPXCP
DQXGPUVGDGUEJGTOMCR
QONCCI

8GTITGPFGNKPIGPXCP
DQXGPUVGDGUEJGTOMCR
QOJQQI
5RQGNGPOGV
XGGT

*QQHFXGTITGPFGNKPI
XCPDQXGPMNGR
8QQTYQQTF

/GFKC
IGNGKFGTU
6QGXQGTURQGNGP

&QQTXQGT
JKGTQRVKNNGP

8GTURTGKFGT

)TQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGP CCPIGFWKFKPFGHKIWWT MWPVWXGKNKI
CCPTCMGP OGVWK\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP

sççêòçêÖëã~~íêÉÖÉäÉå=îççê=äçÅ~íáÉ
Ŗ De omgevingstemperatuur voor het gebruik van de imager
is 15-30ºC (59-86ºF), met een relatieve vochtigheid van 10-80%,
niet-condenserend.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Ŗ Als de imager snel wordt overgebracht van een zeer koude naar
een warmere plaats, treedt waarschijnlijk condensatie op.
Gebruik de imager niet in het geval van condensatie. Wacht
totdat de condens is verdampt. U kunt ervoor zorgen dat de
condens sneller verdampt door de imager op een drogere plaats
te zetten.
Ŗ De imager is aan de zijkanten voorzien van ventilatiesleuven
en -gaten. Plaats de imager op een hard, recht oppervlak en zorg
voor een afstand van 10 cm (4 in) tot muren, zodat de imager
goed wordt geventileerd.
.'612 8QQTGGPIQGFGYGTMKPIXCPFGKOCIGTKUXQNFQGPFGXGPVKNCVKGXGTGKUV

Ŗ Plaats de imager niet in een vochtige of stoffige omgeving.
De beeldkwaliteit kan verslechteren door vuildeeltjes in de lucht.
Zet de imager niet op plaatsen waar het apparaat en media
worden blootgesteld aan grote hoeveelheden vuil door
ventilatiekanalen, open deuren of vaak passerende personen.
Ŗ Plaats de imager niet in ruimten met veel warmteproductie waar
waarschijnlijk hydrogeensulfide en zuurionen worden
gegenereerd.
Ŗ Plaats de imager niet in ruimten waar zich vettige rook en stoom
ontwikkelt.
Ŗ Plaats de imager niet in direct zonlicht.
Ŗ Plaats de imager niet bij krachtige RF-energiebronnen.
Ŗ Plaats de imager niet op plaatsen waar deze mogelijk wordt
blootgesteld aan schokken en trillingen, zoals een tafel of bureau
in een gedeelte waar veel personen passeren. Schokken en
trillingen kunnen van invloed zijn op de afdrukkwaliteit van
beelden.

ññáá
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Ŗ De imager bevat veel plastic onderdelen. De buitenlaag zal
waarschijnlijk verkleuren en vervormen als u de imager afneemt
met chemische stofdoeken, benzeen, verdunningsmiddelen,
insecticiden of andere oplosmiddelen. Rubberen en PVCmaterialen die langere tijd contact met de imager maken,
veroorzaken beschadigingen. Gebruik nooit oplossingen
op petroleumbasis of agressieve reinigingsmiddelen.

8QQTYQQTF

Ŗ Schakel de imager altijd uit met de knop (voeding) op het
bedieningspaneel, zet de stroomschakelaar aan de achterzijdeop
positie  (off) (uit) en trek de stekker uit het stopcontact als u de
behuizing van de imager wilt reinigen. Reinig de behuizing met
een zachte doek die licht is bevochtigd met een zacht sopje.
Laat de behuizing volledig drogen voordat u de imager weer in
gebruik neemt.

jÉÇá~
Ŗ Bij ChromaVista®-kleurenafdrukken bevat het gebruikte lint
kopieën van patiëntenbeelden die op ChromaVistakleurenvellen zijn afgedrukt. Zorg daarom ervoor dat u gebruikt
lint op de juiste manier weggooit of vernietigt om de
vertrouwelijkheid van patiëntenbeelden te garanderen.
Ŗ De optische densiteit van reflectieve en transmissieve afdrukken
hebben een nominaal bereik van: Dmin = 0,10 OD (reflectief),
0,11 OD (transmissief) tot Dmax = 2,10 OD (reflectief), 3,0 OD
(transmissief). De werkelijke optische dichtheden kunnen
variëren door afwijkingen tussen media en het instrument
waarmee de dichtheid is gemeten. Een kleurloos DirectVista®transparant kan bijvoorbeeld een lagere Dmin en Dmax hebben
dan een blauw DirectVista-transparant.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Ŗ De Horizon-imager bevat een ingebouwde densitometer.
De ingebouwde densitometer is ontworpen voor consistente
afdrukken doordat afwijkingen tussen verschillende cassettes
met transparanten en verschillende imagers worden
gecompenseerd. Bij toepassingen waarvoor de maximale
densiteit uiterst precies moet zijn, dienen de resultaten te worden
gecontroleerd met een in de handel verkrijgbare afzonderlijke
densitometer. De interne densitometer kan worden gekalibreerd
als bureaubladeenheid. Zie de technische handleiding bij de
Horizon-imager voor meer informatie.
Ŗ DirectVista-media zijn speciaal bedoeld voor
zwartwitafdrukken, terwijl ChromaVista-media speciaal zijn
bedoeld voor kleurenafdrukken. Als de zwartwitbeelden niet
goed genoeg worden afgedrukt op ChromaVista-media, kunt u
overwegen om DirectVista-media te gebruiken voor deze
toepassingen.
Ŗ Door afwijkingen tussen media in verschillende
productiepartijen kunnen subtiele verschillen in beeldkwaliteit
en kleur ontstaan. Deze afwijkingen doen zich meestal voor bij
kleurenlinten, waarbij zwartwitbeelden een lichte tint krijgen.
Ŗ Codonics-transparanten zijn ontworpen voor gebruik met een
lichtbak waarop medische diagnostische beelden kunnen
worden bekeken.
Ŗ Codonics-papier is ontworpen voor gebruik met koelwit,
fluorescerend licht. Door spectrale verschillen en afwijkende
intensiteiten in de omgevingslichtbronnen kunnen de
kleurenafdrukken op papier er anders uitzien.
Ŗ Als afgedrukte beelden lang worden blootgesteld aan zonlicht,
ultraviolet licht of extreem hoge temperaturen, kan de
beeldkwaliteit afnemen. (Afgedrukte vellen moet u bijvoorbeeld
niet in uw auto laten liggen op een zonnige dag.) Neem
voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat beelden lang aan
direct licht worden blootgesteld.

ññáî
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Ŗ Als verschillende gebruikers onder dezelfde gebruikersnaam
bestanden overbrengen naar de imager, kunnen afdrukken
onvoorspelbare en foute resultaten opleveren. De imager koppelt
informatie aan de gebruikersnaam. Elke gebruiker moet over een
unieke gebruikersnaam beschikken wanneer hij via FTP of LPR
verbinding maakt met de imager.

häÉìêÄÉÜÉÉê
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Ŗ Beeldinstellingen, zoals gamma, contrast, Dmax, verzadiging en
MCM™ (Medical Color Matching™), zijn bedoeld om mogelijke
verschillen tussen vastgelegde en afgedrukte beelden te
compenseren. Met deze filters kunt u de uiteindelijke
beeldafdruk accuraat weergeven. Wees voorzichtig bij het
toepassen van deze filters om overcompensatie te voorkomen.
Ŗ De instelling Default User Settings (Standaardgebruikersinstellingen) van het bedieningspaneel kan van
invloed zijn op alle afdrukken die door gebruikers worden
gemaakt. Wees daarom voorzichtig wanneer u de standaardinstellingen wijzigt.

fåJLìáíòççãÉå
Ŗ Wanneer u in- of uitzoomt op het beeld, worden de
oorspronkelijke beeldgegevens gefilterd en wordt informatie
verwijderd of toegevoegd. Dit kan van invloed zijn op de
accuratesse van de uiteindelijke beeldafdruk. Het hangt ook van
het zoompercentage af hoeveel informatie wordt toegevoegd of
verwijderd. Dit kan ook van invloed zijn op de accuratesse van
de uiteindelijke beeldafdruk. U dient te beseffen welke
eigenschappen en beperkingen aan elk zoomalgoritme zijn
gerelateerd en de juiste algoritme voor de taak te selecteren.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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Ŗ Onderdelen in de imager kunnen variëren, waardoor verschillen
in beeldkwaliteit ontstaan. Bij het thermische proces voor het
produceren van afdrukken worden veel onderdelen gebruikt die
zijn gekalibreerd voor consistentie tussen imagers. Er zijn
subtiele verschillen tussen imagers waardoor afwijkingen in
afdrukken kunnen ontstaan. Deze verschillen worden meestal
veroorzaakt door de kalibratie van de thermische printkop.
Andere factoren als leeftijd, gebruik, hitte, slijtage en verzending
kunnen van invloed zijn op de beeldkleur en -kwaliteit.

dÉÄêìáâë~~åïáàòáåÖÉå
Met de Horizon-imagers van Codonics, Inc. worden afdrukken van
radiologische kwaliteit gegenereerd. Ze kunnen kleurenafdrukken
op transparanten en papier voor kleurstofdiffusie en
zwartwitafdrukken op transparanten en papier voor directe
thermische overdracht maken. Ze zijn ontworpen om digitale
beeldgegevens vanaf een hostcomputer te converteren naar
afdrukken.
Afdrukken op transparanten zijn geschikt voor diagnostisch
gebruik wanneer ze worden bekeken via een lichtbak die voor
dergelijke doeleinden is ontworpen. Afdrukken op
kleurentransparanten en afdrukken op kleuren- en zwartwitpapier
bieden de kwaliteit en textuur van standaardfotomateriaal en voelen
als zodanig aan. Op alle Horizon-imagers worden afdrukken langs
elektronische weg gemaakt, zonder optische onderdelen, natte
chemicaliën of een afzonderlijk smeltproces.
Het hangt af van het specifieke model dat u hebt aangeschaft welke
mediumtypen en -formaten precies wordt ondersteund.

ññîá
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Lees de volgende richtlijnen en voorwaarden voordat u de Horizonimager installeert:
.'612 %QPVTQNGGTQHFGVCHGNQHJGVRTKPVGTUVCVKGHUVGXKIIGPQGIKUQOJGVIGYKEJV
XCPFGKOCIGTVGFTCIGP QPIGXGGT MI= NDU?YCPPGGTQRXCPINCFGPGPFTKG
XQNNGFKIGVQGXQGTECUUGVVGU\KLPIGRNCCVUV 
&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

Ŗ Zet de imager op een plaats die voldoet aan de voorwaarden
zoals deze zijn beschreven in het voorwoord in
"Voorzorgsmaatregelen voor locatie" op pagina xxii.
Ŗ U kunt het beste een UPS (Uninterruptible Power Supply)
gebruiken om de imager te beschermen tegen voltagepieken en
stroomuitval.
Ŗ Neem contact op met servicemedewerkers van
beeldverwerkingsapparaten of werkstations voor beeldweergave
die u met de imager gebruikt en vraag hun of ze u kunnen helpen
bij het installeren van de imager en het oplossen van potentiële
problemen.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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De Horizon-imager wordt geleverd in twee dozen:
Ŗ De imager bevindt zich in de grotere doos.
Ŗ De opvangladen, het stroomsnoer, de handleidingen, de
technische instructies en de overige accessoires bevinden zich in
de kleinere doos.
9##45%*79+0) &GKOCIGTKU\YCCT8GTYKLFGTFGXGTRCMMKPIGPVKNFGKOCIGT
OGVVYGGRGTUQPGPQRQONGVUGNVGXQQTMQOGP

8
&GKOCIGT
KPUVCNNGTGP

1. Plaats de doos met de imager vlak bij de gewenste locatie.
2. Open de doos en volg de instructies aan de binnenkant van de
doos zijn afgedrukt.
3. Haal de imager uit de doos en plaats het apparaat op de
gewenste locatie.
4. Open de toegangsklep van het smartcard-/zipstation
rechtsonder aan de voorzijde van de imager en controleer of de
smartcard volledig in de sleuf is geplaatst.

NJO

aÉ=áã~ÖÉê=áåëí~ääÉêÉå

5. Haal het stroomsnoer uit de doos met accessoires en sluit de
rechthoekige connector aan op de voedingsaansluiting aan de
achterzijde van de imager.

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

6. Steek de stekker aan het andere eind van het stroomsnoer in de
UPS of het stopcontact.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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7. Open de bovenklep door op een van de groene vergrendelingen
te drukken.

.KPMGTXGTITGPFGNKPI
*QQHFXGTITGPFGNKPI

4GEJVGTXGTI
TGPFGNKPI

8. Verwijder het verpakkingsmateriaal in de imager.

NJQ
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9. Neem een reinigingsdoekje voor de printkop uit de doos met
accessoires en verwijder voorzichtig eventueel vuil van de basis
van de imager.
.'612 8QQTMQOMTCUUGPQHFGWMGPKPJGVDNCFOGVCCN#NUFGDCUKUMTCUUGPQH
FGWMGPDGXCVQPVUVCCPOKUXQTOKPIGPQRFGCHFTWM\KLFGXCP%JTQOC8KUVCXGNNGP

1RXCPINCFGP

$GUEJGTORNCCV
%CUUGVVGU

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

$CUKU

&YCTUFQQTUPGFGXCPKOCIGTOGVNQECVKGXCPDGUEJGTORNCCVGPDCUKU
QRXCPINCFGPGPECUUGVVGUIGRNCCVUV

10. Neem de opvangladen uit de doos.
11. Neem een reinigingsdoekje voor de drukrol uit de doos met
accessoires en verwijder stof of vuil van de opvangladen.

3

12/'4-+0)DGYCCTFGFQQUXCPFGKOCIGTGPCNJGVXGTRCMMKPIUOCVGTKCCN#NUWFG
KOCIGTYKNVXGT\GPFGPOQGVWJGVXGTRCMMKPIUOCVGTKCCNYGGTCCPDTGPIGPGPFGKOCIGTKP
FGQTKIKPGNGFQQURNCCVUGP<KG&GKOCIGTXQQTDGTGKFGPXQQTXGT\GPFKPIQRRCIKPC 
XQQTOGGTKPHQTOCVKG

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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12. Plaats de opvangladen in de imager.

1RXCPINCFGP

13. Sluit de bovenklep.

NJS
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De Horizon-imager biedt ondersteuning voor de volgende
netwerkkabels en hubs:
Ŗ RJ-45-netwerkpatchkabels en -crossoverkabels van categorie 5
[ook UTP (Unshielded Twisted Pair) genoemd]
Ŗ 10/100/1000 Base-T Ethernet-hubs
.'612 %QPVTQNGGTQHFGKOCIGTKUWKVIGUEJCMGNFXQQTFCVWFG'VJGTPGVMCDGN
CCPUNWKV<KG&GKOCIGTKPGPWKVUEJCMGNGPQRRCIKPC XQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGT
JGVKPGPWKVUEJCMGNGPXCPFGKOCIGT

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

Netwerkconnector

CONSOLE

&G'VJGTPGV
MCDGN
CCPUNWKVGPQR
FGKOCIGT

1. Zoek de aansluiting voor de Ethernet-kabel aan de achterzijde
van de imager en sluit de Ethernet-kabel aan.

UPS

8

.'612 4CCMFGEQPPGEVQTRKPPGPPKGVCCP
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2. Sluit het andere eind van de Ethernet-kabel aan op de Ethernethub of op de Ethernet-aansluiting van het werkstation.

3

12/'4-+0)YCPPGGTWFGKOCIGTCCPUNWKVQRUNGEJVUÃÃPYGTMUVCVKQP\QPFGTGGPJWDVG
IGDTWKMGPOQGVWGGPURGEKCNG'VJGTPGVMCDGNIGDTWKMGP GGP\QIGPCCOFG
ETQUUQXGTMCDGN &GUIGYGPUVMWPVWPQIUVGGFUFGKOCIGTCCPUNWKVGPQRÃÃPYGTMUVCVKQP
XKCFGVYGGUVCPFCCTF'VJGTPGVRCVEJMCDGNUGPGGPJWD<QFQGPFGMWPVWKPFGVQGMQOUV
JGVPGVYGTMWKVDTGKFGP

aÉ=áã~ÖÉê=îççê=ÇÉ=ÉÉêëíÉ=âÉÉê=
áåëÅÜ~âÉäÉå

8

1. Zet de stroomschakelaar op positie  (aan).

&GKOCIGT
KPUEJCMGNGP

5VTQQOUEJCMGNCCT

NJU
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2. Druk op het bedieningspaneel op de knop

3

12/'4-+0)IGDTWKMCNVKLFFGMPQR

(voeding).

QRJGVDGFKGPKPIURCPGGNQOFGKOCIGTKPQHWKVVG

UEJCMGNGP&GUVTQQOUEJCMGNCCTCCPFGCEJVGT\KLFGXCPFGKOCIGTOQGVCNVKLFQRRQUKVKG
CCP UVCCPVGP\KLFGKOCIGTYQTFVIGTGRCTGGTFQHXGTRNCCVUV

Op het bedieningspaneel worden opstartberichten weergegeven
wanneer de imager wordt geïnitialiseerd. Zodra het scherm
Status wordt weergegeven (zie hieronder), kunt u beelden
ontvangen op de imager.
5WRRN[

 0QECUUGVVG
 0QECUUGVVG
 0QECUUGVVG
5VCVWU

1-

0QUJGGVUSWGWGF

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

aÉ=Çêìâêçä=êÉáåáÖÉå
Reinig de drukrol nadat u de imager voor de eerste keer hebt
ingeschakeld. Zie "De thermische printkop en drukrol reinigen" op
pagina 7-3.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

NJV=

kÉíïÉêâáåëíÉääáåÖÉå=J=bÉåîçìÇáÖ=
åÉíïÉêâ
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de imager toevoegt aan een
eenvoudig netwerk. Zie de technische handleiding bij de Horizonimager voor meer informatie over het toevoegen van de imager aan
een complex netwerk.

3

12/'4-+0)GGPPGVYGTMYQTFVCNUEQORNGZDGUEJQWYFCNUJGVYQTFVDGJGGTFFQQTGGP
PGVYGTMDGJGGTFGTQHGGP+6CHFGNKPI KPHQTOCVKGVGEJPQNQIKG .CCVCNNGGPFG
XGTCPVYQQTFGNKLMGRGTUQQPVCMGPQRJGVIGDKGFXCPPGVYGTMDGJGGTWKVXQGTGP

Met eenvoudig netwerk wordt een LAN (Local-Area Network)
bedoeld dat PKGV is aangesloten op een ander LAN of WAN
(Wide-Area Network).
Een eenvoudig netwerk bestaat meestal uit verschillende apparaten
die via een Ethernet UTP-kabel en een Ethernet-hub op elkaar zijn
aangesloten. Het netwerk kan zelfs nog eenvoudiger zijn: een
werkstation of beeldverwerkingsapparaat dat direct op de Horizonimager is aangesloten via een Ethernet-crossoverkabel.

$GGNFXGTYGTMKPIUCRRCTCCV

*QTK\QPKOCIGT

9GTMUVCVKQPXQQT
YGGTICXG

'VJGTPGVJWD

'GPXQWFKIPGVYGTMOGV'VJGTPGVJWD
NJNM

aÉ=áã~ÖÉê=áåëí~ääÉêÉå

'VJGTPGVETQUUQXGTMCDGN
9GTMUVCVKQPXQQTYGGTICXG

*QTK\QPKOCIGT

'GPXQWFKIPGVYGTMOGV'VJGTPGVETQUUQXGTMCDGN

Naast de fysieke kabelverbinding moet u een IP-adres (Internet
Protocol) voor de imager definiëren.

eÉí=fmJ~ÇêÉë=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê=çéÖÉîÉå
/GVJGVvereiste IP-adres wordt de imager op een unieke manier
geïdentificeerd in het netwerk.
bÉå=fmJ~ÇêÉë=ÄÉé~äÉå

Controleer of apparaten binnen dit netwerk een uniek IP-adres
hebben.

3

IP-adressen hebben de indeling x.x.x.x, waarbij x een waarde
tussen 0 en 255 is. Eén reeks IP-adressen, 192.168.x.x, is volgens
internetconventies gereserveerd voor onafhankelijke netwerken.
U wijst de laatste twee onderdelen van het adres toe. U kunt dus
bijvoorbeeld de IP-adressen als volgt toewijzen:
Ŗ 192.168.1.200 voor de Horizon-imager
Ŗ 192.168.1.201 voor een werkstation voor beeldweergave in het
netwerk
Ŗ 192.168.1.202 voor een tweede werkstation
Ŗ 192.168.1.203 voor een beeldverwerkingsapparaat
Enzovoort.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

NJNN=

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

12/'4-+0)CNUCRRCTCVGPKPFKVPGVYGTMOQGVGPEQOOWPKEGTGPOGVCRRCTCVGPKP
CPFGTGPGVYGTMGPKUGTURTCMGXCPGGPEQORNGZPGVYGTM<KGFGVGEJPKUEJGJCPFNGKFKPIDKL
FG*QTK\QPKOCIGTXQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGTJGVEQPHKIWTGTGPXCPFG*QTK\QPKOCIGTKPGGP
EQORNGZPGVYGTM

eÉí=fmJ~ÇêÉë=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê=çéÖÉîÉå=îá~=ÜÉí=
ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä

3

12/'4-+0)XQQTGGPGGPXQWFKIPGVYGTMJQGHVWCNNGGPJGVDCUKU+2CFTGUXCPFGKOCIGT
QRVGIGXGP7MWPVCNNGQXGTKIGPGVYGTMKPUVGNNKPIGPXQQTFGKOCIGTQPIGYKL\KIFNCVGP

3

12/'4-+0)\KGJQQHFUVWM XQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGTJGVDGFKGPKPIURCPGGNGPFG
OGPW UXCPFGKOCIGT

3

12/'4-+0)PCFCVWJGVDCUKU+2CFTGUJGDVQRIGIGXGPYQTFVFGKOCIGTGGPOCCN
QRPKGWYQRIGUVCTVPCFCVWFGOGPW UJGDVXGTNCVGP<QFQGPFGMCPFGUQHVYCTGYQTFGP
DKLIGYGTMVOGVFGPKGWYGYCCTFG

8
*GV+2CFTGU
XCPFGKOCIGT
QRIGXGP

1. Ga naar het bedieningspaneel van de imager, houd de knop
ingedrukt en druk op de knop /'07 .



Het Main Menu (Hoofdmenu) met beheeropties wordt geopend.
2. Gebruik de knoppen  en  om de selectiepijl te verplaatsen
naar 0GVYQTM5GVVKPIU 0GVYGTMKPUVGNNKPIGP .
/GPW

.QCF4GOQXG4KDDQP
%WUVQO,QD5GVVKPIU
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU
2TKPV(TQO<KR&KUM
(GCVWTG/CPCIGOGPV
0GVYQTM5GVVKPIU
%QPHKIWTG6%2+2PGVYQTM
UGVVKPIU

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

NJNO

aÉ=áã~ÖÉê=áåëí~ääÉêÉå

3. Druk terwijl de optie 0GVYQTM5GVVKPIU 0GVYGTMKPUVGNNKPIGP is
geselecteerd op de knop '06'4 (Invoeren).
Het menu Network Settings (Netwerkinstellingen) wordt
geopend. De huidige instellingen worden weergegeven tussen
vierkante haken.
0GVYQTM5GVVKPIU

0GVYQTM5GVVKPIU
5RGGF=#WVQ5GPUG?
#FFTGUUGU
4GUGV0GVYQTM5GVVKPIU

5GVPGVYQTMCFFTGUUGUQHVJKU
+OCIGT

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

4. Selecteer de optie #FFTGUUGU #FTGUUGP en druk op de knop
'06'4 (Invoeren).
&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

Het menu Network Addresses (Netwerkadressen) wordt
geopend. Rond de eerste octetwaarde van het basis-IP-adres
worden vette, vierkante wijzigingshaken weergegeven. Het
gedeelte van het adres tussen de haken kunt u nu wijzigen.
0GVYQTM#FFTGUUGU

$CUG+2#FFTGUU
=?
)CVGYC[

5WDPGV/CUM

0WODGTQH+2#FFTGUUGU
5GVDCUG+2CFFTGUU
1NFXCNWG

72&190VQCNVGTQEVGV.'(64+)*6
VQEJCPIGQEVGVU
2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

NJNP=

3

12/'4-+0)CCPFG*QTK\QPKOCIGTMWPPGPOGGTFGTG+2CFTGUUGPYQTFGPVQGIGYG\GP
<KGFGVGEJPKUEJGJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QPKOCIGTXQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGTJGVVQGYKL\GP
XCPOGGTFGTG+2CFTGUUGP

5. Als u het eerste octet wilt wijzigen, druk dan op de knop
 totdat het gewenste nummer wordt weergegeven.



of

Houd deze knoppen ingedrukt om door nummers te bladeren.
6. Druk op de knop  als u het volgende octet wilt selecteren.
(Druk op de knop  als u wilt terugkeren naar het vorige
octet).
7. Herhaal stap 5 en 6 totdat u de vier octetten van het basis-IPadres hebt gedefinieerd. Druk op de knop '06'4 (Invoeren) om
het adres op te slaan.

3

12/'4-+0)FTWMQRFGMPQR %#0%'.  #PPWNGTGP CNUWJGVOGPW0GVYQTM#FFTGUUGU
0GVYGTMCFTGUUGP YKNVCHUNWKVGP\QPFGTFGYKL\KIKPIGPQRVGUNCCP*GVXQTKIGOGPWKPFG
JKÅTCTEJKGYQTFVIGQRGPF

8. Druk op de knop %#0%'. (Annuleren) of  om het menu
Network Settings (Netwerkinstellingen) te sluiten.
In een bericht wordt aangegeven dat de imager automatisch
opnieuw wordt opgestart wanneer u op de knop /'07 drukt om
het Main Menu (Hoofdmenu) te sluiten.
9. Druk op de knop

'06'4

(Invoeren) om het bericht te bevestigen.

10. Druk op de knop /'07 als u het IP-adres hebt opgegeven en het
Main Menu (Hoofdmenu) wilt afsluiten.
Omdat het basis-IP-adres is gedefinieerd, wordt de imager
opnieuw opgestart zodat deze op de juiste manier in het
netwerk kan worden geïdentificeerd.

3
NJNQ

12/'4-+0)WMWPVFGUVCPFCCTFYCCTFGPXQQTFGPGVYGTMKPUVGNNKPIGPQRGNMOQOGPV
JGTUVGNNGPFQQTKPJGVOGPW0GVYQTM5GVVKPIU 0GVYGTMKPUVGNNKPIGP FGQRVKG4GUGV0GVYQTM
5GVVKPIU 0GVYGTMKPUVGNNKPIGPTGUGVVGP VGUGNGEVGTGP

aÉ=áã~ÖÉê=áåëí~ääÉêÉå

fmJ~ÇêÉëëÉå=çéÖÉîÉå=îççê=~åÇÉêÉ=
~éé~ê~íÉå=áå=ÜÉí=åÉíïÉêâ
Net zoals voor de Horizon-imager moet u de IP-adressen voor alle
overige apparaten in het netwerk opgeven. Zie de documentatie of
online Help bij het apparaat voor specifieke instructies.
Zie de technische handleiding bij de Horizon-imager voor meer
informatie over conventies voor IP-adressen.

jÉÇá~=éä~~íëÉå
Nadat u het IP-adres van de imager hebt ingesteld, kunt u
mediacassettes en optioneel een lint voor kleurenafdrukken
plaatsen. Zie "Cassettes plaatsen of verwisselen" op pagina 3-4 en
"Het lint vervangen (ChromaVista)" op pagina 3-7 voor meer
informatie over het plaatsen van media.

Als u de imager om wat voor reden ook wilt verzenden, moet u de
originele doos en het originele verpakkingsmateriaal gebruiken.
Neem contact op met uw Codonics-vertegenwoordiger als u de doos
en het verpakkingsmateriaal niet meer hebt.

8
&GKOCIGT
XQQTDGTGKFGP
XQQT
XGT\GPFKPI

1. Verwijder het lint uit de imager. Zie "Het lint vervangen
(ChromaVista)" op pagina 3-7 voor meer informatie.
2. Controleer of de bovenklep is gesloten en de opvangladen zijn
geplaatst.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

NJNR=

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

aÉ=áã~ÖÉê=îççêÄÉêÉáÇÉå=îççê=
îÉêòÉåÇáåÖ

3

12/'4-+0)FGVJGTOKUEJGRTKPVMQRYQTFVRCUIGRCTMGGTFCNUFGDQXGPMNGRKUIGUNQVGP
GPFGQRXCPINCFGP\KLPIGRNCCVUV#NUFGDQXGPMNGRPKGVKUIGUNQVGPQHFGQRXCPINCFGPPKGV
\KLPIGRNCCVUVYQTFVKPGGPDGTKEJVCCPIGIGXGPFCVFGKOCIGTRCUMCPYQTFGPCHIGUNQVGP
PCFCVWFKVYGNJGDVIGFCCP

3. Schakel de imager uit. Zie "De imager uitschakelen" op
pagina 2-7 voor meer informatie.
4. Verwijder de opvangladen.
5. Open de bovenklep door op een van de groene vergrendelingen
te drukken.

.KPMGTXGTITGPFGNKPI
*QQHFXGTITGPFGNKPI

NJNS

aÉ=áã~ÖÉê=áåëí~ääÉêÉå

4GEJVGTXGTI
TGPFGNKPI

6. Controleer of de thermische printkop is geparkeerd. De
thermische printkop moet goed vastzitten en mag niet wiebelen.
%QPVTQNGGTQHFG
VJGTOKUEJGMQRIQGF
XCUV\KVGPPKGVYKGDGNV
6JGTOKUEJGRTKPVMQR

&GKOCIGTKPUVCNNGTGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

NJNT=

.'612 #NUFGVJGTOKUEJGRTKPVMQRPKGVKUIGRCTMGGTFUEJCMGNFCPFGKOCIGTKPGP
JGTJCCNUVCRGPQOFGKOCIGTQRFGLWKUVGOCPKGTWKVVGUEJCMGNGP\QFCVFG
RTKPVMQRYQTFVIGRCTMGGTF

7. Kijk in de imager, vlak voor de thermische printkop, en
controleer of de lintgeleider zich helemaal onder in de imager
bevindt. (Bij het uitschakelen van de imager moet de lintgeleider
zijn gedaald).
6JGTOKUEJGRTKPVMQR

.KPVIGNGKFGT
QPFGTKPFGKOCIGT

&YCTUFQQTUPGFGXCPKOCIGT

3

12/'4-+0)CNUFGNKPVIGNGKFGTPKGVKPFGNCCIUVGRQUKVKGUVCCVMWPVWFGUEJWKOTWDDGTGP
UVCDKNKUCVQTIGDTWKMGPQOFG\GQONCCIVGFWYGP&GUVCDKNKUCVQTKUCCPFGDKPPGPMCPV
XCP FGFQQUCHIGDGGNFKPJGVGGTUVGXCMXCPFGKNNWUVTCVKGXQQTJGVQRPKGWYXGTRCMMGP
&G NKPVIGNGKFGTKUPKGVGGPXQWFKIVGXGTRNCCVUGPOCCTWMWPVIGTWUVGPKIGMTCEJVWKVQGHGPGP
QOFG\GXQNNGFKIQONCCIVGFWYGP

.'612 &TWMFGNKPVIGNGKFGTNCPI\CCOQONCCI#NUWFGIGNGKFGTVGUPGNQONCCI
FWYVMCPFG\GDGUEJCFKIGP

8. Breng het verpakkingsmateriaal in de imager aan, sluit de
bovenklep en plaats de imager weer in de originele doos. Zie de
geïllustreerde instructies aan de binnenkant van de doos.

NJNU

aÉ=áã~ÖÉê=áåëí~ääÉêÉå

= O

_~ëáëÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=
áã~ÖÉê

låÇÉêÇÉäÉå=î~å=ÇÉ=eçêáòçåJáã~ÖÉê
In de volgende figuren is aangegeven hoe de belangrijkste
onderdelen van de imager heten en waar deze zich bevinden.
$QXGPMNGR

$GFKGPKPIURCPGGN

1RXCPINCFG
1RXCPINCFG
1RXCPINCFG

6QGXQGTUNGWH
$CUKUDGFKGPKPIXCPFG
KOCIGT

6QGXQGTUNGWH
6QGXQGTUNGWH

6QGICPIVQVUOCTVECTF
\KRUVCVKQP

0COGPGPNQECVKGUXCPFGDGNCPITKLMUVGQPFGTFGNGPXCPFGKOCIGT
XQQT\KLFG
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

OJN=

CONSOLE
UPS

Connectors

Stroomschakelaar

0COGPGPNQECVKGUXCPFGDGNCPITKLMUVGQPFGTFGNGPXCPFGKOCIGT
CEJVGT\KLFG
USB-poorten
Netwerkconnector
Indicatielampje voor
netwerksnelheid:
Aan = 100 Mbps
Uit = 10 Mbps

UPS
(voor aansluiten
van seriële UPScontrolekabel)

%QPPGEVQTUCCPFGCEJVGT\KLFG
OJO

_~ëáëÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê

UPS

Console
(alleen bij service)

CONSOLE

Indicatielampje voor
netwerkactiviteit:
Aan = verbinding
Knipperend = activiteit
Uit = geen verbinding

aÉ=áã~ÖÉê=áåJ=Éå=ìáíëÅÜ~âÉäÉå
aÉ=áã~ÖÉê=áåëÅÜ~âÉäÉå

8
&GKOCIGT
KPUEJCMGNGP

3

Druk op het bedieningspaneel op de knop

(voeding).

Het kan 2-3 minuten duren voordat de imager is opgestart.
Wanneer het scherm Status wordt weergegeven, kunt u beelden
ontvangen op de imager.
12/'4-+0)KPFGVGEJPKUEJGJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QPKOCIGTKUDGUEJTGXGPJQGW
IGFGVCKNNGGTFGTGUVCVWUIGIGXGPUXQQTFGKOCIGTMWPVXGTMTKLIGP

$CUKUDGFKGPKPIXCPFG
KOCIGT

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

OJP=

aÉ=ÄÉÇáÉåáåÖëëí~íìë=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê=
ÄÉâáàâÉå=áå=ÜÉí=ëÅÜÉêã=pí~íìë
In het scherm Status kunt u de status van de imager bekijken. Het
bovenste gedeelte van het display, het scherm Supply (Toevoer),
bevat de status van de drie toevoercassettes. Bovendien wordt er
aangegeven of u een kleurenlint hebt geïnstalleerd. In het onderste
gedeelte van het display, het scherm Status, worden statusberichten
voor afdruktaken en de bedieningsstatus van de imager
weergegeven.
5EJGTO5WRRN[ 6QGXQGT IGGHVFG
UVCVWUXCPVQGXQGTUNGWXGPCCP
)GGHVCCPFCVWGGPMNGWTGPNKPV
JGDVIGÊPUVCNNGGTFGPYCVFG
UVCVWUJKGTXCPKU

5WRRN[

 : &8$NWG
 #
%82CRGT
 : &8$NWG
5VCVWU
5JGGVUSWGWGF

%/;




1-

$KLCEVKXKVGKVYQTFGPUVGGFU
CHYKUUGNGPFJGVVQGXQGTKVGO
GPFGCEVKXKVGKVUUVCVWUOGV
DGVTGMMKPIVQVFGECUUGVVG
YGGTIGIGXGP2TQEGUUKPI
9QTFVXGTYGTMV 2TKPVKPI
9QTFVCHIGFTWMV %CNKDTCVKPI
9QTFVIGMCNKDTGGTF GP/GFKC
LCO /GFKCUVQTKPI
#CPVCNTGUVGTGPFGXGNNGP
KPECUUGVVG

$GFKGPKPIUUVCVWU1-
#.'46QT(#7.6
1-9CCTUEJWYKPIQH
5VQTKPI
5EJGTO5VCVWUJKGTYQTFGP
UVCVWUDGTKEJVGPYGGTIGIGXGP

Druk op de knop
statusbericht.

OJQ

_~ëáëÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê

*'.2

voor meer informatie over het geselecteerde

^äÖÉãÉåÉ=ÄÉêáÅÜíÉå=çîÉê=ÇÉ=ëí~íìë=î~å=Å~ëëÉííÉë

De volgende tabel bevat algemene berichten over de status van
cassettes.
6CDGN  $GTKEJVGPQXGTFGUVCVWUXCPECUUGVVGU
$GTKEJV

7KVNGI

%CNKDTCVKPI 9QTFV
IGMCNKDTGGTF

'TYQTFVGGPMCNKDTCVKGWKVIGXQGTF

%JGEMKPIECUUGVVG
%CUUGVVGYQTFV
IGEQPVTQNGGTF

&GKOCIGTKUIGTGGFQOFGUVTGGRLGUEQFGXCPFG
VQGXQGTECUUGVVGVGNG\GPQHYCEJVQOFGUVTGGRLGUEQFGVG
MWPPGPNG\GP #NUDKLXQQTDGGNFFGDQXGPMNGRKUIGQRGPF
MCP FGUVTGGRLGUEQFGPKGVYQTFGPIGNG\GP 

/GFKCV[RGCPF
EQWPV
/GFKCHQTOCCVV[RG
GPCCPVCN

*KGTOGGYQTFVJGVV[RGJGVHQTOCCVGPJGVCCPVCNXGNNGP
YGGTIGIGXGPOGVDGVTGMMKPIVQVFGOGFKCECUUGVVGKPFG
FGUDGVTGHHGPFGVQGXQGTUNGWHZ &8 $NWGDGVGMGPV
DKLXQQTDGGNFFCVFGECUUGVVGOQOGPVGGNDNCWYG
&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGPOGVGGPHQTOCCVXCP Z KP
DGXCV

6KLFGPUJGVMCNKDTGTGPXCPVTCPURCTCPVGP YCPPGGTWXQQTJGV
GGTUVGGPECUUGVVGOGV&KTGEV8KUVC\YCTVYKVVTCPURCTCPVGP
JGDVIGRNCCVUVQHFGMCNKDTCVKGJCPFOCVKIJGDVIGUVCTVXKCJGV
JQQHFOGPW YQTFGPJGVDGTKEJV%CNKDTCVKPI 9QTFV
IGMCNKDTGGTF CHIGYKUUGNFOGVVQGXQGTIGIGXGPU

0QECUUGVVG )GGP &GVQGXQGTUNGWHDGXCVIGGPECUUGVVG
ECUUGVVG
2TKPVKPI 9QTFV
CHIGFTWMV

'TYQTFVGGPCHFTWMIGOCCMVXCPWKVFGCCPIGIGXGPECUUGVVG

%NGCPKPI 9QTFV
IGTGKPKIF

*GVFQQTXQGTU[UVGGOYQTFVIGTGKPKIF

$CUKUDGFKGPKPIXCPFG
KOCIGT

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

OJR=

pí~íìë=î~å=ÜÉí=âäÉìêÉåäáåí

De volgende tabel bevat de statusindicaties voor het kleurenlint.
6CDGN  5VCVWUKPFKECVKGUXQQTJGVMNGWTGPNKPV
+PFKECVKG

7KVNGI
.GGIFGKOCIGTDKGFVIGGPQPFGTUVGWPKPIXQQT%JTQOC8KUVC
MNGWTGPOGFKC
%/;

176

*GVNKPVKUIGRNCCVUV*GVNKPVV[RGKUCCPIGIGXGP\QCNU%/;
XQQT%[CP/CIGPVCGP;GNNQY E[CCPOCIGPVCGPIGGN 
*GVNKPVKUIGRNCCVUVOCCTJGVKUQR

*GVNKPVKUPKGVIGRNCCVUV GPFGKOCIGTDKGFVIGGP
QPFGTUVGWPKPIXQQT%JTQOC8KUVCMNGWTGPOGFKC 

OJS

9#+6

&GUVCVWUXCPJGVNKPVYQTFVDGRCCNF

'44

*GVNKPVKUIGRNCCVUVOCCTGTKUGGPHQWVQRIGVTGFGP

_~ëáëÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê

aÉ=áã~ÖÉê=ìáíëÅÜ~âÉäÉå

8
&GKOCIGT
WKVUEJCMGNGP

1. Druk op het bedieningspaneel op de aan/uit-knop

(voeding).

Het menu Power (Stroom) wordt geopend.
2QYGT
2QYGT1HH

4GDQQV

3

12/'4-+0)FTWMPQIOCCNUQRFGMPQR
WKVUEJCMGNGPXCPFGKOCIGTYKNVCPPWNGTGP

QHQRFGMPQR

%#0%'.

 #PPWNGTGP CNUWJGV

2. Selecteer de optie 2QYGT1HH 7KVUEJCMGNGP .
Er worden berichten over het afsluiten weergegeven. Nadat de
imager is afgesloten, wordt deze uitgeschakeld.

3

12/'4-+0)IGDTWKMCNVKLFFGMPQR QRJGVDGFKGPKPIURCPGGNQOFGKOCIGTKPQHWKV
VG UEJCMGNGP&GUVTQQOUEJCMGNCCTCCPFGCEJVGT\KLFGXCPFGKOCIGTOQGVCNVKLFQR
RQUKVKG  CCP UVCCPVGP\KLFGKOCIGTYQTFVIGTGRCTGGTFQHXGTRNCCVUV

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

$CUKUDGFKGPKPIXCPFG
KOCIGT

.'612 #NUWFGKOCIGTJGDVWKVIGUEJCMGNFOGVFGMPQR YQTFGPQPXQNVQQKFG
VCMGPKPFGYCEJVTKLQRIGUNCIGPGPXGTFGTCHIGFTWMV\QFTCWFGKOCIGTYGGT
KPUEJCMGNV#NUWFGKOCIGTGEJVGTWKVUEJCMGNVOGVFGUVTQQOUEJCMGNCCTCCPFG
CEJVGT\KLFGQHCNUFGUVTQQOWKVXCNVMWPPGPVCMGPKPFGYCEJVTKLXGTNQTGPICCP

OJT=

eÉí=ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä

+PFKECVKGNCORLGU
<KGRCIKPC 

&KURNC[
<KGRCIKPC 

-PQRRGP

-PQR2QYGT 8QGFKPI
<KGRCIKPC 

OJU

_~ëáëÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê

fåÇáÅ~íáÉä~ãéàÉë=çé=ÜÉí=ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä
De volgende tabel bevat de indicatielampjes op het
bedieningspaneel.
6CDGN  +PFKECVKGNCORLGUQRJGVDGFKGPKPIURCPGGN
+PFKECVKGNCORLG

$GUEJTKLXKPI

10.+0' )41'0

)GGHVCCPYCPPGGTFGKOCIGTQPNKPG NCORLGCCP QH
QHHNKPG NCORLGWKV KU
Ŗ 9CPPGGTFGKOCIGTQPNKPGKUKUJGVCHFTWMMGP
KPIGUEJCMGNF
Ŗ 9CPPGGTFGKOCIGTQHHNKPGKUKUJGVCHFTWMMGP
IGRCW\GGTF
+PDGKFGIGXCNNGPYQTFGPCHFTWMVCMGPPQIUVGGFU
QPVXCPIGPGPXGTYGTMV

#.'46 9##45%*79+0)
IGGN

9CPPGGTFKVKPFKECVKGNCORLGDTCPFVFKGPVWCCPFCEJVVG
UEJGPMGPCCPGGPDGRCCNFGUKVWCVKGOCCTCHFTWMVCMGP
MWPPGPPQIIGYQQPYQTFGPWKVIGXQGTF
'GPFGTIGNKLMGUKVWCVKGVTGGFVDKLXQQTDGGNFQRYCPPGGTFG
YCEJVTKLGGPVCCMDGXCVYCCTXQQTFGDGPQFKIFG
VQGXQGTECUUGVVGPKGVKUIGRNCCVUVQHIGGPOGFKCDGXCV
VGTYKLNCPFGTGECUUGVVGUPKGVNGGI\KLP

(#7.6 5614+0)  TQQF

)GGHVGGPUVQTKPIUEQPFKVKGCCPYCCTFQQTIGGPVCMGP
MWPPGPYQTFGPCHIGFTWMVGPWYKPITKLRGPKUXGTGKUV
8QQTDGGNF
Ŗ 'TKUGGPXGNXCUVIGNQRGP
Ŗ 'T\KLPIGGPVQGXQGTECUUGVVGUIGRNCCVUV
Ŗ #NNGVQGXQGTECUUGVVGU\KLPNGGI

#%6+8' #%6+'(  ITQGP

)GGHVFGXQNIGPFGUVCVWUCCP
$CUKUDGFKGPKPIXCPFG
KOCIGT

Ŗ 1P #CP FGKOCIGTKUKPIGUEJCMGNFOCCTKUPKGV
CEVKGH
Ŗ 1HH 7KV FGKOCIGTKUWKVIGUEJCMGNF
Ŗ (NCUJKPI -PKRRGTV FGKOCIGTKUDG\KIOGVJGV
QPVXCPIGPXGTYGTMGPQHCHFTWMMGPXCPVCMGPFG
KOCIGTYQTFVKPWKVIGUEJCMGNFQHQRPKGWYQRIGUVCTV
$KLIGRCW\GGTFGVCMGPMPKRRGTVJGVKPFKECVKGNCORLG
#%6+8' #%6+'( PKGV
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

OJV=

t~~êëÅÜìïáåÖëJ=Éå=ëíçêáåÖëÄÉêáÅÜíÉå=Éå=
ÇÉ=ëíçêáåÖëíççå
Wanneer u aandacht dient te schenken aan de imager of als er een
fout is opgetreden, brandt het indicatielampje #.'46
9##45%*79+0) of (#7.6 5614+0) . In het scherm Status worden
berichten weergegeven zodat u op de situatie kunt reageren.
Als uw ingrijpen is vereist, klinkt een storingstoon. Druk op een
knop van het bedieningspaneel om de storingstoon te annuleren.
Zie hoofdstuk 9 voor meer informatie over waarschuwings- en
storingsberichten en de manier waarop u kunt reageren.

aáëéä~ó=î~å=ÜÉí=ÄÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä
j~áå=jÉåì=EeççÑÇãÉåìF

Wanneer u op de knop

/'07

drukt, wordt het Main Menu

(Hoofdmenu) geopend. Vanuit het Main Menu (Hoofdmenu) kunt u
elementaire en veelgebruikte bewerkingen uitvoeren.

5GNGEVKGRKLN
IGDTWKMFGMPQRRGP  GP
 QOFGUGNGEVKGRKLNFQQT

FGNKLUVVGXGTRNCCVUGP

)GDKGFOGVDGTKEJVGP
*GNR

/GPW

&GHCWNV/GFKC
 1RGP6QR%QXGT
.QCF4GOQXG4KDDQP
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU

#EEGUU+OCIGTKPVGTPCNUVQENGCPQT
VQEJCPIGTKDDQP

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

OJNM

_~ëáëÄÉÇáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=áã~ÖÉê

Als u de knop  ingedrukt houdt en op de knop /'07 drukt,
worden aanvullende beheeropties in de menu's van het scherm
Status weergegeven. Met deze aanvullende opties kunt u
systeemonderhoud en instellingstaken uitvoeren.
&GUEJWKHDCNMXGTUEJKLPV
YCPPGGTPKGVCNNG
OGPWQRVKGUKPÃÃPMGGT
MWPPGPYQTFGP
YGGTIGIGXGP

/GPW

&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
&GHCWNV/GFKC
 1RGP6QR%QXGT
.QCF4GOQXG4KDDQP
%WUVQO,QD5GVVKPIU
7VKNKVKGU
6GUV2TKPVU
2TKPV(TQO<KR&KUM
#EEGUU+OCIGTKPVGTPCNUVQENGCP
QTVQEJCPIGTKDDQP

2TGUU/'07VQGZKVOGPWU

8
&GUEJGTOGP
/GPWCHUNWKVGP

Druk op de knop
wordt geopend.

/'07

*GV\YCTVGIGFGGNVGXCP
FGUEJWKHDCNMIGGHVCCP
YCCTFGIGUGNGEVGGTFG
QRVKG\KEJDKPPGPFG
XQNNGFKIGNKLUVDGXKPFV
)GDTWKMFGMPQRRGP  GP
 QOFGUGNGEVKGRKLNFQQT
FGNKLUVVGXGTRNCCVUGP

wanneer u klaar bent. Het scherm Status

$CUKUDGFKGPKPIXCPFG
KOCIGT

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

OJNN=

/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP

= P

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=
çéëä~~å

lîÉêòáÅÜí
qçÉîçÉêëäÉìîÉå=Éå=JÅ~ëëÉííÉë
Media voor de Horizon-imager worden vooraf verpakt in cassettes
die in de fabriek zijn verzegeld en kunnen worden weggegooid.
5VTGGRLGUEQFG
CCP\KLMCPV

%CUUGVVGJQGU
PKGVXGTYKLFGTGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

PJN=

Elke cassette bevat een streepjescode op basis waarvan de imager
kan bijhouden hoeveel vellen de cassette nog bevat. (Dit aantal
klopt niet meer als u vellen handmatig hebt toegevoegd of
verwijderd of als u de cassette hebt overgebracht naar een andere
imager).
Naast de streepjescode zijn op het desbetreffende etiket het
partijnummer van de cassette en de uiterste gebruiksdatum
vermeld.

Alle cassettes kunnen in een van de drie toevoersleuven van de
imager worden geplaatst. Standaard worden voltooide afdrukken
uitgeworpen in de overeenkomende opvanglade.
.'612 )GDTWKMCNNGGP%QFQPKEUOGFKC)GDTWKMIGGPUVCPFCCTFRCRKGT
MCPVQQTVTCPURCTCPVGPQHCPFGTGPKGVIQGFIGMGWTFGOGFKCYCPVFG\GMWPPGPFG
KOCIGTDGUEJCFKIGPCHYKLMGPFGTGUWNVCVGPIGXGPQHUVQTKPIGPXGTQQT\CMGP<KG
/GFKCDGUVGNNGPQRRCIKPC XQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGTIQGFIGMGWTFGV[RGPGP
HQTOCVGPXCP%QFQPKEUOGFKCGPQXGTFGOCPKGTYCCTQRWECUUGVVGUMWPVDGUVGNNGP

.'612 8WNGGPECUUGVVGPKGVQRPKGWY2TQDGGTJGVGVKMGVOGVFGUVTGGRLGUEQFGPKGV
VGYKL\KIGPQHXGTYKLFGTGP&GUVTGGRLGUEQFGXCPFGECUUGVVGKUGUUGPVKGGNQOFG
MYCNKVGKVXCPFKCIPQUVKUEJGDGGNFGPVGICTCPFGTGP#NUFGECUUGVVGQRGPKIGTNGKYKL\G
YQTFVDGUEJCFKIFMCPFKVVGPMQUVGICCPXCPFGMYCNKVGKVGPDGVTQWYDCCTJGKFXCPFG
KOCIGT

PJO

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=çéëä~~å

/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP

aÉ=ëí~íìë=î~å=ÉÉå=íçÉîçÉêëäÉìÑ=ÄÉâáàâÉå

Het scherm Status bevat de status van elke toevoersleuf, zoals het
mediumtype en -formaat en het aantal resterende vellen.
5WRRN[

 : &8$NWG
 #
%82CRGT
 : &8$NWG
5VCVWU

%/;




1-

UJGGVUSWGWGF

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

PJP=

`~ëëÉííÉë=éä~~íëÉå=çÑ=îÉêïáëëÉäÉå

8
'GP
VQGXQGTECUUGV
VGXGTYKUUGNGP

1. Druk op de knop 2#75' (Pauzeren) en wacht totdat het
indicatielampje 10.+0' niet meer brandt en in het scherm Status
wordt aangegeven dat de imager is gepauzeerd.
Als momenteel een afdruk wordt gemaakt, wordt het
desbetreffende vel eerst voltooid voordat de imager wordt
gepauzeerd. Zolang de imager is gepauzeerd, kan deze nog
steeds taken ontvangen en verwerken.
.'612 8GTYKLFGTQHRNCCVUGGPECUUGVVGPKGVVGTYKLNGGPXGNYQTFVCHIGFTWMV#NUWFKV
VQEJFQGVMCPFGDGGNFMYCNKVGKVXCPJGVCHIGFTWMVGXGNXGTUNGEJVGTGPQHGGP
RCRKGTUVQTKPIQRVTGFGP2CW\GGTCNVKLFGGTUVFGKOCIGT

2. Verwijder de cassette als deze zich bevindt in de toevoersleuf die
u wilt gebruiken. Kantel de cassette iets omhoog en trek deze
uit de toevoersleuf.
3. Verwijder het cellofaan van een nieuwe cassette voordat u deze
plaatst. Gebruik de trekstrip om het cellofaan te scheuren.

6TGMUVTKR

PJQ

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=çéëä~~å

/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP

.'612 8GTYKLFGTFGDGFTWMVGECUUGVVGJQGUPKGVYCPVFG\GDGUEJGTOVFGOGFKC
VGIGPUVQHGPCPFGTXWKN<QTIGTXQQTFCVWFGECUUGVVGCNVKLFOGVFGQRGP\KLFGQOJQQI
XCUVJQWFVQHQRUNCCVQOVGXQQTMQOGPFCVXGNNGPWKVFGECUUGVVGXCNNGP

4. Plaats de nieuwe cassette in de toevoersleuf, met het etiket van
de cassette naar u toe en het etiket met de streepjescode naar
links gericht.

5. Schuif de cassette in de toevoersleuf totdat u de cassette voelt
vastklikken.
6. Druk op de knop
hervatten.

2#75'

(Pauzeren) om het afdrukken te

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

PJR=

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=çéëä~~å
Zie de opslag- en gebruiksinstructies bij de media voor optimale
resultaten.

^ÑëÅÜÉìêëíêçâÉå=E~ääÉÉå=`Üêçã~sáëí~F

8
&G
CHUEJGWTUVTQQM
XGTYKLFGTGP

PJS

ChromaVista-kleurenpapier en -transparanten bevatten
afscheurstroken aan de boven- en onderzijde zodat afdrukken over
de volledige lengte kunnen worden gemaakt:
Buig op een voltooide afdrukde strook langs de perforatielijn
volledig de ene kant en vervolgens de andere kant op. De strook
breekt dan af.

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=çéëä~~å

/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP

eÉí=äáåí=îÉêî~åÖÉå=E`Üêçã~sáëí~F
Wanneer het lint en de lintspoelen op zijn en moeten worden
vervangen, gebeurt het volgende:
Ŗ Het indicatielampje Alert (Waarschuwing) op de imager gaat
branden.
Ŗ In het scherm Status wordt aangegeven dat u een nieuw lint moet
plaatsen.

8
*GVMNGWTGPNKPV
XGTYKUUGNGP

1. Druk op de knop

/'07

.

Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend.
2. Selecteer de menuoptie .QCF4GOQXG4KDDQP .KPV
RNCCVUGPXGTYKLFGTGP .
Nadat u deze optie hebt geselecteerd, gebeurt het volgende:
Ŗ

De imager wordt gepauzeerd (nadat eerst het vel is voltooid
dat momenteel wordt afgedrukt).

Ŗ

In de imager komt de toevoerspoel van het lint omhoog.

Ŗ

Nadat gedurende een minuut de thermische printkop is
afgekoeld, springt de klep van de imager gedeeltelijk open.

3. Open de klep volledig en zoek de lintspoelen.
9##45%*79+0) 4CCMCNNGGPFGITQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGPCCP OGV
WKV\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP\KGFGHKIWWTQRRCIKPC ZZK &QGTKPIGP
UVTQRFCUUGPUKGTCFGPGPCPFGTGKVGOUCHGPFQGWYJCCTKPGGPUVCCTV
\QFCV PKGVUKPFGKOCIGTXCNVQHXGTUVTKMVTCCMV

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

PJT=

4. Verwijder het oude lint, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.

5RQGNGP
OGVXGGT

5. Plaats het nieuwe lint, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.

5RQGNGP
OGVXGGT
<YCTV VQGXQGT

)TKLU QRPCOG

PJU

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=çéëä~~å

/GFKCIGDTWKMGPGPQRUNCCP

6. Draai de bovenzijde van het wiel van de opnamespoel (dus het
voorste wiel) van u af om het lint strak te trekken, zoals is
weergegeven in de volgende figuur.
9KGNXCPVQGXQGTURQGN
FKVYKGNPKGVIGDTWKMGP
9KGNXCPQRPCOGURQGN

&TCCKFG
QRPCOGURQGN
XCPWCH

3

12/'4-+0)VTGMJGVNKPVPKGVUVTCMOGVJGVYKGNXCPFGVQGXQGTURQGN FWUJGVCEJVGTUVG
YKGN #NUWFKVFQGVYQTFVTGGFUIGDTWKMVNKPVQRPKGWYIGDTWKMV

7. Sluit de bovenklep nadat u het lint hebt verwisseld.
Na enkele seconden wordt de imager weer geactiveerd en het
afdrukken hervat.
.'612 'GPIGDTWKMVNKPVDGXCVPQIJGVPGICVKGHXCPFGMNGWTGPDGGNFGPFKGFCCTOGG
\KLPCHIGFTWMV#NUWFGXGTVTQWYGNKLMJGKFGPRTKXCE[XCPRCVKÅPVGPOQGVICTCPFGTGP
FKGPVWJGVNKPVVGXGTPKGVKIGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

PJV=

jÉÇá~=ÄÉëíÉääÉå
De Horizon-imager biedt ondersteuning voor allerlei papier en
transparanten waarmee u zowel zwartwit- als kleurenafdrukken
kunt maken. Sommige configuraties van de Horizon-imager
ondersteunen bepaalde mediumtypen en -formaten niet. Neem
contact op met uw Codonics-vertegenwoordiger als uw Horizonimager geen ondersteuning biedt voor het gewenste mediumtype
en/of -formaat.
De volgende tabel bevat de ondersteunde combinaties van
mediumformaat en -type

3

PJNM

/GFKWOV[RG

(QTOCCV

%CVCNQIWUPWOOGT

&KTGEV8KUVC
2CRGT9JKVG(KNO
&KTGEV8KUVC
2CRKGT9KV(KNO

#  Z  KP

#&82

# ZOO

#&82

 Z KP ZEO

&82

 Z KP ZEO

&82

&KTGEV8KUVC(KNO$NWG ZKP
$NCWYG&KTGEV8KUVC
ZKP
VTCPURCTCPVGP
 Z KP

&8$

&KTGEV8KUVC(KNO%NGCT ZKP
-NGWTNQ\G
 Z KP
&KTGEV8KUVC
VTCPURCTCPVGP

&8%

%JTQOC8KUVC
2CRGT9JKVG(KNO
%JTQOC8KUVC
2CRKGT9KV(KNO

#

#%82

#

#%82

&8$
&8$
&8%

12/'4-+0)GPMGNGXCPFGXGTOGNFGEQODKPCVKGUXCPOGFKWOV[RGGPHQTOCCV\KLP
OQIGNKLMPQIPKGVXGTMTKLIDCCT

jÉÇá~=ÖÉÄêìáâÉå=Éå=çéëä~~å

= Q

^ÑÇêìââÉå=î~åìáí=
af`ljJíçÉé~ëëáåÖÉå
#HFTWMMGPXCPWKV&+%1/
VQGRCUUKPIGP

Bij de afdrukprocedures in dit hoofdstuk wordt ervan uitgegaan dat
DICOM-ondersteuning in de Horizon-imager is geïnstalleerd en dat
u afdruktaken verzendt vanuit een DICOM-toepassing.

3

12/'4-+0)CNUW&+%1/.KVGQRFGKOCIGTWKVXQGTVGPHQWVGPYQTFGPYGGTIGIGXGPKP
XGTDCPFOGVFGXGTDKPFKPIOGVFGEQPUQNGQHJGVYGTMUVCVKQPXCPCHYCCTWFGCHFTWMVCMGP
XGT\GPFVJGDVWOQIGNKLMFGXQNNGFKIGXGTUKGXCP&+%1/PQFKI0GGOEQPVCEVQROGVFG
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPIXCP%QFQPKEUXQQTJWNR \KG%QPVCEVQRPGOGPOGVFG
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPIQRRCIKPC  

fåäÉáÇáåÖ=íçí=af`lj
DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) is de
industrienorm voor het overbrengen van beelden en andere
medische gegevens. De Horizon-imager voldoet aan de norm
DICOM Print Service Class.
Ga naar de officiële website OGFKECNPGOCQTI voor meer informatie
over DICOM. Meer informatie vindt u op de website van de
Radiological Society of North America, Inc. (YYYTUPCQTI).

`çåÑçêãáíÉáíëîÉêâä~êáåÖ=îççê=af`lj
De conformiteitsverklaring van de Horizon-imager is beschikbaar
op de website van Codonics (YYYEQFQPKEUEQO). Op verzoek kan de
verklaring ook per post of fax naar u worden gestuurd.
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

QJN=

aÉ=af`ljJíçÉé~ëëáåÖ=ÅçåÑáÖìêÉêÉå
Uw systeembeheerder of leverancier van de DICOM-toepassing
moet de DICOM-toepassing configureren op elk
beeldverwerkingsapparaat waarmee op de Horizon-imager
afdrukken worden gemaakt. Deze toepassing is de Print Service
Class User (Gebruiker afdrukserviceklasse) (SCU). De imager is de
Print Service Class Provider (Provider afdrukserviceklasse).
In de SCU moeten twee gegevens worden ingevoerd: de Called AE
Title (Aangeroepen AE-titel) en het TCP-poortnummer van de
imager. Deze gegevens hoeven normaal gesproken niet te worden
geconfigureerd op de Horizon-imager.
Het poortnummer is 104.
Common AE Titles (Veelgebruikte AE-titels) zijn weergegeven in de
volgende tabel, waarin ook wordt beschreven hoe deze worden
gebruikt.
%CNNGF#'6KVNG #CPIGTQGRGP
#'VKVGN FKGMCPYQTFGPIGDTWKMV

$GUEJTKLXKPI

2TKPVA5%2

8QQTUVCPFCCTFCHFTWMVCMGP

OEO$TCEMGVGPIEU$TCEMGV

8QQTCHFTWMMGPXCPTGGMUQRPCOGXGNNGP
<KGFGIGDTWKMGTUJCPFNGKFKPIDKLFG
*QTK\QPKOCIGTXQQTOGGTKPHQTOCVKG

5RGEKCN5NKFG

8QQTJGVOCMGPXCPCHFTWMMGPQROO
FKC U<KGFGVGEJPKUEJGJCPFNGKFKPIDKLFG
*QTK\QPKOCIGTXQQTOGGTKPHQTOCVKG

0CCOXCPGGPDGUVCPFOGV
VCCMKPUVGNNKPIGP

8QQTJGVOCMGPXCPCHFTWMMGPYCCTDKL
RCTCOGVGTUXQQTCHFTWMVCMGPYQTFGP
IGFGHKPKGGTFXKCDGUVCPFGPOGV
VCCMKPUVGNNKPIGP<KGDKLNCIG $XQQTGGP
NKLUVXCPOGGIGNGXGTFGDGUVCPFGPOGV
VCCMKPUVGNNKPIGP

Zie de technische handleiding bij de Horizon-imager voor meer
informatie over het configureren van DICOM.

QJO

^ÑÇêìââÉå=î~åìáí=af`ljJíçÉé~ëëáåÖÉå

bÉå=af`ljJ~ÑÇêìâí~~â=îÉêòÉåÇÉå
Het hangt van uw specifieke DICOM-toepassing af hoe u een
Horizon-imager als bestemming selecteert en hiernaar een
afdruktaak verzendt. Raadpleeg uw systeembeheerder, uw
leverancier van DICOM-toepassingen of de documentatie bij de
DICOM-toepassing voor meer informatie.
#HFTWMMGPXCPWKV&+%1/
VQGRCUUKPIGP

eÉí=ãÉÇáìãíóéÉ=Éå=JÑçêã~~í=çéÖÉîÉå
In de meeste gevallen stelt u het mediumtype en -formaat voor een
bepaalde afdruktaak in vanuit de SCU DICOM-toepassing. Als de
toepassing echter geen ondersteuning biedt voor het juiste
mediumtype en -formaat, hebt u twee opties:
Ŗ Gebruik een bestand System Job Settings
(Systeemtaakinstellingen) (zie bijlage B) als de Called AE Title
(Aangeroepen AE-titel). Zodoende wordt het juiste mediumtype
en -formaat afgedwongen voor de afdruktaak. Dit is handig
wanneer alleen de media hoeven te worden opgegeven via de
AE-titel.
Ŗ Gebruik een bestand Custom Job Settings (Aangepaste
taakinstellingen) waarin het gewenste mediumtype en -formaat
worden gedefinieerd. Custom Job Settings (Aangepaste
taakinstellingen) zijn bijzonder handig wanneer verschillende
afdruktaakinstellingen niet door de DICOM-toepassing, maar
door de printer moeten worden beheerd.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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_Éëí~åÇÉå=ãÉí=í~~âáåëíÉääáåÖÉå=
ÖÉÄêìáâÉå=ãÉí=af`lj
Soms wordt een instelling ondersteund door de Horizon-imager,
terwijl u deze niet kunt definiëren in uw DICOM-toepassing. Met de
functie Job Settings (Taakinstellingen) van de imager kunt u deze
beperking omzeilen.
Op de Horizon-imager worden meerdere bestanden met Job
Settings (Taakinstelingen) ondersteund. Met elk bestand kunt u
unieke sets vel- en beeldinstellingen definiëren. Via een bestanden
met Job Settings (Taakinstelingen) kunt u waarden voor enkele of
alle vel- en beeldinstellingen definiëren. De instellingen hebben
bijvoorbeeld betrekking op mediumtype en -formaat, kaderkleur,
Dmax en Dmin.

`~íÉÖçêáÉØå=îççê=í~~âáåëíÉääáåÖÉå
Er zijn twee categorieën voor taakinstellingen:
Ŗ System Job Settings (Systeemtaakinstellingen). Deze
bestanden met taakinstellingen worden meegeleverd met de
Horizon-imager. Ze bevatten een taakinstelling voor elke
combinatie van mediumtype en -formaat, voor de drie
opvangladen en voor de drie taakprioriteiten. Zie bijlage B voor
een volledige lijst van bestanden met syteemtaakinstellingen.
Ŗ Custom Job Settings Aangepaste taakinstellingen). Deze
taakinstellingen maakt u zelf. U kunt deze invoeren door het
bedieningspaneel te gebruiken of een tekstbestand te verzenden
naar de imager via het FTP- of LPR-protocol. Zie de technische
handleiding bij de Horizon-imager voor meer informatie over het
maken van Custom Job Settings (Aangepaste taakinstellingen).

QJQ
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bÉå=ÄÉëí~åÇ=ãÉí=í~~âáåëíÉääáåÖÉå=
ÇÉÑáåáØêÉå=î~åìáí=ÉÉå=af`ljJíçÉé~ëëáåÖ
Omdat de Horizon-imager ondersteuning biedt voor meerdere
bestanden met Job Settings (Taakinstelingen) en omdat deze
bestanden worden beheerd via speciale Called AE Titles
(Aangeroepen AE-titles), komt het vaak voor dat verschillende
printerconfiguraties in een DICOM-toepassing verwijzen naar één
Horizon-imager. Bij een typische installatiestrategie worden
afzonderlijke profielen per mediumtype en -formaat gemaakt.
#HFTWMMGPXCPWKV&+%1/
VQGRCUUKPIGP

Het bestand met System Job Settings (Systeemtaakinstellingen)
waarmee bijvoorbeeld de blauwe DirectVista-transparanten 8 x 10
worden gedefinieerd, is 8x10-dvfb. Als u blauwe DirectVistatransparanten 8 x 10 wilt gebruiken voor een afdruktaak, wordt in
de DICOM-toepassing 8x10-dvfb gebruikt als aangeroepen AE-titel
wanneer een Print Service Class-sessie op de Horizon-imager wordt
gestart. Vanuit de DICOM-toepassing kunt u mogelijk ook
kleurenafdrukken maken. Daarom bevat de SCU een tweede
printerinstelling met de AE-titel a-cvp.
De Horizon-imager ondersteunt ook IP-aliassen voor systemen
waarmee niet meer dan één AE Title per IP-adres kan worden
geconfigureerd. Zie de technische handleiding bij de Horizonimager voor meer informatie over het implementeren van meerdere
IP-adressen en het maken van afdrukken vanuit DICOMtoepassingen op de Horizon-imager.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

QJR=

eáØê~êÅÜáÉ=î~å=áåëíÉääáåÖÉå=ÇáÉ=Çççê=ÇÉ=
eçêáòçåJáã~ÖÉê=ïçêÇÉå=ÖÉÄêìáâí
Bij afdruktaken vanuit DICOM-toepassingen wordt op de Horizonimager de volgende volgorde aangehouden om te bepalen welke
vel- en beeldinstellingen moeten worden gebruikt:
1. Bestand met Specified Job Settings (Gedefinieerde
taakinstellingen) (systeem of aangepast).
2. Raadpleeg de instellingen in de DICOM-toepassing voor vel- of
beeldinstellingen die niet zijn gedefinieerd in het bestand met
Job Settings (Taakinstellingen).
3. Bij vel- of beeldinstellingen die niet zijn gedefinieerd in het
bestand Job Settings (Taakinstellingen) of de DICOMtoepassing, worden de Default User Settings
(Standaardgebruikersinstellingen) van de imager gebruikt.
Zie de conformiteitsverklaring voor DICOM en de technische
handleiding bij de Horizon-imager voor meer informatie over de
hiërarchie van instellingen.

QJS
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^ÑÇêìââÉå=î~åìáí=
táåÇçïë=îá~ mçëípÅêáéí
Tijdens de afdrukprocedures in dit hoofdstuk wordt het volgende
verondersteld:
Ŗ Op de Horizon-imager is PostScript-ondersteuning geïnstalleerd.
Ŗ De Horizon-imager is geconfigureerd als Windowsdesktopprinter op uw werkstation via het PostScriptprinterstuurprogramma van Horizon.
#HFTWMMGPXCPWKV9KPFQYU
XKC 2QUV5ETKRV

Ŗ U verzendt afdruktaken vanuit een Windows-toepassing
(Windows 98, ME, NT 4.0, 2000 of XP).
Ŗ U weet in grote lijnen hoe u vanuit Windows-toepassingen
afdrukken moet maken op een desktopprinter.
Zie het PDF-bestand met technische instructies bij het PostScriptstuurprogramma op de cd-rom met Postscript-stuurprogramma's
van Horizon voor meer informatie over het toevoegen van een
Horizon-imager als desktopprinter.
Zie de gebruikershandleiding bij de Horizon-imager voor meer
informatie over het verzenden van PostScript-bestanden vanaf een
Macintosh-computer.
Zie de technische handleiding bij de Horizon-imager voor meer
informatie over het verzenden van PostScript-bestanden vanuit
UNIX of Linux.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

RJN=

fåäÉáÇáåÖ=íçí=mçëípÅêáéí
De PostScript-afdruktechnologie is ontwikkeld voor consistente,
voorspelbare afdrukken vanaf elk belangrijk computerplatform
naar elk ondersteund afdrukapparaat.
Sinds het begin zijn er drie PostScript-technologieën vrijgegeven:
niveau 1, 2 en meest recentelijk 3. De Horizon-imager biedt
ondersteuning voor alle niveaus.

^ÑÇêìââÉå=î~åìáí=táåÇçïëJ
íçÉé~ëëáåÖÉå
Zie de technische handleiding bij de Horizon-imager voor een
gedetailleerde beschrijving van afdruk-, vel- en beeldparameters.
léãÉêâáåÖÉå=çîÉê=ÜÉí=ïáàòáÖÉå=î~å=mçëípÅêáéíJé~ê~ãÉíÉêë

Ŗ Wijzig alleen de standaardinstellingen voor de parameters van de
Horizon-imager die in de technische handleiding zijn vermeld om
onvoorspelbare resultaten te voorkomen.
Ŗ Als u instellingen wijzigt via het Windows-venster Print
(Afdrukken), hebben deze voorrang op instellingen die u op de
imager hebt geconfigureerd.

RJO
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EtáåÇçïë OMMM=Éå=umF
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8
2QUV5ETKRV
RCTCOGVGTU
YKL\KIGPKP
9KPFQYU
GP:2

12/'4-+0)DKLFG\GRTQEGFWTGYQTFVGTXCPWKVIGICCPFCVJGV2QUV5ETKRV
UVWWTRTQITCOOCXQQTFG*QTK\QPKOCIGTCNKUIGÊPUVCNNGGTFQRJGVYGTMUVCVKQP<KGFG
VGEJPKUEJGKPUVTWEVKG9KPFQYU &TKXGT+PUVCNNCVKQPŌ*QTK\QP 9KPFQYU 
UVWWTRTQITCOOCKPUVCNNGTGP*QTK\QP QH9KPFQYU :2&TKXGT+PUVCNNCVKQPŌ*QTK\QP
9KPFQYU :2UVWWTRTQITCOOCKPUVCNNGTGP*QTK\QP XQQTOGGTKPHQTOCVKG<KGFG
IGDTWKMGTUJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QPKOCIGTXQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGTCPFGTG9KPFQYU
XGTUKGU

1. Start de afdruktaak vanuit de Windows-toepassing.
Het dialoogvenster Print (Afdrukken) wordt geopend.
2. Controleer of de Horizon-imager als printer is geselecteerd.
3. Klik op de knop 2TQRGTVKGU 'KIGPUEJCRRGP .
Het dialoogvenster Documenteigenschappen wordt geopend.
4. Klik op de knop #FXCPEGF )GCXCPEGGTF .
Het dialoogvenster Advanced Options (Geavanceerde opties)
wordt geopend.
#HFTWMMGPXCPWKV9KPFQYU
XKC 2QUV5ETKRV

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

RJP=

5. Geef een combinatie van het soort en type Horizon-medium op
in de keuzelijst 2GRGT5K\G 2CRKGTHQTOCCV . De opties voor
Horizon-media beginnen met HZ.
6. Ga naar de parameterlijst 2TKPV(GCVWTGU 2TKPVGTHWPEVKGU als u een
van de andere PostScript-parameters voor de Horizon-imager
wilt instellen.
7. Klik op 1- wanneer u klaar bent om de wijzigingen op te slaan.
De opgeslagen instellingen zijn van kracht voor de huidige
sessie van de toepassing waaruit u de afdruk maakt. Als u een
nieuwe sessie van de toepassing opent of een afdruk vanuit een
andere toepassing maakt, worden de parameters weer ingesteld
op hun standaardwaarden.

RJQ
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pí~åÇ~~êÇáåëíÉääáåÖÉå=
îççê=~ÑÇêìâí~âÉå
Aan elke afdruktaak zijn parameters gekoppeld waarmee wordt
bepaald hoe de taak moet worden verwerkt (bijvoorbeeld
mediumgrootte en -type, schaal, gamma en contrast).
De Horizon-imager bevat een volledige set standaardinstellingen
voor alle mediumtypen/-formaten en beeldparameters van een
afdruktaak. De standaardinstellingen kunt u bekijken en wijzigen
via het bedieningspaneel. Standaardinstellingen worden toegepast
wanneer geen instellingen worden opgegeven door een andere
bron, zoals de toepassing of het PostScript-stuurprogramma.
.'612 9GGUXQQT\KEJVKIYCPPGGTWFGUVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXCPFGKOCIGTYKL\KIV
9KL\KIKPIGPMWPPGPXCPKPXNQGF\KLPQRCHFTWMMGPFKGFQQTCPFGTGIGDTWKMGTUYQTFGP
IGOCCMV)GDTWKM,QD5GVVKPIU 6CCMKPUVGNNKPIGP QOFKVVGXQQTMQOGP

In de meeste DICOM-toepassingen worden sommige of alle beelden velinstellingen ondersteund. Algemeen ondersteunde
instellingen zijn Dmin, Dmax en snijlijnen.
5VCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXQQT
CHFTWMVCMGP

Aangezien elke instelling die op het bedieningspaneel wordt
weergegeven ook in het PostScript-stuurprogramma verschijnt, kunt
u meestal beter de instellingen wijzigen via het stuurprogramma en
niet het bedieningspaneel van de Horizon-imager.
Zie de technische handleiding bij de Horizon-mager voor een
overzicht van afdrukparameters die u kunt wijzigen.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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aÉ=ëí~åÇ~~êÇáåëíÉääáåÖÉå=ïáàòáÖÉå
eÉí=ëí~åÇ~~êÇ=íóéÉ=Éå=Ñçêã~~í=îççê=ãÉÇá~=
ïáàòáÖÉå
Er wordt één standaardmedium opgegeven voor zwartwitbeelden
en één voor kleurenbeelden.
In praktijk wordt de instelling Default Media (Standaardmedium)
overschreven door het PostScript-stuurprogramma of de DICOMtoepassing. Default Media (Standaardmedium) is beschikbaar voor
die enkele installaties waarin dit niet het geval is.
Wanneer de imager een zwartwitbeeld ontvangt, wordt dit
afgedrukt op het standaardtype en formaat voor standaardmedia,
tenzij u een andere instelling hebt opgegeven. Wanneer de imager
een kleurenbeeld ontvangt, wordt dit afgedrukt op het
standaardtype en -formaat voor kleurenmedia.

8
&GKPUVGNNKPI
&GHCWNV/GFKC
5VCPFCCTF
OGFKWO
YGGTIGXGP

1. Druk op de knop

/'07

.

2. dÉÄêìáâ=ÇÉ=âåçééÉå=  en  om de optie &GHCWNV/GFKC
5VCPFCCTFOGFKWO te selecteren en Çêìâ=çé= '06'4 (Invoeren).
3. Selecteer het gewenste beeldtype: )TC[UECNG <YCTVYKV of %QNQT
-NGWT . bê=ïçêÇí=ÉÉå=ãÉåì=ãÉí=áåëíÉääáåÖëçéíáÉë=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=
îççê=Éäâ=ÄÉëÅÜáâÄ~~ê=ãÉÇáìãíóéÉ=Ç~í=Çççê=ÇÉ=áã~ÖÉê=ïçêÇí=
çåÇÉêëíÉìåÇK
k~~ëí=ÇÉ=áåëíÉääáåÖëçéíáÉë=ÄÉî~í=ÜÉí=ãÉåì=aÉÑ~ìäí=jÉÇá~=
Epí~åÇ~~êÇãÉÇáìãF ook een optie waarmee de standaardwaarden
van instellingen worden hersteld.

SJO

pí~åÇ~~êÇáåëíÉääáåÖÉå=îççê=~ÑÇêìâí~âÉå

aÉ=ëí~åÇ~~êÇÖÉÄêìáâÉêëáåëíÉääáåÖÉå=
ïáàòáÖÉå
De standaardgebruikersinstellingen bevinden zich in het
hoofdmenu op beheerniveau.

8
&GUVCPFCCTF
IGDTWKMGTU
KPUVGNNKPIGP
YGGTIGXGP

1. Houd de knop



ingedrukt en druk op de knop

/'07

.

om de optie &GHCWNV7UGT5GVVKPIU
te selecteren en Çêìâ=çé= '06'4
(Invoeren). Er wordt een menu met instellingsopties
weergegeven voor elk beschikbaar mediumtype dat door de
imager wordt ondersteund.

2. dÉÄêìáâ=ÇÉ=âåçééÉå=  en



5VCPFCCTFIGDTWKMGTUKPUVGNNKPIGP

k~~ëí=ÇÉ=áåëíÉääáåÖëçéíáÉë=ÄÉî~í=ÜÉí=ãÉåì=aÉÑ~ìäí=rëÉê=pÉííáåÖë=
Epí~åÇ~~êÇÖÉÄêìáâÉêëáåëíÉääáåÖÉåF ook een optie waarmee de
standaardwaarden van instellingen worden hersteld.
.'612 #NUFGHCDTKGMUKPUVGNNKPIGPXCPFGKOCIGT\KLPIGYKL\KIFXQQTFCVFG\GYGTF
XGT\QPFGP DKLXQQTDGGNFXCPYGIGGGPURGEKCNG1'/EQPHKIWTCVKG MWPPGPFG
UVCPFCCTFYCCTFGPPKGVYQTFGPJGTUVGNF\QCNUFG\GIQNFGPQRJGVOQOGPVXCP
XGT\GPFKPI+PRNCCVUJKGTXCPYQTFGPFGQQTURTQPMGNKLMGHCDTKGMUYCCTFGPJGTUVGNF

.'612 #NUWFGHCDTKGMUKPUVGNNKPIGPJGTUVGNVKUFKVXCPKPXNQGFQRCHFTWMMGPFKGFQQT
CPFGTGIGDTWKMGTUYQTFGPIGOCCMV9GGUFCCTQOXQQT\KEJVKIYCPPGGTWFG
UVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPYKL\KIV/GGUVCNMWPVWDGVGTXGNGPDGGNFKPUVGNNKPIGPQRIGXGP
XCPWKVFG&+%1/VQGRCUUKPIQHFGKPUVGNNKPIGPXCPFG2QUV5ETKRVRTKPVGT1QMMWPVW
GGPDGUVCPFOGVVCCMKPUVGNNKPIGPIGDTWKMGPFCVFGDGPQFKIFGYCCTFGPDGXCV<KGFG
VGEJPKUEJGJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QPKOCIGTXQQTOGGTKPHQTOCVKGQXGTDGUVCPFGP
OGVVCCMKPUVGNNKPIGP

5VCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXQQT
CHFTWMVCMGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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2TGXGPVKGHQPFGTJQWF
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mêÉîÉåíáÉÑ=çåÇÉêÜçìÇ

^~åÄÉîçäÉå=çåÇÉêÜçìÇëëÅÜÉã~
Stof en vuil vormen de belangrijkste reden waardoor de prestaties
en uitvoerkwaliteit van de imager verslechteren. Voer regelmatig het
volgende preventief onderhoud uit.
6CDGN  #CPDGXQNGPQPFGTJQWFUUEJGOC
1PFGTJQWF

5EJGOC

2TQEGFWTGQR

&GVJGTOKUEJGRTKPVMQRGPJGV Ŗ 'NMGXGNNGP
PGWUUVWMTGKPKIGP
Ŗ #NUFGDGGNFMYCNKVGKVCHPGGOV

RCIKPC 

Ŗ #NUXWKN\KEJ\KEJVDCCTJGGHVQRIGJQQRV
&GFTWMGPCCPXQGTTQN
TGKPKIGP

Ŗ 'NMGXGNNGP

RCIKPC 

Ŗ #NUFGDGGNFMYCNKVGKVCHPGGOV
Ŗ #NUXWKN\KEJ\KEJVDCCTJGGHVQRIGJQQRV
Ŗ #NUFGKOCIGTOQGKVGJGGHVOGVJGVOCMGPXCP
CHFTWMMGP

&GFQQTXQGTYKGNGPTGKPKIGP

Ŗ 'NMGXGNNGPQHXCMGTKPXWKNGQOIGXKPIGP

RCIKPC 

Ŗ #NUXGNNGPPKGVIQGFYQTFGPQRIGPQOGPXCPWKV
GGPECUUGVVG
Ŗ #NUFGKOCIGTOQGKVGJGGHVOGVJGVOCMGPXCP
CHFTWMMGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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6CDGN  #CPDGXQNGPQPFGTJQWFUUEJGOC XGTXQNI
1PFGTJQWF

5EJGOC

2TQEGFWTGQR

*GVXGPUVGTXQQTJGVNG\GPXCP 'NMGVYCCNHOCCPFGP
UVTGGRLGUEQFGUTGKPKIGP

)GDTWKMGTU
JCPFNGKFKPIDKLFG
*QTK\QPKOCIGT

*GVECUUGVVGIGDKGFJGV
'NMGXGNNGPQOVGXQQTMQOGPFCVUVQH\KEJ
IGFGGNVGYCCTXGNNGPYQTFGP QRJQQRVGPXWKNKPFGKOCIGTVGTGEJVMQOV
WKVIGYQTRGPFGQRXCPINCFGP
GPFGDGJWK\KPIXCPFGKOCIGT
TGKPKIGPOGVGGP
TGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFG
FTWMTQN \KGő4GKPKIKPIURCMMGV
XQQTFG*QTK\QPKOCIGTŒ
JKGTQPFGT

)GDTWKMGTU
JCPFNGKFKPIDKLFG
*QTK\QPKOCIGT

6TCPURCTCPVGPMCNKDTGTGP

&G\GMCNKDTCVKGYQTFVCWVQOCVKUEJWKVIGXQGTF\QFTCW RCIKPC 
GGPPKGWYGECUUGVVGXQQTJGVGGTUVRNCCVUV7MWPV
FG\GMCNKDTCVKGQQMQRGNMIGYGPUVOQOGPV
JCPFOCVKIWKVXQGTGP DKLXQQTDGGNFCNUFGECUUGVVG
OGGTFCPFTKGOCCPFGPIGNGFGPKUIGMCNKDTGGTF 

oÉáåáÖáåÖëé~ââÉí=îççê=ÇÉ=eçêáòçåJáã~ÖÉê
Met het volgende reinigingspakket kunt u de Horizon-imager op
een goede manier onderhouden:
Ŗ De Horizon-reinigingsset voor drukplaten en printkoppen
(catalogusnr. SP-00118) bevat de speciale reinigingsdoekjes voor
de thermische printkop en de degelrol die u nodig hebt om de
thermische printkop, de degel, de donorgeleider en de
pickbanden te reinigen.
Ŗ De Horizon Barcode Reader Cleaning Kit (catalogusnr. SP-00130)
bevat de wattenstaafjes die u nodig hebt om het
barcodelezervenster schoon te maken.
Als u extra reinigingspakketten wilt bestellen, kunt u contact met
Codonics opnemen op:
6GNGHQQP
)TCVKU
(CZ
9GDUKVG
TJO

mêÉîÉåíáÉÑ=çåÇÉêÜçìÇ
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YYYEQFQPKEUEQO

aÉ=íÜÉêãáëÅÜÉ=éêáåíâçé=Éå=Çêìâêçä=
êÉáåáÖÉå
1. Druk op de knop

/'07

2TGXGPVKGHQPFGTJQWF

.

van de imager.

Het hoofdmenu wordt geopend.
2. Selecteer de menuoptie 1RGP6QR%QXGT $QXGPMNGRQRGPGP .
De imager wordt gepauzeerd en nadat gedurende een minuut
de interne onderdelen zijn afgekoeld, wordt de bovenklep
gedeeltelijk geopend.
3. Open de bovenklep volledig.
9##45%*79+0) 4CCMCNNGGPFGITQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGPCCP OGV
WKV\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP\KGFGHKIWWTQRRCIKPC ZZK &QGTKPIGP
UVTQRFCUUGPUKGTCFGPGPCPFGTGKVGOUCHGPFQGWYJCCTKPGGPUVCCTV
\QFCV PKGVUKPFGKOCIGTXCNVQHXGTUVTKMVTCCMV

Ga naar stap 4 als er een kleurenlint is geplaatst. Ga anders naar
stap 7.
4. Verwijder het kleurenlint, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.

5RQGNGP
OGVXGGT

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

TJP=

3

12/'4-+0)DGUEJGTOJGVNKPVVGIGPUVQHGPXWKN\QNCPIJGVPKGVKPFGKOCIGTKUIGRNCCVUV
.GIJGVNKPVPKGVQRGGPVCHGNFQQTUVCVKUEJGNCFKPIYQTFVUVQHXCPJGVVCHGNQRRGTXNCM
CCPIGVTQMMGP

5. Selecteer in het menu 1RGP6QR%QXGT $QXGPMNGRQRGPGP de
menuoptie /QXG4KDDQP%CTTKCIG .KPVIGNGKFGTXGTRNCCVUGP .
6. Druk op de knop  om de lintgeleider omlaag te verplaatsen,
zodat deze niet in de weg zit.
7. Zoek de printrand en het neusstuk, zoals is aangegeven in de
volgende figuur.
9TKLHXQQT\KEJVKINCPIU
FGRTKPVMQRVQVFCVFG\G
UEJQQPKU
0GWUUVWM

2TKPVTCPF

.'612 8QQTMQOCNUXQNIVFCVFGVJGTOKUEJGRTKPVMQRDGUEJCFKIV
Ŗ )GDTWKMCNNGGPJGVTGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFGRTKPVMQRVKLFGPUJGVTGKPKIGP
Ŗ 4CCMJGVINC\GPQRRGTXNCMXCPFGRTKPVMQRPKGVCCPOGVWYXKPIGTUW
YQTFVIGCFXKUGGTFJCPFUEJQGPGPVGFTCIGP

9##45%*79+0) &GVJGTOKUEJGRTKPVMQRMCPJGGV\KLP

TJQ

mêÉîÉåíáÉÑ=çåÇÉêÜçìÇ

2TGXGPVKGHQPFGTJQWF

8. Veeg voorzichtig heen en weer langs de volledige printrand met
het reinigingsdoekje voor de printkop, dat is meegeleverd in het
reinigingspakket voor de imager. Druk hierbij niet te hard met
het doekje op de printrand. Mogelijk verkleurt het
reinigingsdoekje. Herhaal de heen- en weergaande beweging
totdat de printrand volledig schoon is.
9. Verwijder stof of ander vuil van het neusstuk.
10. Kijk vanaf de zijkant van de imager en zoek de oranje of witte
drukrol en de aanvoerrol, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.
6QGXQGTTQN

&TWMTQN
QTCPLGQHYKV

11. Keer terug naar het menu 1RGP6QR%QXGT $QXGPMNGRQRGPGP
door op de knop  te drukken als het menu /QXG4KDDQP
%CTTKCIG .KPVIGNGKFGTXGTRNCCVUGP wordt geopend.
12. Selecteer in het menu 1RGP6QR%QXGT $QXGPMNGRQRGPGP de
menuoptie 4QVCVG2NCVGP &TWMTQNFTCCKGP .
Het menu 4QVCVG2NCVGP &TWMTQNFTCCKGP wordt geopend.
13. Wrijf het reinigingsdoekje voor de drukrol, dat is meegeleverd
in het reinigingspakket voor de imager, steeds in één richting
langs de gehele lengte van de drukrol totdat al het zichtbare vuil
volledig is verwijderd. Wrijf het doekje niet heen en weer.
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

TJR=

Druk op de knop  of  om de drukrol te draaien, zodat u
het volledige oppervlak kunt reinigen.
.'612 )GDTWKMCNNGGPJGVTGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFGFTWMTQNQOFG\GVGTGKPKIGP7
MWPVFGFTWMTQNDGUEJCFKIGPCNUWJGVTGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFGRTKPVMQRIGDTWKMV

14. Verwijder stof of ander vuil van de aanvoerrol met het
reinigingsdoekje voor de drukrol of printkop dat is meegeleverd
in het reinigingspakket voor de imager.
15. Wacht totdat de thermische printkop en de drukrol volledig zijn
gedroogd.
.'612 &GVJGTOKUEJGRTKPVMQROQGVXQNNGFKIFTQQI\KLPXQQTFCVWRTQDGGTVFG
KOCIGTVGIGDTWKMGP#NUFGMQRJGGVYQTFVVGTYKLNFG\GPQIPCVKUVTGFGP
DGUEJCFKIKPIGPQR

Ga naar stap 16 als u het kleurenlint opnieuw moet plaatsen. Ga
anders naar stap 18.
16. Selecteer in het menu 1RGP6QR%QXGT $QXGPMNGRQRGPGP
de menuoptie /QXG4KDDQP%CTTKCIG .KPVIGNGKFGTXGTRNCCVUGP .
Druk op de knop  om de lintgeleider weer naar boven te
verplaatsen, zodat u het kleurenlint opnieuw kunt aanbrengen.
17. Plaats het kleurenlint opnieuw, zoals is aangegeven in de
volgende figuur.
5RQGNGP
OGVXGGT
<YCTV VQGXQGT

)TKLU QRPCOG

18. Sluit de bovenklep.
TJS

mêÉîÉåíáÉÑ=çåÇÉêÜçìÇ

2TGXGPVKGHQPFGTJQWF

aÉ=ÇççêîçÉêïáÉäÉå=êÉáåáÖÉå
Sommige gebruikers maken voor het reinigen van de
doorvoerwielen wellicht liever gebruik van de reinigingscassette
van Horizon dan het reinigingsdoekje voor de drukrol. U kunt de
Horizon reinigingscassette, onderdeelnummer SP-00279, bestellen
bij uw Codonics-vertegenwoordiger.
1. Druk op de knop 2#75' (Pauzeren) op de imager en wacht totdat
deze is gepauzeerd.
2. Verwijder de opvangladen, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.

1RXCPINCFGP

8 "x

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

9##45%*79+0) 4CCMCNNGGPFGITQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGPCCP OGV
WKV\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP\KGFGHKIWWTQRRCIKPC ZZK &QGTKPIGP
UVTQRFCUUGPUKGTCFGPGPCPFGTGKVGOUCHGPFQGWYJCCTKPGGPUVCCTV
\QFCV PKGVUKPFGKOCIGTXCNVQHXGTUVTKMVTCCMV

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

TJT=

3. Leg de opvangladen op een plat oppervlak, zoals is aangegeven
in de volgende figuur.

,WKUV

1PLWKUV

4. Verwijder eventuele cassettes uit de toevoersleuven.
5. Zoek de doorvoerwielen.
Er zijn drie doorvoerwielen, een voor elke toevoersleuf. Het
bovenste doorvoerwiel is weergegeven in de volgende figuur.
&QQTXQGTYKGNGP

&QQTXQGT

TJU

mêÉîÉåíáÉÑ=çåÇÉêÜçìÇ

2TGXGPVKGHQPFGTJQWF

6. Wrijf rond elk doorvoerwiel met het reinigingsdoekje voor de
drukrol dat is meegeleverd in het reinigingspakket voor de
imager. Mogelijk verkleurt het reinigingsdoekje.
.'612 4CCMFGFQQTXQGTYKGNGPPKGVOGVWYXKPIGTUCCPNKEJCCOUQNKGXCPFG
XKPIGTUNKEJCCOUQNKGXCPFGXKPIGTUKUOQGKNKLMVGXGTYKLFGTGPGPMCPWKVGKPFGNKLMFG
YKGNGPDGUEJCFKIGP

.'612 )GDTWKMCNNGGPJGVTGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFGFTWMTQNQOFGFQQTXQGTYKGNGPVG
TGKPKIGP&GYKGNGPMWPPGPDGUEJCFKIGPCNUWJGVTGKPKIKPIUFQGMLGXQQTFGRTKPVMQR
IGDTWKMV

7. Wacht totdat de doorvoerwielen volledig droog zijn.
8. Plaats de opvangladen en eventueel verwijderde mediacassettes
terug.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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= U

qê~åëé~ê~åíÉå=
â~äáÄêÉêÉå
6TCPURCTCPVGPMCNKDTGTGP

Bij het kalibreren van transparanten wordt een bepaalde combinatie
van imager en DirectVista-zwartwittransparanten getypeerd zodat
verschillen tussen imagers en toevoercassettes kunnen worden
gecompenseerd.
Wanneer u een cassette met DirectVista-zwartwittransparanten
voor het eerst in de imager plaatst, wordt een testvel afgedrukt.
Vervolgens wordt dit vel gelezen met de ingebouwde densitometer,
waarna de imager op basis van de resultaten opnieuw wordt
gekalibreerd.
U kunt transparanten ook handmatig kalibreren.

8
6TCPURCTCPVGP
MCNKDTGTGP

1. Druk op de knop

/'07

.

Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend.
2. Selecteer de volgende menuopties:
7VKNKVKGU *WNRRTQITCOOC U
(KNO%CNKDTCVG 6TCPURCTCPVMCNKDTGTGP

Het menu Film Calibration (Transparant kalibreren) wordt
geopend. Vervolgens kunt u kiezen uit de toevoersleuf
(aangeduid met Cassette 1, 2 of 3) waarin de cassette met
DirectVista-zwartwittransparanten is geplaatst.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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3. Selecteer de juiste toevoersleuf en druk op de knop
(Invoeren).

'06'4

Er wordt een testvel afgedrukt, waarna de cassette op basis van
het resultaat opnieuw wordt gekalibreerd.

3

UJO

12/'4-+0)CNUWIGGPECUUGVVGOGV&KTGEV8KUVC\YCTVYKVVTCPURCTCPVGPKPFG
VQGXQGTUNGWHJGDVIGRNCCVUVYQTFVFGMCNKDTCVKGPKGVWKVIGXQGTF

qê~åëé~ê~åíÉå=â~äáÄêÉêÉå

= V

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

_êçååÉå=î~å=ëí~íìëÖÉÖÉîÉåë
_ÉÇáÉåáåÖëé~åÉÉä
Het bedieningspaneel bevat de indicatielampjes #.'46
9##45%*79+0) en (#7.6 5614+0) , die gaan branden wanneer de
imager aandacht behoeft.
2TQDNGOGPQRNQUUGP

cçìíÉåäçÖÄÉëí~åÇ
Fouten worden opgeslagen in een logbestand.
1. Druk op de knop

/'07

.

Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend.
2. Selecteer de volgende menuopties:
7VKNKVKGU *WNRRTQITCOOC U
'TTQT.QI (QWVGPNQIDGUVCPF

låäáåÉ=eÉäé=îççê=ïÉÉêÖÉÖÉîÉå=ÄÉêáÅÜíÉå
U kunt Help-tekst weergeven voor een bericht in het scherm Status
door de selectiepijl te verplaatsen naar het bericht en op de knop
*'.2

te drukken.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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q~ÄÉääÉå=îççê=éêçÄäÉÉãçéäçëëáåÖ

6CDGN  2TQDNGOGPOGVQRUVCTVGPGPCHFTWMMGPQRNQUUGP
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

1RNQUUKPIGP

&GKOCIGTUVCTVPKGVQR
YCPPGGTWQRFGCCPWKV

&GKOCIGTKUPKGV
KPIGUEJCMGNF

<GVFGUVTQQOUEJCMGNCCTCCPFGCEJVGT\KLFGXCP
FGKOCIGTQRRQUKVKG CCP GPFTWMQRPKGWY
QR FGMPQR QRJGVDGFKGPKPIURCPGGN \KG&G
KOCIGTXQQTFGGGTUVGMGGTKPUEJCMGNGPQR
RCIKPC  

MPQR QRJGV
DGFKGPKPIURCPGGNFTWMV

1RJGVFKURNC[XCPJGV
DGFKGPKPIURCPGGN
XGTUEJKLPVGGPHQWVDGTKEJV
VKLFGPUJGVQRUVCTVGP

VJO

*GVUVTQQOUPQGTKUPKGVIQGF
CCPIGUNQVGP

1PVMQRRGNJGVUVTQQOUPQGTXCPFGKOCIGTGP
UNWKVJGVQRPKGWYCCP

*GVUVQREQPVCEVYGTMVPKGV

5NWKVGGPCPFGTCRRCTCCVQRJGVUVQREQPVCEVCCP
GPEQPVTQNGGTQHGTUVTQQOKU<QPKGVICFCPPC
YCCTQOJGVUVQREQPVCEVIGGPUVTQQOIGGHV

'GPKPVGTPG\GMGTKPIQHFG
UVTQQOVQGXQGTYGTMVPKGV

&GKPVGTPGUVTQQOVQGXQGTDGXCVGGP
IGÊPVGITGGTFG\GMGTKPIFKGWPKGV\GNHMWPV
TGRCTGTGP0GGOEQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPI

'GPJCTFYCTGQPFGTFGGNKUPKGV
IQGFIGÊPKVKCNKUGGTFGTKUGGP
UVQTKPIKPGGPQPFGTFGGN
QRIGVTGFGP

5EJCMGNFGUVTQQOWKVFQQTFGUVTQQOUEJCMGNCCT
CCPFGCEJVGT\KLFGXCPFGKOCIGTQRRQUKVKG
WKV VGRNCCVUGP9CEJVVKGPUGEQPFGPGP
UEJCMGNFGKOCIGTYGGTKP<KG&GKOCIGTXQQT
FGGGTUVGMGGTKPUEJCMGNGPQRRCIKPC 
0GGOEQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPIGPIGGHJGVHQWVDGTKEJVFQQTCNU
FGUKVWCVKGJKGTOGGPKGVYQTFVQRIGNQUV

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

6CDGN  2TQDNGOGPOGVQRUVCTVGPGPCHFTWMMGPQRNQUUGP XGTXQNI
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

&GKOCIGTTGCIGGTVPKGV &GKOCIGTUQHVYCTGKU
YCPPGGTWQRMPQRRGP
XCUVIGNQRGP
XCPJGVDGFKGPKPIURCPGGN
FTWMV

1RNQUUKPIGP
*QWFFGMPQR QRJGVDGFKGPKPIURCPGGN
KPIGFTWMVQOGTXQQTVG\QTIGPFCVFGKOCIGT
YQTFVCHIGUNQVGP9CEJVVQVFCVFGKOCIGTKU
CHIGUNQVGPGPFTWMFCPQRPKGWYQRFGMPQR
QOFGKOCIGTYGGTQRVGUVCTVGP



5EJCMGNFGUVTQQOWKVGPYGGTKPCNUFG UKVWCVKG
JKGTOGGPKGVYQTFVQRIGNQUV<KG&GKOCIGT
XQQTFGGGTUVGMGGTKPUEJCMGNGPQRRCIKPC 
0GGOEQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPIXCP%QFQPKEUCNUFGUKVWCVKG
JKGTOGGPQIUVGGFUPKGVYQTFVQRIGNQUV
#HFTWMVCMGP\KLP
XGT\QPFGPOCCTJGV
KPFKECVKGNCORLG#%6+8'
#%6+8' MPKRRGTVPKGV

'TKUGGPKPVGTPRTQDNGGOOGV %QPVTQNGGTQHFGPGVYGTMMCDGNIQGFKU
FGKOCIGTQHFG
CCPIGUNQVGP
PGVYGTMXGTDKPFKPI
%QPVTQNGGTQHFGPGVYGTMKPUVGNNKPIGPXCPFG
QRIGVTGFGP
*QTK\QPKOCIGTLWKUV\KLP
%QPVTQNGGTQHJGV+2CFTGUXCPFG*QTK\QP
KOCIGTLWKUVKUKPIGUVGNFQRFGJQUVFKGFG
CHFTWMVCCMXGT\GPFV

'GPVKLFGNKLMGHWPEVKGMPQRKU
XGTXCNNGP

%QPVTQNGGTQHWCNNGGPHWPEVKGUIGDTWKMVFKG\KLP
CCPIGUEJCHVXQQTGPKPIGUEJCMGNFQRFG
KOCIGT

2TQDNGOGPQRNQUUGP

7RTQDGGTVGGPHWPEVKGVG
IGDTWKMGPFKGPKGVYQTFV
QPFGTUVGWPF\QCNUGGP
OGFKWOQHDTQP &+%1/QH
2QUV5ETKRV 

$GMKLMJGVHQWVGPNQIDGUVCPFOGVFGHWPEVKG'TTQT
.QI (QWVGPNQIDGUVCPF QOVGDGRCNGPQHGGP
XGTGKUVGHWPEVKGPKGVKUKPIGUEJCMGNF0GGO
EQPVCEVQROGVWY%QFQPKEUXGTVGIGPYQQTFKIGT
QOGGPRGTOCPGPVGXGTUKGXCPFG
FGUDGVTGHHGPFGHWPEVKGMPQRCCPVGUEJCHHGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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6CDGN  2TQDNGOGPOGVQRUVCTVGPGPCHFTWMMGPQRNQUUGP XGTXQNI
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

$GGNFGPYQTFGP
&GLWKUVGOGFKC\KLPPKGV
QXGTIGDTCEJVOCCTGT
IGNCFGP
YQTFVIGGPXGNCHIGFTWMV

.GGUJGVDGTKEJVKPJGVUEJGTO5VCVWUQRJGV
DGFKGPKPIURCPGGNGPNCCFJGVIGYGPUVG
OGFKWOV[RG

'GPVKLFGNKLMGHWPEVKGMPQRKU
XGTXCNNGP

$GMKLMJGVHQWVGPNQIDGUVCPFOGVFGHWPEVKG'TTQT
.QI (QWVGPNQIDGUVCPF QOVGDGRCNGPQHGGP
XGTGKUVGHWPEVKGPKGVKUKPIGUEJCMGNF0GGO
EQPVCEVQROGVWY%QFQPKEUXGTVGIGPYQQTFKIGT
QOGGPRGTOCPGPVGXGTUKGXCPFG
FGUDGVTGHHGPFGHWPEVKGMPQRCCPVGUEJCHHGP

7RTQDGGTVGGPHWPEVKGVG
IGDTWKMGPFKGPKGVYQTFV
QPFGTUVGWPF

%QPVTQNGGTQHWCNNGGPHWPEVKGUIGDTWKMVFKG\KLP
CCPIGUEJCHVXQQTGPKPIGUEJCMGNFQRFG
KOCIGT

*GVDGGNFYQTFV
*GVDGGNFDGUVCPFJGGHVGGP
QXGTIGDTCEJVOCCTFGEGN QPDGMGPFGQHDGUEJCFKIFG
XCPJGVDGGNFQRJGV
KPFGNKPI
CHIGFTWMVGXGGNKUNGGI+P
RNCCVUJKGTXCPDGXCVFG
EGNJGVDGTKEJV+OCIG
RTQEGUUKPIHCKNGF
$GGNFXGTYGTMKPIKU
OKUNWMV 

%QPVTQNGGTQHFGKPFGNKPIXCPFGDGGNFGPFKG
PCCTFGKOCIGTYQTFGPXGT\QPFGPYQTFV
QPFGTUVGWPF

&GXGNGPQH
DGGNFKPUVGNNKPIGPXQQT
CHIGFTWMVGXGNNGPMQOGP
PKGVQXGTGGPOGVFG
KPUVGNNKPIGPFKGXKCJGV
DGFKGPKPIURCPGGN\KLP
IGFGHKPKGGTF

5GNGEVGGTGGP%CNNGF#'6KVNG #CPIGTQGRGP#'
6KVNG XCPFG*QTK\QPKOCIGTYCCTOGGIGGP
RCTCOGVGTU \QCNU2TKPVA5%2 XQQT,QD5GVVKPIU
6CCMKPUVGNNKPIGP YQTFGPIGFGHKPKGGTFCNUWFG
&GHCWNV7UGT5GVVKPIU
5VCPFCCTFIGDTWKMGTUKPUVGNNKPIGP YKNV
IGDTWKMGPFKGWXKCJGVDGFKGPKPIURCPGGNJGDV
QRIGIGXGP)GGHQQMIGGPCCPIGRCUVG
KPUVGNNKPIGPQRXKCFGKPVGTHCEGXCPFG&+%1/
VQGRCUUKPIQH2QUV5ETKRVRTKPVGTKPUVGNNKPIGP#NNG
KPUVGNNKPIGPYQTFGPXGTXQNIGPUCCPIGRCUVCCP
FG&GHCWNV7UGT5GVVKPIU 5VCPFCCTFIGDTWKMGTU
KPUVGNNKPIGP XCPFGKOCIGT

+PUVGNNKPIGPFKGCNU,QD5GVVKPIU
6CCMKPUVGNNKPIGP \KLPKPIGXQGTF
FQQTOKFFGNXCPFGKPVGTHCEGXCP
FG&+%1/VQGRCUUKPI
QXGTUEJTKLXGPFG&GHCWNV7UGT
5GVVKPIU
5VCPFCCTFIGDTWKMGTUKPUVGNNKPIG 
XCPFGKOCIGT

+PJGVUEJGTO5VCVWU
&GKOCIGTYQTFVPKGVIQGF
YQTFVJGVDGTKEJV*GCF IGXGPVKNGGTF
EQQNKPIRNGCUGYCKV
-QRYQTFVIGMQGNFGXGP
IGFWNF IGFWTGPFG
NCPIGTGVKLF OGGTFCPGGP
OKPWWV QHXCCM
YGGTIGIGXGP
VJQ

1RNQUUKPIGP

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

%QPVTQNGGTQHGTIGGPDGUEJCFKIFGQH
QPXQNNGFKIGDGGNFGPYQTFGPXGT\QPFGPXCPWKV
FGVQGRCUUKPI
+PUVCNNGGTFGKOCIGTUQHVYCTGQRPKGWY

<QTIXQQTGGPVWUUGPTWKOVGXCPOKPKOCCN EO
 KP CCPFGCEJVGT\KLFGGP\KLMCPVGPXCPFG
KOCIGT
<GVFGKOCIGTQRGGPMQGNGTGRNCCVU

6CDGN  2TQDNGOGPOGVXCUVIGNQRGPXGNNGPQRNQUUGP
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

1RNQUUKPIGP

8GNNGPNQRGPXCUVQH
YQTFGPXGTMGGTF
KPIGXQGTF

&GKOCIGTYQTFVIGDTWKMVKPGGP\GGT
XQEJVKIGQHFTQIGTWKOVGYCCTXCPFG
XQEJVKIJGKFDWKVGPJGVQRIGIGXGP
DGTGKMXCPFGKOCIGTXCNV&CCTFQQT
MWPPGPFGOGFKCQOMTWNNGP

%QPVTQNGGTQHFGOGFKC\KLPQOIGMTWNF
QHQRGGPCPFGTGOCPKGT\KLPXGTXQTOF
8GTXCPIFGOGFKCCNU\G\KLPXGTXQTOF
4GIGNFGVGORGTCVWWTGPXQEJVKIJGKFKP
FGTWKOVGYCCTFGKOCIGT\KEJDGXKPFV
QH\GVFGKOCIGTKPGGPIGUEJKMVGTG
TWKOVG

8GNNGPNQRGPPQIUVGGFUXCUVKPFG
KOCIGT

8GTYKLFGTJGVXGNCNUFKVPQIXCUV\KVKPFG
KOCIGT \KG8CUVIGNQRGPXGNNGP
XGTYKLFGTGPQRRCIKPC  

8WKNGFQQTXQGTYKGNGPQHFTWMTQN

4GKPKIFGFTWMTQN \KG&GVJGTOKUEJG
RTKPVMQRGPFTWMTQNTGKPKIGPQR
RCIKPC  GPFQQTXQGTYKGNGP \KG&G
FQQTXQGTYKGNGPTGKPKIGPQR
RCIKPC  

8GNNGPKPFGECUUGVVGUYQTFGP
IGDNQMMGGTFQHRNCMMGPUCOGPFQQT
YCTOVGXQEJVQHGGPQPLWKUVGQRUNCI

<GVECUUGVVGUTGEJVQR \QCNU\GYQTFGP
IGNGXGTFKPJWPXGT\GPFFQQU GPNGI
FG\GPKGVRNCVPGGTQOVGXQQTMQOGP
FCVXGNNGPCCPGNMCCTRNCMMGP

&GQRXCPINCFGKUXQN

8GTYKLFGTXGNNGPWKVFGQRXCPINCFG
2TQDNGOGPQRNQUUGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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6CDGN  2TQDNGOGPOGVFGDGGNFMYCNKVGKVQRNQUUGP
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

1RNQUUKPIGP

*GVXGNDGXCVMTCUUGP
H[UKGMGUNKLVCIG 

&GRTKPVMQRKUXKGUQHJGVXGNRCUUGGTV 4GKPKIFGVJGTOKUEJGRTKPVMQRGP
GGPQPFGTFGGNFCVGGPUEJGTRGRWPVQH FTWMTQN \KG&GVJGTOKUEJGRTKPVMQRGP
GGPUNKLVCIGRNGMDGXCV
FTWMTQNTGKPKIGPQRRCIKPC  
8QGTFGCNIGOGPG
TGKPKIKPIURTQEGFWTGUWKV \KGFG
IGDTWKMGTUJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QP
KOCIGT 

*GVXGNDGXCVXNGMMGPQH
QPTGIGNOCVKIGUVTGRGP

'T\KVUVQHQRJGVXGN

4GKPKIFGVJGTOKUEJGRTKPVMQRGPFG
FTWMTQN \KG&GVJGTOKUEJGRTKPVMQRGP
FTWMTQNTGKPKIGPQRRCIKPC  
8QGTFGCNIGOGPG
TGKPKIKPIURTQEGFWTGUWKV \KGFG
IGDTWKMGTUJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QP
KOCIGT 

VJS

#NNGXGNNGPDGXCVVGP
'GPQPFGTFGGNXCPFGVJGTOKUEJG
FWKFGNKLMGXGTVKECNGYKVVG RTKPVMQRKUFQQTIGDTCPFQHGGPMCDGN
UVTGRGPOGVGGPTGEJVG YGTMVPKGVIQGF
TCPF

8GTXCPIFGVJGTOKUEJGRTKPVMQRQHFG
MCDGN0GGOEQPVCEVQROGVFG
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPI

*GVXQNNGFKIGXGNDGXCV
XGTVKECNGUVTGRGP

-CNKDTGGTFGVJGTOKUEJGRTKPVMQR \KGFG
VGEJPKUEJGJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QP 

&GVJGTOKUEJGRTKPVMQROQGVYQTFGP
IGMCNKDTGGTF

1OFG\QXGGNEGPVKOGVGT 'T\KVUVQHQRFGFTWMTQN
DGXCVJGVXGNGGPFQPMGTG
XNGM

4GKPKIFGFTWMTQN \KG&GVJGTOKUEJG
RTKPVMQRGPFTWMTQNTGKPKIGPQR
RCIKPC  

*GVMNGWTGPXGNDGXCV
IGMCTVGNFGUVTGRGPKP
OGGTFGTGMNGWTGP

+PUVCNNGGTGGPPKGWYNKPV \KG*GVNKPV
XGTXCPIGP %JTQOC8KUVC QR
RCIKPC  GPOCCMGGPCPFGTG
CHFTWM

*GVNKPVKUOQIGNKLMPKGVIQGFQOFG
URQGNIGYKMMGNFQHJGVNKPVKU
DGUEJCFKIF

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

6CDGN  2TQDNGOGPOGVOGFKWOECUUGVVGUGPNKPVQRNQUUGP
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

1RNQUUKPIGP

#HIGFTWMVGXGNNGPXCNNGP
WKVFGKOCIGT

&GQRXCPINCFGKUXQN

8GTYKLFGTFGXGNNGPWKVFGQRXCPINCFG

&GKOCIGTJGNVPCCTXQTGP

.GIKGVUQPFGTFGXQQTUVGXQGVUVGWPGP
XCPFGKOCIGT

&GUVTGGRLGUEQFGXCPFG #NUFGECUUGVVGIGNFKIKUKUFGGVKMGV
ECUUGVVGMCPPKGVYQTFGP OGVFGUVTGGRLGUEQFGOQIGNKLMPKGV
IGNG\GP
IQGFIGRNCCVUVQHKUJGVXGPUVGTXQQTJGV
NG\GPXCPUVTGGRLGUEQFGUXKGU

%QPVTQNGGTQHJGVGVKMGVOGVFG
UVTGGRLGUEQFGIQGFKUIGRNCCVUVGPQH
TGKPKIJGVXGPUVGTXQQTJGVNG\GPXCP
UVTGGRLGUEQFGU8QGTJGVPWOOGTXCP
FGUVTGGRLGUEQFGJCPFOCVKIKPCNUFKV
PKGVYGTMV \KGFG
IGDTWKMGTUJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QP 

1RFGKOCIGTYQTFV
CCPIGIGXGPFCVFG
UVTGGRLGUEQFGQPIGNFKI
KU

0GGOEQPVCEVQROGVWY%QFQPKEU
XGTVGIGPYQQTFKIGT

'TKUGGPRTQDNGGOOGVFG
UVTGGRLGUEQFGXCPFGECUUGVVG

1RFGKOCIGTYQTFV
'T\KLPOGGTXGNNGPKPFG
CCPIGIGXGPFCVFG
VQGXQGTECUUGVVGIGRNCCVUVFCPJGV
OGFKCXWKN\KLPQHFCVJGV QQTURTQPMGNKLMGCCPVCN
OCZKOWOCCPVCNXGNNGPKU
QXGTUEJTGFGP
'TKUGGPUVQTKPIKPFGRTKPVGT
QRIGVTGFGP

1OMYCNKVGKVUTGFGPGPMWPVWIGGP
XGNNGPVQGXQGIGPCCPGGP
VQGXQGTECUUGVVG

2TQDNGOGPQRNQUUGP

8QGTFGCNIGOGPG
TGKPKIKPIURTQEGFWTGUWKV \KGFG
IGDTWKMGTUJCPFNGKFKPIDKLFG*QTK\QP
KOCIGT 

1RFGKOCIGTYQTFV
8QQTGGPQPVXCPIGPCHFTWMVCCMKUGGP 2NCCVUFGLWKUVGECUUGVVGQHXGTYKLFGTFG
CCPIGIGXGPFCVWOGFKC OGFKWOV[RGHQTOCCVXGTGKUVFCV
VCCMWKVFGCHFTWMYCEJVTKL \KG
OQGVRNCCVUGP
OQOGPVGGNPKGVKUIGRNCCVUV
#HFTWMVCMGPYKUUGPQRRCIKPC  
&GECUUGVVGKUIGRNCCVUVOCCTPKGV
IQGFXCUVIGMNKMV

2NCCVUFGECUUGVVGQRPKGWY

'GPCCPYG\KIGECUUGVVG #NUFGKOCIGTPKGVTGCIGGTVPCFCVWFG 5VCTVFGKOCIGTQRPKGWYQR
YQTFVPKGVIGFGVGEVGGTF ECUUGVVGKPGGPXCPFGUNGWXGPJGDV
IGRNCCVUVYGTMVFGUQHVYCTGOQIGNKLM
PKGVIQGF
&GECUUGVVGUGPUQTGP\KLPXWKN

4GKPKIFGECUUGVVGUGPUQTGP0GGO
EQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPIXQQTOGGTKPHQTOCVKG

#NUUNGEJVUÃÃPUNGWHPKGVYGTMVKUGT
OQIGNKLMGGPUVQTKPIQRIGVTGFGPKPFG
FGUDGVTGHHGPFGECUUGVVGUGPUQT

2NCCVUFGECUUGVVGKPGGPCPFGTGUNGWH
0GGOXGTXQNIGPUEQPVCEVQROGVFG
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPI

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

VJT=

6CDGN  2TQDNGOGPOGVOGFKWOECUUGVVGUGPNKPVQRNQUUGP XGTXQNI
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

1RNQUUKPIGP

1RFGKOCIGTYQTFV
CCPIGIGXGPFCVGGP
VQGXQGTECUUGVVGPKGV
YQTFVQPFGTUVGWPF

&GKOCIGTDKGFVIGGPQPFGTUVGWPKPI
XQQTJGVFGUDGVTGHHGPFGOGFKWOV[RG
HQTOCCV

0GGOEQPVCEVQROGVWY%QFQPKEU
XGTVGIGPYQQTFKIGTQOFG
FGUDGVTGHHGPFGOGFKWOQRVKGCCPVG
UEJCHHGP

1RFGKOCIGTYQTFV
CCPIGIGXGPFCVWFG
QRXCPINCFGPOQGV
RNCCVUGP

&GQRXCPINCFGP\KLPPKGVQHPKGVIQGF
IGRNCCVUV

2NCCVUFGQRXCPINCFGPQRFGLWKUVG
OCPKGT

1RJGVDGFKGPKPIURCPGGN 7JGDVIGGP%QFQPKEUNKPVIGRNCCVUV
YQTFVCCPIGIGXGPFCV
JGVNKPVPKGVKUIGRNCCVUV
VGTYKLNFKVYGNCCPYG\KIKU 'TKUGGPUVQTKPIQRIGVTGFGPKPFG
NKPVUGPUQT

7OQGVGGP%QFQPKEUNKPVIGDTWKMGP

*GVMCNKDTGTGPXCP
VTCPURCTCPVGPKUOKUNWMV

*GVVTCPURCTCPVKUVGNKEJVQHVGFQPMGT

2TQDGGTGGPCPFGTGECUUGVVGQHRNCCVU
FGECUUGVVGKPGGPCPFGTGUNGWH

*GVVTCPURCTCPVNKIVQPFGTUVGDQXGP

-GGTJGVDQXGPUVGXGNXCPFGOGFKCQO
GPJGTJCCNFGMCNKDTCVKG+PFKGPFG
MCNKDTCVKGNWMVOCCTWFGPMVFCVCNNG
XGNNGPQPFGTUVGDQXGP\KLPIGNCFGPMWPV
WDGNNGPOGV6GEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPI1OMYCNKVGKVUTGFGPGP
OQIGPOGFKCPQQKVQRPKGWYKPGGP
ECUUGVVGYQTFGPIGNCFGP

0GGOEQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPI

*GVVTCPURCTCPVKUXCUVIGNQRGPGPMCP %QPVTQNGGTQHGTXGNNGP\KLPXCUVIGNQRGP
PKGVYQTFGPFQQTIGXQGTF
GPNQUGXGPVWGNGUVQTKPIGPQR
'TKUGGPRTQDNGGOOGVFGKOCIGT
QRIGVTGFGP'T\KLPDKLXQQTDGGNFVYGG
VTCPURCTCPVGPVGIGNKLMKPIGXQGTFQHFG
OCZKOCNGDGFKGPKPIUVGORGTCVWWTXCP
FGKOCIGTKUQXGTUEJTGFGP

6TGMTWDDGTGPJCPFUEJQGPGPCCPGP
YCCKGTFGOGFKCXQQT\KEJVKIWKV<GV
ECUUGVVGUTGEJVQR \QCNU\GYQTFGP
IGNGXGTFKPJWPXGT\GPFFQQU GPNGI
FG\GPKGVRNCVPGGTQOVGXQQTMQOGP
FCVXGNNGPCCPGNMCCTRNCMMGP
%QPVTQNGGTQHFGXGPVKNCVQTXCPFG
KOCIGTIQGFYGTMVGPFGVGORGTCVWWT
GPXQEJVKIJGKFKPFGTWKOVGXQNFQGPCCP
FGIGDTWKMUURGEKHKECVKGU \KGDKLNCIG # 

VJU

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

6CDGN  &KXGTUGRTQDNGOGPQRNQUUGP
2TQDNGGO

/QIGNKLMGQQT\CMGP

1RNQUUKPIGP

1RJGVDGFKGPKPIURCPGGN &GUOCTVECTFKUPKGVIQGFIGRNCCVUV
YQTFV+PXCNKFUOCTVECTF
1PIGNFKIGUOCTVECTF 
'TKUGGPUOCTVECTFXCPGGPCPFGT
YGGTIGIGXGP
KOCIGTOQFGNIGRNCCVUV
&GUOCTVECTFKUDGUEJCFKIF

8GTYKLFGTFGUOCTVECTFGPRNCCVUFG\G
QRPKGWY
2NCCVUFGQQTURTQPMGNKLMGUOCTVECTF
XCPFGKOCIGTQRPKGWY
0GGOEQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
QPFGTUVGWPKPIXQQTGGPXGTXCPIGPFG
UOCTVECTF

'TVTGFGPHQWVGPQRDKLJGV 1RFGKOCIGTYQTFV&+%1/.KVG
0GGOEQPVCEVQROGVFGVGEJPKUEJG
OCMGPXCPGGP
WKVIGXQGTFQHGT\KLPOGGTXGTDKPFKPIGP QPFGTUVGWPKPIQO&+%1/DKLVGYGTMGP
XGTDKPFKPIOGVFG
PQFKIFCP&+%1/.KVGDKGFV
PCCTFGXQNNGFKIGXGTUKG
EQPUQNGQHJGV
YGTMUVCVKQPXCPCHYCCT
&+%1/CHFTWMVCMGP
YQTFGPXGT\QPFGP

q~ÄÉääÉå=ãÉí=ëí~íìëÄÉêáÅÜíÉå
2TQDNGOGPQRNQUUGP

^äÖÉãÉåÉ=ÄÉêáÅÜíÉå=çîÉê=ÇÉ=ëí~íìë=î~å=
Å~ëëÉííÉë
De volgende tabel bevat algemene berichten over de status van
cassettes.
6CDGN  $GTKEJVGPQXGTFGUVCVWUXCPECUUGVVGU
$GTKEJV

7KVNGI

$CTEQFGGTTQT (QWV &GUVTGGRLGUEQFGXCPFGVQGXQGTECUUGVVGMCPPKGVYQTFGP
KPUVTGGRLGUEQFG
IGNG\GP
%CNKDTCVKPI 9QTFV
IGMCNKDTGGTF

'TYQTFVGGPMCNKDTCVKGWKVIGXQGTF
6KLFGPUJGVMCNKDTGTGPXCPVTCPURCTCPVGP YCPPGGTWXQQTJGV
GGTUVGGPECUUGVVGOGV&KTGEV8KUVC\YCTVYKVVTCPURCTCPVGP
JGDVIGRNCCVUVQHFGMCNKDTCVKGJCPFOCVKIJGDVIGUVCTVXKCJGV
/CKP/GPW *QQHFOGPW YQTFGPJGVDGTKEJV%CNKDTCVKPI
9QTFVIGMCNKDTGGTF CHIGYKUUGNFOGVVQGXQGTIGIGXGPU
_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

VJV=

6CDGN  $GTKEJVGPQXGTFGUVCVWUXCPECUUGVVGU XGTXQNI
$GTKEJV

7KVNGI

%JGEMKPIECUUGVVG
%CUUGVVGYQTFV
IGEQPVTQNGGTF

&GKOCIGTKUIGTGGFQOFGUVTGGRLGUEQFGXCPFG
VQGXQGTECUUGVVGVGNG\GPQHYCEJVQOFGUVTGGRLGUEQFGVG
MWPPGPNG\GP #NUDKLXQQTDGGNFFGDQXGPMNGRKUIGQRGPF
MCP FGUVTGGRLGUEQFGPKGVYQTFGPIGNG\GP 

/GFKCEQPVCOKPCVGF 'TYQTFGPIGGPOGFKCKPFGIGRNCCVUVGECUUGVVGIGFGVGEVGGTF
/GFKCXWKN
/GFKCLCO
8CUVIGNQRGPOGFKC

&GOGFKCWKVFGCCPIGIGXGPECUUGVVG\KLPXCUVIGNQRGP

/GFKCUK\GV[RGCPF
EQWPV
/GFKCHQTOCCVV[RG
GPCCPVCN

*KGTOGGYQTFVJGVV[RGJGVHQTOCCVGPJGVCCPVCNXGNNGP
YGGTIGIGXGPOGVDGVTGMMKPIVQVFGOGFKCECUUGVVGKPFG
FGUDGVTGHHGPFGVQGXQGTUNGWHZ &8 $NWG DGVGMGPV
DKLXQQTDGGNFFCVFGECUUGVVGOQOGPVGGNDNCWYG
&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGPOGVGGPHQTOCCVXCP Z KP
DGXCV

0QECUUGVVG )GGP
ECUUGVVG

&GVQGXQGTUNGWHDGXCVIGGPECUUGVVG

2TKPVKPI 9QTFV
CHIGFTWMV

'TYQTFVGGPCHFTWMIGOCCMVXCPWKVFGCCPIGIGXGPECUUGVVG

7PUWRRQTVGFOGFKC &GOGFKCKPGGPIGRNCCVUVGVQGXQGTECUUGVVGYQTFGPPKGV
0KGVQPFGTUVGWPFG QPFGTUVGWPFFQQTFGKOCIGT 'T\KLPDKLXQQTDGGNF
OGFKC
%JTQOC8KUVCMNGWTGPVTCPURCTCPVGPIGRNCCVUVOCCTFG\G
OGFKWOQRVKGKUPKGVCCPIGUEJCHVXQQTFGKOCIGT 
&GKOCIGTUQHVYCTGKUXGTNQRGP
%NGCPKPI 9QTFV
IGTGKPKIF

VJNM

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

*GVFQQTXQGTU[UVGGOYQTFVIGTGKPKIF

pí~íìë=î~å=ÜÉí=âäÉìêÉåäáåí
De volgende tabel bevat de statusindicaties voor het kleurenlint.
6CDGN  5VCVWUKPFKECVKGUXQQTJGVMNGWTGPNKPV
+PFKECVKG

7KVNGI
.GGIFGKOCIGTDKGFVCNNGGPQPFGTUVGWPKPIXQQT&KTGEV8KUVC
\YCTVYKVOGFKC
%/;

176

*GVNKPVKUIGRNCCVUV*GVNKPVV[RGKUCCPIGIGXGP\QCNU%/;
XQQT%[CP/CIGPVCGP;GNNQY E[CCPOCIGPVCGPIGGN 
*GVNKPVKUIGRNCCVUVOCCTJGVKUQR

*GVNKPVKUPKGVIGRNCCVUV GPFGKOCIGTDKGFVIGGP
QPFGTUVGWPKPIXQQT%JTQOC8KUVCMNGWTGPOGFKC 
9#+6

'44

&GUVCVWUXCPJGVNKPVYQTFVDGRCCNF

*GVNKPVKUIGRNCCVUVOCCTGTKUGGPHQWVQRIGVTGFGP

2TQDNGOGPQRNQUUGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

VJNN=

s~ëíÖÉäçéÉå=îÉääÉå=îÉêïáàÇÉêÉå
Soms kan een vel in de imager vastlopen. Ga als volgt te werk als
dit gebeurt:
Ŗ De imager gaat offline.
Ŗ Er wordt een storingsbericht weergegeven.
Ŗ In het scherm Status wordt aangegeven in welk gebied de storing
is opgetreden.
Ŗ Het indicatielampje (#7.6 5614+0) gaat branden.
Ŗ Er klinkt een storingssignaal.
Ŗ De imager wordt gepauzeerd terwijl de thermische printkop
afkoelt. Vervolgens springt de bovenklep gedeeltelijk open.
In het scherm Status wordt een van de volgende berichten
weergegeven:
Ŗ Clear jam from cassette X (Verhelp storing in cassette X).
Dit bericht geeft het volgende aan:
 Het vel bevindt zich nog in de cassette (mogelijk omdat de
doorvoerwielen vuil zijn en het vel niet kan worden
opgenomen).
 Het vel zit vast in het onderste gedeelte van de imager (zie de
figuur op pagina 9-13).
Ŗ Clear jam from the printing area (Verhelp storing in
afdrukgebied). Dit bericht geeft het volgende aan over het vel
dat tijdens het afdrukken is vastgelopen:
 Het vel zit vast in het onderste gedeelte van de imager.
 Het vel zit vast in het bovenste gedeelte van de imager. Het
bovenste gedeelte van de imager bestaat uit het gedeelte met
de thermische printkop/drukrol, het gedeelte met de
spanningsregelaar/klemrol, de verspreider en de opvangladen.
VJNO

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

In de volgende figuur zijn het mediumpad en het bovenste en
onderste gedeelte van de imager afgebeeld.
$QXGPUVGIGFGGNVG
1RXCPI
NCFGP

.KPV
IGNGKFGT
8GTURTGKFGT

-NGOTQN
5RCPPKPIUIGNGKFGT
&TWMTQN

$GUEJGTORNCCV
2TKPVMQR

%CUUGVVGU

/GFKCIGNGKFGTU

%CUUGVVGMNGRRGP

$CUKU

&QQTXQGT

&QQTXQGTYKGNGP

1PFGTUVGIGFGGNVG
&YCTUFQQTUPGFGXCPFGKOCIGTOGVKPVGTPOGFKWORCF

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

VJNP=

2TQDNGOGPQRNQUUGP

In de volgende onderwerpen wordt beschreven hoe u vastgelopen
media uit deze waarschijnlijke locaties verwijdert.

s~ëíÖÉäçéÉå=ãÉÇá~=ìáí=ÉÉå=Å~ëëÉííÉ=
îÉêïáàÇÉêÉå

8
8CUVIGNQRGP
OGFKC
XGTYKLFGTGPPC
%NGCTLCO
HTQOECUUGVVG
: 8GTJGNR
UVQTKPIKP
ECUUGVVG:

1. Verwijder voorzichtig de toevoercassette die in het scherm
Status is aangegeven.
2. Controleer of het vel uit een van de cassettes of toevoersleuven
steekt.
Ŗ

Als het vel uit een van de cassettes of toevoersleuven steekt,
trek dit er dan voorzichtig uit en ga naar stap 8.

Ŗ

Ga naar de volgende stap als het vel PKGV uit een van de
cassettes of toevoersleuven steekt.

3. Open de bovenklep (die al gedeeltelijk is geopend door de
imager).
9##45%*79+0) 4CCMCNNGGPFGITQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGPCCP OGV
WKV\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP\KGFGHKIWWTQRRCIKPC ZZK &QGTKPIGP
UVTQRFCUUGPUKGTCFGPGPCPFGTGKVGOUCHGPFQGWYJCCTKPGGPUVCCTV\QFCV
PKGVUKPFGKOCIGTXCNVQHXGTUVTKMVTCCMV

VJNQ

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

4. Verwijder de opvangladen, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.

1RXCPINCFGP

8 "x
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iz e

x
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5. Leg de opvangladen op een plat oppervlak, zoals is aangegeven
in de volgende figuur.
2TQDNGOGPQRNQUUGP

,WKUV

1PLWKUV

6. Verwijder alle cassettes uit de toevoersleuven.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

VJNR=

7. Kijk of u in de imager het begin of einde van het vel kunt zien:
Ŗ

Als u het einde van het vel in het onderste gedeelte van de
imager ziet, til dan de doorvoer op (zie de figuur op
pagina 9-13) en verwijder het vel voorzichtig, of druk de
bijbehorende cassetteflap omlaag en draai het vel terug door
de opening van de toevoersleuf.

.'612 4CCMFGFQQTXQGTYKGNGPPKGVCCPNKEJCCOUQNKGXCPFGXKPIGTUKUOQGKNKLMVG
XGTYKLFGTGPGPMCPWKVGKPFGNKLMFGYKGNGPDGUEJCFKIGP

Ŗ

Als u het begin van het vel in het bovenste gedeelte van de
imager ziet, trek het vel dan voorzichtig door de bovenzijde
van de imager.

.'612 8GTYKLFGTXGNNGPXQQT\KEJVKIWKVJGVOGFKWORCFKPJGVDQXGPUVGIGFGGNVGXCP
FGKOCIGTQOUEJCFGCCPKPVGTPGQPFGTFGNGPVGXQQTMQOGP

8. Gooi het vel weg.
.'612 .GIGGPXGNPQQKVVGTWIKPFGECUUGVVG5VQHQHQNKGXCPFGXKPIGTUDGÊPXNQGFV
FGDGGNFMYCNKVGKV

9. Sluit de bovenklep als deze is geopend.
Na enkele seconden wordt het scherm Status weergegeven en
worden eventuele afdruktaken in de wachtrij hervat.

s~ëíÖÉäçéÉå=ãÉÇá~=îÉêïáàÇÉêÉå=ìáí=ÜÉí=
~ÑÇêìâÖÉÄáÉÇ

3

VJNS

12/'4-+0)YCPPGGTOGFKCXCUVNQRGPYQTFGPCNNGOQVQTGPNQUIGMQRRGNF\QFCVWJGVXGN
XGKNKIGTWKVMWPVVTGMMGP

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

8

1. Open de bovenklep (die al gedeeltelijk is geopend door de
imager).

8CUVIGNQRGP
OGFKC
XGTYKLFGTGPPC
%NGCTLCOHTQO
VJGRTKPVKPI
CTGC : 8GTJGNR
UVQTKPIKP
CHFTWMIGDKGF:

9##45%*79+0) 4CCMCNNGGPFGITQGPIGMNGWTFGKPVGTPGQPFGTFGNGPCCP OGV
WKV\QPFGTKPIXCPFGFQQTXQGTYKGNGP\KGFGHKIWWTQRRCIKPC ZZK &QGTKPIGP
UVTQRFCUUGPUKGTCFGPGPCPFGTGKVGOUCHGPFQGWYJCCTKPGGPUVCCTV\QFCV
PKGVUKPFGKOCIGTXCNVQHXGTUVTKMVTCCMV

2. Verwijder de opvangladen, zoals is aangegeven in de volgende
figuur.

8 "x

2TQDNGOGPQRNQUUGP

1RXCPINCFGP

1 0"

AS

iz e

x
14"

1 7"

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå
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3. Leg de opvangladen op een plat oppervlak, zoals is aangegeven
in de volgende figuur.

,WKUV

1PLWKUV

4. Verwijder alle cassettes uit de toevoersleuven.
5. Controleer of het vel uit een van de cassettes of toevoersleuven
steekt.
Ŗ

Als het vel uit een van de cassettes of toevoersleuven steekt,
trek dit er dan voorzichtig uit en ga naar stap 7.

Ŗ

Ga naar de volgende stap als het vel PKGV uit een van de
cassettes of toevoersleuven steekt.

6. Kijk of u in de imager het begin of einde van het vel kunt zien:
Ŗ

Als u het einde van het vel in het onderste gedeelte van de
imager ziet, til dan de doorvoer op (zie de figuur op
pagina 9-13) en verwijder het vel voorzichtig, of druk de
bijbehorende cassetteflap omlaag en draai het vel terug door
de opening van de toevoersleuf.

.'612 4CCMFGFQQTXQGTYKGNGPPKGVCCPNKEJCCOUQNKGXCPFGXKPIGTUKUOQGKNKLMVG
XGTYKLFGTGPGPMCPWKVGKPFGNKLMFGYKGNGPDGUEJCFKIGP

VJNU

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

Ŗ

Als u het begin van het vel in het bovenste gedeelte van de
imager ziet, trek het vel dan voorzichtig door de bovenzijde
van de imager.

.'612 8GTYKLFGTXGNNGPXQQT\KEJVKIWKVJGVOGFKWORCFKPJGVDQXGPUVGIGFGGNVGXCP
FGKOCIGTQOUEJCFGCCPKPVGTPGQPFGTFGNGPVGXQQTMQOGP

3

12/'4-+0)CNUWJGVXCUVIGNQRGPXGNYKNVDGTGKMGPOQGVWOQIGNKLMJGVNKPVXGTYKLFGTGP
GPQHFGNKPVIGNGKFGTPCCTDGPGFGPXGTRNCCVUGPOGVFGQRVKG.QCF4GOQXG4KDDQP .KPV
RNCCVUGPXGTYKLFGTGP KPJGVOGPW1RGP6QR%QXGT $QXGPMNGRQRGPGP 

Ŗ

Als het begin van het vel de verspreider al is gepasseerd, trek
dit dan door de verspreider (zie de figuur op pagina 9-13).

7. Gooi het vel weg.
.'612 .GIGGPXGNPQQKVVGTWIKPFGECUUGVVG5VQHQHQNKGXCPFGXKPIGTUDGÊPXNQGFV
FGDGGNFMYCNKVGKV

8. Sluit de bovenklep als deze is geopend.

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

2TQDNGOGPQRNQUUGP

Na enkele seconden wordt het scherm Status weergegeven en
worden eventuele afdruktaken in de wachtrij hervat.

VJNV=

jÉÇáìãÖÉäÉáÇÉêë=çéåáÉìï=áåëí~ääÉêÉå
Wanneer u vastgelopen vellen verwijdert, kunnen de
mediageleiders onbedoeld losschieten.
/GFKCIGNGKFGTU

8
&G
OGFKCIGNGKFGTU
QRPKGWY
KPUVCNNGTGP

VJOM

1. Schuif de mediageleider in de imager door de cassettesleuven,
zoals is aangegeven in de volgende figuur.

mêçÄäÉãÉå=çéäçëëÉå

2. Plaats de onderste poot van de mediageleider in beide zijden
van de imager, zoals is aangegeven in de volgende figuur.
$GUEJCFKIFGUGPUQTPKGV

.'612 -TCUPKGVQXGTJGVIGRQNKLUVGDNCFOGVCCNGPDGUEJCFKIFGUGPUQTDKLFG
DQXGPUVGKPMGRKPIXQQTFGIGNGKFGTPKGV

3. Draai de bovenste poot op zijn plaats, zoals hieronder is
aangegeven.
2TQDNGOGPQRNQUUGP

_ÉÖáååÉêëÜ~åÇäÉáÇáåÖ=î~å=eçêáòçå

VJON=

.'612 &TCCKFGOGFKCIGNGKFGTPKGVVGXGTFQQT\QCNUJKGTQPFGTKUCCPIGIGXGP

4. Herhaal de procedure voor de tweede mediageleider.

^ÑÇêìâí~âÉå=ïáëëÉå
Zo nodig kunt u alle afdruktaken in de wachtrij van de imager
wissen.

8
#NNG
CHFTWMVCMGPKP
FGYCEJVTKL
YKUUGP

1. Druk op de knop

/'07

.

Het Main Menu (Hoofdmenu) wordt geopend.
2. Selecteer de volgende menuopties:
7VKNKVKGU *WNRRTQITCOOC U
2WTIG2TKPV,QDU #HFTWMVCMGPYKUUGP

U wordt gevraagd of u zeker weet dat u de afdruktaken wilt
wissen.
3. Druk op de knop
wissen.

'06'4

(Invoeren) om de afdruktaken te

Alle afdruktaken worden gewist en het menu Utilities
(Hulpprogramma's) wordt weer geopend.
.'612 9GGUXQQT\KEJVKIYCPPGGTWFGHWPEVKG2WTIG2TKPV,QDU #HFTWMVCMGP
YKUUGP WKVXQGTV/GVFG\GHWPEVKGYQTFGPPKGVCNNGGPWYCHFTWMVCMGPIGYKUVOCCTQQM
FKGXCPCPFGTGIGDTWKMGTU
VJOO
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Kijk eerst in deze handleiding als u vragen over de Horizon-imager
hebt. Hierin worden de functies en procedures beschreven.
De technische ondersteuning is telefonisch bereikbaar op:
6GNGHQQP 
)TCVKU  CNNGGP85

De telefonische ondersteuning is 24 uur en 7 dagen per week
bereikbaar.
Technische hulp is beschikbaar op de volgende website:
YYYEQFQPKEUEQO

Houd de volgende gegevens bij de hand als u contact opneemt met
de technische ondersteuning van Codonics:
Ŗ Het serienummer van de imager (op de achterzijde van de
imager)

Ŗ Status- of foutberichten op het bedieningspaneel met betrekking
tot het probleem
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VJOP=

2TQDNGOGPQRNQUUGP

Ŗ De licentiecode van de imager (op het meegeleverde certificaat
met de licentiecode en op de smartcard van de imager)

= ^

péÉÅáÑáÅ~íáÉë
#HFTWMVGEJPQNQIKG

-NGWTUVQHFKHHWUKGGPFKTGEVVJGTOKUEJ

4GUQNWVKG

FRK RKZGNUOO

7KVXQGT

/CZKOCCNVTCPURCTCPVGPRGTWWT

<YCTVYKV
%QPVTCUVTGUQNWVKG

DKVU 
OKNLQGPMNGWTGPOGVRGTMNGWTPKXGCWUKPE[CCP
OCIGPVCGPIGGN

/GFKCKPXQGT

VQGXQGTECUUGVVGUOGVGNMOCZKOCCNXGNNGP
MNGWTGPNKPV

/GFKCWKVXQGT

QRXCPINCFGPOGVGNMGGPECRCEKVGKVXCPXGNNGP

/GFKCHQTOCVGP

 Z KP
 Z KP
 Z KP
2CRKGTXCP#HQTOCCV
2CRKGTXCP#HQTOCCV
#NNGGP*QTK\QP:.
ZKP
ZKP

/GFKCV[RGP

&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWYGPMNGWTNQQU
&KTGEV8KUVC\YCTVYKVRCRKGT
%JTQOC8KUVCMNGWTGPVTCPURCTCPVGP QRVKQPGGN
%JTQOC8KUVCMNGWTGPRCRKGT QRVKQPGGN

&OCZ

t1&OGV&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP

#TEJKXGTKPI

tLCCTXQQT&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGPYCPPGGT
QRIGUNCIGPQPFGTWKVIGDTGKFGQRUNCIXQQTYCCTFGPXCP#05+

6QGXQGTECUUGVVGU

#NNGOGFKC\KLPXQQTXGTRCMVGPKPFGHCDTKGMXGT\GIGNF
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5RGEKHKECVKGU

-NGWTTGUQNWVKG
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+PVGTHCEGU

$CUG6'VJGTPGV 4,
$CUG6'VJGTPGV QRUQOOKIG
JCTFYCTGXCTKCVKGU
5GTKÅNGFKCIPQUVKUEJGRQQTV
725OQPKVQTRQQTV

0GVYGTMRTQVQEQNNGP

5VCPFCCTF (62.24
1RVKQPGGN &+%1/9KPFQYUPGVYGTMCHFTWMMGP

$GGNFKPFGNKPIGP

5VCPFCCTF 6+(()+(2%:$/22)/22/:9&,2')
20)5)+ 4)$ 5WP4CUVGT 4#5 6CTIC 6)#
1RVKQPGGN %QORCVKDKNKVGKVOGV&+%1/2QUV5ETKRV

$GGNFMYCNKVGKV
$GYGTMKPIXCP
DGGNFGP

#WVQOCVKUEJGMCNKDTCVKGOGVKPIGDQWYFGFGPUKVQOGVGT
%QPVTCUVICOOC/%/ /GFKECN%QNQT/CVEJKPI RQNCTKVGKV
TQVGTGPXGT\CFKIKPIKPWKV\QQOGP

$GYGTMKPIXCPXGNNGP

#EJVGTITQPFTCPFQRXWNNKPIDKLUEJTKHVGPFGMMKPI
YCCTUEJWYKPIGPDKLDGGNFGP&OCZ&OKPYGGTICXGXCP
VTCPURCTCPVGPQR\QGMVCDGNNGP .76.QQM7R6CDNGU

1ROCCMXCPXGNNGP

8CTKCDNG/WNVKHQTOCVVKPIŠ 8/(Š (KZGF/WNVKHQTOCVVKPI
(/( OO5NKFGOCMGTŠ

$GFKGPKPIURCPGGN

)TQQV.%&FKURNC[OGVCEJVGTXGTNKEJVKPI
5VCVWUNCORLGU1PNKPG#NGTV 9CCTUEJWYKPI (CWNV 5VQTKPI 
GP#EVKXKV[ #EVKXKVGKV
#CPWKVMPQRRGPGPMPQRRGPXQQTOGPWPCXKICVKG

2TQEGUUQT

+PVGN

)GJGWIGP

/$4#/

8CUVGUEJKLH

 )$QHOGGT  )$DGUEJKMDCCTXQQTURQQNGP

8GTYKLFGTDCTGUEJKLH

/$\KRUEJKLHXQQTUQHVYCTGWRITCFGU

5OCTVECTF

 -$QHOGGTXQQTQRUNCIXCPEQPHKIWTCVKGIGIGXGPU

8GTOQIGP

7PKXGTUGNGKPXQGTŌ 8`*\
 9DKLCHFTWMMGP 9DKLKPCEVKXKVGKV

)GYKEJV

MI NDU

#HOGVKPIGPXCPOQVQT  EO* EO$ EO.
 KP* KP$ KP.
1OIGXKPI
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$GFKGPKPI
6GORGTCVWWT
VQV% VQV(
1OIGXKPIUVGORGTCVWWT
XQQTOCZKOCNGCHFTWM
UPGNJGKF
% (
8QEJVKIJGKF
VQVPKGVEQPFGPUGTGPF

1RUNCI
6GORGTCVWWT
8QEJVKIJGKF
+'%
%NCUUKHKECVKG
.CUGTENCUUKHKECVKG
7.E7.
%NCUUKHKECVKG

VQV% VQV(
VQVPKGVEQPFGPUGTGPF

#RRCTCVWWTXCPMNCUUG+V[RGPQTOCCN+:2FQQTNQRGPFOGV
E[ENKUEJNCFGP
.CUGTRTQFWEVXCPMNCUUGQXGTGGPMQOUVKI+'%GP
 %(4 GP
#RRCTCVWWTXCPMNCUUGV[RGPQTOCCN+:21FQQTNQRGPFOGV
E[ENKUEJNCFGP)GUEJKMVXQQTIGDTWKMKPFG85KPGGP
XQNVUGGPHCUGEKTEWKVOGVOKFFGPCHVCMMKPI

5RGEKHKECVKGU
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$GUVCPFGPOGVU[UVGGOVCCMKPUVGNNKPIGP

= _
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De tabel op de volgende pagina's bevat de vooraf geconfigureerde
bestanden met System Job Settings (Systeemtaakinstellingen). Voor
elk mogelijk mediumtype en -formaat bestaat er een bestand met
System Job Settings (Systeemtaakinstellingen). Bestanden met
systeemtaakinstellingen bevatten alleen pararmeters Media Type
(Mediumtype) en Media Size (Mediumformaat).
Dankzij de bestanden met systeemtaakinstellingen
DefaultGrayscale (StandaardGrijswaarde) en DefaultColor
(StandaardKleur) worden op de imager de Default Media
(Standaardmedia) gebruikt die in het bedieningspaneel zijn
ingesteld.
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$GUVCPFGPOGV
U[UVGGOVCCMKPUVGNNKPIGP $KLDGJQTGPFIGDTWKM

_JO

&GHCWNV)TC[UECNG
5VCPFCCTF)TKLUYCCTFG

&GKOCIGTIGDTWKMVFGOGFKCFKG\KLPKPIGUVGNFQR
)TC[UECNG <YCTVYKV KPJGVOGPW&GHCWNV/GFKC
5VCPFCCTFOGFKC XCPJGVDGFKGPKPIURCPGGN

&GHCWNV%QNQT
5VCPFCCTFMNGWT

&GKOCIGTIGDTWKMVFGOGFKCFKG\KLPKPIGUVGNFQR%QNQT
-NGWT KPJGVOGPW&GHCWNV/GFKC 5VCPFCCTFOGFKC XCP
JGVDGFKGPKPIURCPGGN

ZFXH

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHD

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHE

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP MNGWTNQQU

ZFXH

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHD

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXR

Z&KTGEV8KUVCRCRKGTYKVVG

ZFXH

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHD

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHE

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP MNGWTNQQU

ZFXR

Z&KTGEV8KUVCRCRKGTYKVVG

ZFXH

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHD

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXH

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

ZFXHD

Z&KTGEV8KUVCVTCPURCTCPVGP DNCWY

CFXR

&KTGEV8KUVCRCRKGTXCP#HQTOCCV

CEXR

%JTQOC8KUVCRCRKGTXCP#HQTOCCV

CFXR

&KTGEV8KUVCRCRKGTXCP#HQTOCCV

CEXR

%JTQOC8KUVCRCRKGTXCP#HQTOCCV

RTKQTKV[JKIJ

5VGNVFGRTKQTKVGKVXCPGGPCHFTWMVCCMQRJQQIKP

RTKQTKV[OGFKWO

5VGNVFGRTKQTKVGKVXCPGGPCHFTWMVCCMQRPQTOCCNKP

RTKQTKV[NQY

5VGNVFGRTKQTKVGKVXCPGGPCHFTWMVCCMQRNCCIKP

TGEGKXG

<QTIVGTXQQTFCVXGNNGPCNVKLFYQTFGPWKVIGXQGTFPCCT
QRXCPINCFG
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$GUVCPFGPOGVU[UVGGOVCCMKPUVGNNKPIGP

$GUVCPFGPOGV
U[UVGGOVCCMKPUVGNNKPIGP $KLDGJQTGPFIGDTWKM
TGEGKXG

<QTIVGTXQQTFCVXGNNGPCNVKLFYQTFGPWKVIGXQGTFPCCT
QRXCPINCFG

TGEGKXG

<QTIVGTXQQTFCVXGNNGPCNVKLFYQTFGPWKVIGXQGTFPCCT
QRXCPINCFG

U[PIQHKNO

5RGEKCNG1'/URGEKHKGMGVCCMKPUVGNNKPIGP
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^

_
DCUKU
MTCUUGP
DCUKUDGFKGPKPIXCPKOCIGTVQV
DCUKU+2CFTGUXQQT*QTK\QPKOCIGT
DGFKGPKPIURCPGGN
KNNWUVTCVKG
KOCIGTDGFKGPKPIUUVCVWU
KPFKECVKGNCORLGU
DGFKGPKPIUUVCVWU

+PFGZ

CCPWKVMPQR
CCPIGRCUVGVCCMKPUVGNNKPIGPDGUVCPFGP
CCPIGTQGRGP#'VKVGNU
IGDTWKMGPQODGUVCPFGPOGVVCCMKPUVGNNKPIGPVG
FGHKPKÅTGP
CCPUNWKVGPKOCIGT
CCPXQGTTQN
TGKPKIGPVQV
CCPYKL\KPIGPXQQTIGDTWKMXCPKOCIGTZZXK
#EVKXGNCORLG
#''#XQQTUEJTKHVGPXQQTXGTYKLFGTKPIZK
CHFTWMMGP
RTQDNGGOQRNQUUKPI
XCPWKV&+%1/VQGRCUUKPIGPVQV
CHFTWMMYCNKVGKVRTQDNGOGP
CHFTWMRCTCOGVGTU
UVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPVQV
CHFTWMVCMGP
YKUUGP
CHUEJGWTUVTQMGP
#NGTVKPFKECVKGNCORLG
#NGTVNCORLG
CPPWNGTGPCHFTWMVCMGP

DGGNFGP
MYCNKVGKVRTQDNGGOQRNQUUKPI
DGIKPPGTUJCPFNGKFKPIFQGNKZ
DGUEJGTORNCCV
DGUVCPFUQXGTFTCEJV
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX
DGUVGNNGPOGFKC
DGUVGNNGPTGKPKIKPIURCMMGVVGP

`
ECUUGVVGU
DGTKEJV%JGEMKPIECUUGVVG
DGTKEJV0QECUUGVVG
OGFKCVQV
RNCCVUGPOGFKC
RTQDNGGOQRNQUUKPI
UVCVWUDGTKEJVGP
VQGXQGTUNGWXGP
XGTXCPIGPVQV
XGTYKLFGTGPXCUVIGNQRGPOGFKC
ECVGIQTKG4,MCDGNU
%JTQOC8KUVCMNGWTGPOGFKC
CHUEJGWTUVTQMGP
IGDTWKMXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKKK
NKPVUVCVWUKPFKECVKGU
V[RGPGPHQTOCVGP
XGTPKGVKIGPNKPV
XGTXCPIGPNKPVVQV
%/;NCORLG
%0()GVKMGV EQPHKIWTCVKG ZXKK
%QFQPKEU
GOCKNCFTGUZ
RTQFWEVKPHQTOCVKGZ
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPI
VGNGHQQPPWOOGTUZ
YGDUKVG
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EQORQPGPVGPXGKNKIQOCCPVGTCMGPZZK
EQPHKIWTCVKGPWOOGTZXKK
EQPHQTOKVGKVUGVKMGVZXK
NQECVKGZKK
EQPPGEVQT
EQPUQNGEQPPGEVQT
EQPXGPVKGUKPFG\GJCPFNGKFKPIXKKVQVKZ
ETQUUQXGTMCDGN

a

(CWNVKPFKECVKGNCORLG
(CWNVNCORLG
HQWVGPNQIDGUVCPF
(62
DGUVCPFUQXGTFTCEJV
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX

d

FCVWOEQFGZXKK
&+%1/
EQPHQTOKVGKVUXGTMNCTKPI
FGHKPKVKG
&+%1/VQGRCUUKPIGP
CHFTWMMGPXCPWKVVQV
EQPHKIWTGTGP
QRIGXGPOGFKWOV[RGGPHQTOCCV
&KTGEV8KUVC\YCTVYKVOGFKC
IGDTWKMXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKKK
MCNKDTGTGPVTCPURCTCPVGPVQV
V[RGPGPHQTOCVGP
FQGNXCPDGIKPPGTUJCPFNGKFKPIKZ
FQQTXQGTYKGNGP
TGKPKIGPVQV
TGKPKIKPIUUEJGOC
FTWMTQN
TGKPKIGPVQV

b
GGPXQWFKIPGVYGTM
OGV'VJGTPGVETQUUQXGTMCDGN
OGV'VJGTPGVJWD
GNGMVTKUEJGGOKUUKGMGPPKUIGXKPIGPZKZ
'5&
GVKMGVZXKKK
YCCTUEJWYKPIZXKKK
'VJGTPGV
CCPUNWKVGPMCDGN
ETQUUQXGTMCDGN
JWD
MCDGNCCPUNWKVKPI
'WTQRGUGXQQTUEJTKHVGPXQQTXGTYKLFGTKPIZK

fJO

c

fåÇÉñ

IGDTWKMXCPKOCIGTCCPYKL\KPIGPXQQTZZXK
IGNGKFGTU%JTQOC8KUVCMNGWTGPOGFKC

e
JCTFYCTGXCTKCVKGU
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZXK
*GNR
RTQDNGGOQRNQUUKPIKPHQTOCVKG
JGVGQPFGTFGNGPYCCTUEJWYKPIGPZX
JQQHFOGPW
YGGTIGXGPDGJGGTQRVKGU
*QTK\QPKOCIGT
CCPWKVMPQR
DCUKU
DCUKUDGFKGPKPIVQV
DCUKU+2CFTGU
DGFKGPKPIUUVCVWUNCORLGU
DGUEJGTORNCCV
DGUVCPFUQXGTFTCEJV
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX
EQPHKIWTCVKGPWOOGTZXKK
EQPHQTOKVGKVZXK
EQPPGEVQTUCEJVGT
FCVWOEQFGZXKK
GNGMVTKUEJGGOKUUKGMGPPKUIGXKPIGPZKZ
HQWVGPNQIDGUVCPF
IGDTWKMUCCPYKL\KPIGPZZXK
JCTFYCTGXCTKCVGUXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZXK
JGVGQPFGTFGNGPYCCTUEJWYKPIGPZX
JKÅTCTEJKGXCPKPUVGNNKPIGPXQQTCHFTWMVCMGP
KPWKV\QQOGPXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX
KPUEJCMGNGP
KPUEJCMGNGPXQQTGGTUVGMGGT
KPUVCNNGTGPVQV

f
KOCIGTKPUEJCMGNGP
KOCIGTWKVUEJCMGNGP
KPWKV\QQOGP
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX
KPFKECVKGNCORLGXQQTCEVKXKVGKVRCPGGNOGV
EQPPGEVQTU
KPFKECVKGNCORLGXQQTUPGNJGKFRCPGGNOGV
EQPPGEVQTU

KPFKECVKGNCORLGU
#NGTV
DGFKGPKPIURCPGGN
(CWNV
MNGWTGPNKPVUVCVWU
KPUEJCMGNGPXQQTGGTUVGMGGT
KPUEJCMGNGP*QTK\QPKOCIGT
KPUVCNNCVKG
XQQTDGTGKFGP
KPUVGNNKPIGP
CHFTWMVCMGPUVCPFCCTFYCCTFGPVQV
KPVGTHGTGPVKGTCFKQGPVGNGXKUKGZKZ
KPVGTPGQPFGTFGNGPXGKNKIQOCCPVGTCMGPZZK
+2CFTGUUGP
*QTK\QPDCUKUCFTGU
KPFGNKPI
QRIGXGPXQQTCPFGTGCRRCTCVGP
KPJGVPGVYGTM
QRIGXGPXQQT*QTK\QPKOCIGTVQV

+PFGZ

KPVGTPGQPFGTFGNGPXGKNKIQOCCPVGTCMGPZZK
MCNKDTGTGPVTCPURCTCPVGPVQV
MNGWTDGJGGTXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX
NCUGTYCCTUEJWYKPIGPZKX
NQECVKGXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKK
OGFKCIGDTWKMXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKKK
QPNKPG*GNR
QRIGXGP+2CFTGUUGPVQV
RTGXGPVKGHQPFGTJQWFVQV
RTQDNGGOQRNQUUKPIVQV
TGKPKIKPIXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKKK
UGTKGPWOOGTGVKMGVZXKK
URGEKHKECVKGU#VQV#
UVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXQQT
CHFTWMVCMGPVQV
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPI
VQGXQGIGPCCPGGPXQWFKIPGVYGTM
WKVUEJCMGNGP
XGKNKIJGKFUOCCVTGIGNGPZZ
XGTRCMMKPI
XQNVCIGYCCTUEJWYKPIGPZKKK
XQQTCCP\KEJV
XQQTDGTGKFGPXQQTXGT\GPFKPI
XQQTDGTGKFGPKPUVCNNCVKG
XQQTUEJTKHVGPXQQTXGTYKLFGTKPIZK
YKL\KIGP2QUV5ETKRVRCTCOGVGTUKP9KPFQYU
VQV
YKL\KIGPUVCPFCCTFIGDTWKMGTUKPUVGNNKPIGP
YKL\KIGPUVCPFCCTFV[RG
GPHQTOCCVXQQTOGFKC
YKL\KIKPIUEQFGUZXKK
\KLCCP\KEJV
JWD'VJGTPGV
JWNR
DGTKEJVGPIGDKGF

h
MCNKDTCVKG
DGTKEJV%CNKDTCVKPI
VTCPURCTCPVGPMCNKDTGTGPUEJGOC
MCNKDTGTGPVTCPURCTCPVGPVQV
UEJGOC
MNGWTDGJGGT
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX
MNGWTGPNKPV
RTQDNGGOQRNQUUKPI
UVCVWUKPFKECVKGU
MPQRRGP
DGFKGPKPIURCPGGNXKKK
MTCUUGP
QRDCUKUXCPKOCIGT
QRXGN
MYCNKVGKVRTQDNGOGPDKLCHFTWMMGP
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i
NCORLGU
#NGTV
%/;
(CWNV
NKPV
PGVYGTMCEVKXKVGKV
PGVYGTMUPGNJGKF
1-
.#0 .QECN#TGC0GVYQTM 
NCUGTYCCTUEJWYKPIGPZKX
.'& U\KGKPFKECVKGNCORLGU
NKEGPVKGEQFG
YCCTVGXKPFGP
NKPV
NCORLG
RNCCVUGP
XGTPKGVKIGP
XGTXCPIGPVQV
NQECVKGXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKK
NQIDGUVCPF
HQWVGPNQIDGUVCPF
.24
DGUVCPFUQXGTFTCEJV
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZX

j
OGFKC
CHUEJGWTUVTQMGPXQQT%JTQOC8KUVC
MNGWTGPOGFKC
DGTKEJV%CNKDTCVKPI
DGTKEJV%JGEMKPIECUUGVVG
DGTKEJV%NGCPKPI
DGTKEJV/GFKCEQPVCOKPCVGF
DGTKEJV/GFKCLCO
DGTKEJV0QECUUGVVG
DGTKEJV2TKPVKPI
DGTKEJV7PUWRRQTVGFOGFKC
DGTKEJVGPQXGTECUUGVVGU
DGUVGNNGP
ECUUGVVGUVQV
IGDTWKMXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKKK
IGDTWKMGPGPQRUNCCPVQV
KPUVGNNGPV[RGGPHQTOCCVXKC&+%1/

fJQ
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RCFFQQTKOCIGT
RNCCVUGPECUUGVVGU
RTQDNGGOQRNQUUKPIECUUGVVGU
UGNGEVGTGPXCPWKV9KPFQYUVQGRCUUKPIGP
UVCVWUDGTKEJVQXGTHQTOCCV
V[RGGPCCPVCN
UVQTKPIGPQRNQUUGP
VQGXQGTUNGWXGP
V[RGPGPHQTOCVGP
YKL\KIGPUVCPFCCTFV[RGGPHQTOCCV
OGFKCIGNGKFGTUQRPKGWYKPUVCNNGTGP
OGPWOGVDGJGGTQRVKGU
OGPW U
UEJWKHDCNM
OGPWQRVKGU
DGFKGPKPIURCPGGNXKKK
OGPWRCFGPXKKK
OQFGOEQPPGEVQTU

k
PGVYGTMCEVKXKVGKVNCORLG
PGVYGTMEQPPGEVQT
PGVYGTMGP
GGPXQWFKIG
VQGXQGIGP*QTK\QPKOCIGT
PGVYGTMUPGNJGKFNCORLG
PGWUUVWM
TGKPKIGPVQV
TGKPKIKPIUUEJGOC

l
1-NCORLG
QPFGTFGNGPXGKNKIQOCCPVGTCMGPZZK
QPFGTJQWF
CCPDGXQNGPUEJGOC
1PNKPGNCORLG
QRUVCTVGP
RTQDNGGOQRNQUUKPI

m

o
TCFKQKPVGTHGTGPVKGZKZ
TGKPKIKPIXQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZKKK
TGKPKIKPIURCMMGVVGP
DGUVGNNGP
4,MCDGNUXCPECVGIQTKG

p
UEJWKHDCNMKPOGPW U
UGNGEVKGRKLNKPOGPW U
UGTKGPWOOGT
YCCTVGXKPFGP
UGTKGPWOOGTGVKMGVZXKK
URGEKHKECVKGU#VQV#

+PFGZ

RCRKGT
RCFFQQTKOCIGT
\KGQQMOGFKC
RCRKGTXCUVIGNQRGP
RTQDNGGOQRNQUUKPI
XGTJGNRGPVQV
RCVEJMCDGN
RCVKÅPVXGTVTQWYGNKLMJGKF
RKLNKPOGPW U
RNCCVUGPECUUGVVGUVQV
RNCCVUGPOGFKCVQV
2QUV5ETKRV
CHFTWMMGPXCPWKV
9KPFQYUVQGRCUUKPIGPVQV
KPNGKFKPI
YKL\KIGPRCTCOGVGTUKP9KPFQYUVQV
2QYGTOGPWQO\GKNGP
RTGXGPVKGHQPFGTJQWFVQV
CCPDGXQNGPUEJGOC
RTQDNGGOQRNQUUKPIVQV
CHFTWMVCMGP
DGGNFMYCNKVGKV
ECUUGVVGU
FKXGTUG
MNGWTGPNKPV
QRUVCTVGP
XGNXCUVIGNQRGP

UVCPFCCTFIGDTWKMGTUKPUVGNNKPIGP
YKL\KIGP
UVCPFCCTFKPUVGNNKPIGPXQQTCHFTWMVCMGPVQV
UVCVWU
DGTKEJVGPQXGTECUUGVVGU
MNGWTGPNKPVKPFKECVKGNCORLG
MNGWTGPNKPVNCORLG
5VCVWUUEJGTO
DGUEJTKLXKPI
UVQTKPIUDGTKEJVGP
YCCTUEJWYKPIUDGTKEJVGP
UVCVWUUEJGTO
DGUEJTKLXKPI
UVQTKPIGP
RTQDNGGOQRNQUUKPI
XGTJGNRGPVQV
UVQTKPIUVQQP
UVTGGRLGUEQFG
DGTKEJV$CTEQFGGTTQT
UVTQQOUEJCMGNCCT
5WRRN[UEJGTO
U[UVGGOVCCMKPUVGNNKPIGPDGUVCPFGP$VQV$

q
VCCMKPUVGNNKPIGPDGUVCPFGP
CCPIGRCUVG
U[UVGGO$VQV$
VGEJPKUEJGQPFGTUVGWPKPI
VGNGXKUKGKPVGTHGTGPVKGZKZ
VGTWIUVWTGPPCCT%QFQPKEUKOCIGT
VJGTOKUEJGRTKPVMQR
TGKPKIGPVQV
TGKPKIKPIUUEJGOC
VQGXQGTECUUGVVGU\KGECUUGVVGU
VQGXQGTUNGWXGP
UVCVWU
VTCPURCTCPV
\KGQQMOGFKC
VTCPURCTCPVXCUVIGNQRGP
RTQDNGGOQRNQUUKPI
XGTYKLFGTGPVQV
VTCPURCTCPVGP
RCFFQQTKOCIGT
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WKVDTGKFKPIUUNGWH
WKVUEJCMGNGP*QTK\QPKOCIGT
725 7PKPVGTTWRVKDNG2QYGT5WRRN[ 
725EQPPGEVQT
762MCDGN 7PUJKGNFGF6YKUVGF2CKT 

YCCTUEJWYKPIGP
JGVGQPFGTFGNGPZX
NCUGTZKX
XQNVCIGZKKK
9#0 9KFG#TGC0GVYQTM 
YKL\KIKPIUEQFGUZXKK
9KPFQYUVQGRCUUKPIGP
CHFTWMMGPXKC2QUV5ETKRVXCPWKVVQV
YKL\KIGP2QUV5ETKRVRCTCOGVGTUVQV
YKUUGPCHFTWMVCMGP

s
XGKNKIJGKF
KPVGTPGQPFGTFGNGPXGKNKIQOCCPVGTCMGPZZK
NQECVKGXCPGVKMGVVGPZKK
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGPZZ
XGNXCUVIGNQRGP
RTQDNGGOQRNQUUKPI
XGTYKLFGTGPVQV
XGNNGP
RCFFQQTKOCIGT
XGPUVGTXQQTNG\GPXCPUVTGGRLGUEQFGU
TGKPKIKPIUUEJGOC
XGTJGNRGPUVQTKPIGPVQV
XGTMGGTFKPIGXQGTFGOGFKCVQV
XGTRCMMGPKOCIGT
XGTVTQWYGNKLMJGKFRCVKÅPV
XGTXCPIGPNKPVVQV
XGTXCPIGPVQGXQGTECUUGVVGVQV
XGTYKLFGTGPCHFTWMVCMGP
XGT\GPFGPKOCIGT
XQNVCIGYCCTUEJWYKPIGPZKKK
XQQTRCPGGN\KGDGFKGPKPIURCPGGN
XQQTUEJTKHVGPXQQTTGE[ENKPIZK
XQQTUEJTKHVGPXQQTXGTYKLFGTKPIZK
XQQT\QTIUOCCVTGIGNGP
DGUVCPFUQXGTFTCEJVXKC(62GP.24ZZX
JCTFYCTGXCTKCVKGUZZXK
KPWKV\QQOGPZZX
MNGWTDGJGGTZZX
NQECVKGZZKK
OGFKCIGDTWKMZZKKK
TGKPKIGPZZKKK
XGKNKIJGKFZZ
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