
Podręcznik użytkownika
MELAprint 44
Drukarka protokołów

PL
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Pragniemy Państwu podziękować za okazane nam zaufanie przy zakupie tego produktu MELAG. MELAG to prywatna
firma rodzinna, która została założona w 1951 roku i która specjalizuje się w higienie praktyki lekarskiej. Poprzez ciągłe
dążenie do wysokiej jakości, maksymalnej funkcjonalności i innowacji udało się nam osiągnąć wiodącą pozycję na
globalnym rynku w zakresie dekontaminacji narzędzi i higieny.
Słusznie oczekują Państwo od nas optymalnej jakości produktu i niezawodności. Z konsekwentną realizacją naszych
założeń „competence in hygiene” i „Quality – made in Germany” gwarantujemy spełnienie tych wymogów. Nasz
certyfikowany system zarządzania jakością według ISO 13485 jest nadzorowany m.in. w ramach rocznych
wielodniowych audytów przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Dzięki produkty MELAG są produkowane i
kontrolowane według ścisłych kryteriów jakościowych!
Kierownictwo przedsiębiorstwa i cały zespół MELAG.





Spis treści

Spis treści
1 Informacje ogólne ................................................................................................................................................................ 4

Symbole w dokumencie ....................................................................................................................................................... 4
Zasady wyróżniania ............................................................................................................................................................. 4
Symbole na urządzeniu........................................................................................................................................................ 4
Utylizacja.............................................................................................................................................................................. 4

2 Bezpieczeństwo.................................................................................................................................................................... 5

3 Opis urządzenia.................................................................................................................................................................... 6
Zawartość dostawy .............................................................................................................................................................. 6
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem ............................................................................................................................ 6
Zgodność z urządzeniami MELAG....................................................................................................................................... 7
Widoki urządzeń................................................................................................................................................................... 8

4 Uruchomienie ..................................................................................................................................................................... 10
Przygotowanie przyłączy.................................................................................................................................................... 10
Wkładanie rolki papieru...................................................................................................................................................... 10
Podłączyć drukarkę protokołów do urządzenia MELAG z szeregowym przyłączem danych. ........................................... 11
Podłączyć drukarkę protokołów do urządzenia MELAG z przyłączem danych Ethernet. .................................................. 14

5 Utrzymanie .......................................................................................................................................................................... 20
Wymiana taśmy barwiącej ................................................................................................................................................. 20
Samotest ............................................................................................................................................................................ 21

6 Dane techniczne ................................................................................................................................................................. 22

7 Akcesoria ............................................................................................................................................................................ 23



1 Informacje ogólne

4

1 Informacje ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa. Utrzymanie stałej sprawności urządzenia i zachowanie jego wartości
zależą przede wszystkim od jego odpowiedniej konserwacji. Niniejszą instrukcję należy przechowywać
starannie w pobliżu urządzenia. Instrukcja jest częścią produktu.
Jeśli instrukcja nie jest już czytelna, ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zagubiona, należy zwrócić się o 
nowy egzemplarz do firmy MELAG, wysyłając e-mail z informacją o typie urządzenia i adresie odbiorcy.
Typ urządzenia znajduje się na spodzie urządzenia na tabliczce znamionowej.

Symbole w dokumencie
Symbol Opis

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do zniszczenia
wyposażenia lub sprzętu.

Wskazuje na ważną informację.

Zasady wyróżniania
Przykład Opis
[Zapisz] Słowa w nawiasach kwadratowych oznaczają nazwy przycisków
Program
uniwersalny

Wyrazy lub grupy wyrazów, które są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia, są
oznaczone jako tekst wyświetlacza.

Symbole na urządzeniu
Oznaczenie CE jest równoznaczne z oświadczeniem producenta, że produkt spełnia
odpowiednie wymogi przepisów Unii Europejskiej.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazane
dystrybutorowi w celu odpowiedniej i profesjonalnej utylizacji.

Utylizacja
Urządzenia MELAG to najwyższa jakość i długa żywotność. Jednakże, jeśli chcą Państwo po wielu latach
pracy ostatecznie odłączyć urządzenie MELAG, zgodna z przepisami utylizacja urządzenia jest również
możliwa w oddziale MELAG w Berlinie. Prosimy o kontakt w tej sprawie ze sprzedawcą.
Prosimy prawidłowo zutylizować niestosowane akcesoria i materiał zużywalny. Prosimy przestrzegać tak-
że obowiązujących przepisów utylizacyjnych w odniesieniu do ewentualnych zanieczyszczonych odpadów.
Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniami podczas transportu. Materiały opakowaniowe dobra-
no, biorąc pod uwagę ich przyjazność dla środowiska i możliwość utylizacji, dzięki czemu podlegają recy-
klingowi. Ponowne wprowadzenie opakowania do obiegu materiału pozwala zmniejszyć ilość odpadów, a
także oszczędzać surowce. Niepotrzebne już materiały opakowaniowe należy utylizować w punktach
zbiórki dualnego systemu segregacji odpadów.
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2 Bezpieczeństwo

Przy użytkowaniu urządzenia należy przestrzegać wymienionych poniżej i zawartych w
poszczególnych rozdziałach wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Kabel i zasilacz

n Eksploatować urządzenie wyłącznie z oryginalnym zasilaczem.

n W przypadku dłuższych przerw w eksploatacji odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej.

n Podłączać urządzenie tylko do produktów przewidzianych do użycia z tym urządzeniem.

n Podłączać urządzenie tylko do odpowiedniego źródła zasilania elektrycznego.

n Urządzenie wolno zasilać tylko przy wykorzystaniu napięcia stałego 5 V.
Ustawienie, instalacja, uruchomienie

n Po rozpakowaniu skontrolować urządzenie na obecność szkód transportowych.

n Urządzenie nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.

n Urządzenie instalować i użytkować w otoczeniu o temperaturze powyżej zera.

n Urządzenie jest przeznaczone do użytku poza miejscem przebywania pacjentów. Minimalna odległość
od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

Miejsce ustawienia i przechowywanie

n Urządzenie ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni.

n Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby było chronione przed bezpośrednim, silnym promienio-
waniem świetlnym i wysokimi temperaturami.

n Przechowywać i eksploatować urządzenie jedynie w otoczeniu chronionym przed wysokimi temperatu-
rami i wilgocią oraz pozbawionym kurzu.

n Nie stawiać urządzenia bezpośrednio na autoklawie. Autoklaw podczas pracy nagrzewa się do wyso-
kich temperatur. W przeciwnym razie może dojść do pogorszenia działania lub uszkodzenia urządze-
nia.

n Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby było chronione przed uderzeniami i drganiami.
Naprawa

n Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Niefachowe otwieranie i naprawa mogą negatywnie wpłynąć
na bezpieczeństwo elektryczne i spowodować zagrożenie dla użytkownika.

n Urządzenie mogą otwierać i naprawiać wyłącznie upoważnione osoby. Gwarancja i rękojmia wygasa-
ją, jeżeli urządzenie zostanie otwarte przez serwis nieautoryzowany przez MELAG.
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3 Opis urządzenia

Zawartość dostawy
Przed zamontowaniem i podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość dostawy.

Standardowy zakres dostawy
▪ Drukarka protokołów MELAprint 44
▪ Podręcznik użytkownika
▪ Kaseta taśmy barwiącej, już włożona
▪ Rolka papieru
▪ Zasilacz
▪ Szeregowy przewód przyłączeniowy (RS232)

Opcjonalnie
▪ Adapter sieciowy do urządzenia MELAprint

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
Drukarka protokołów MELAprint 44 służy do dokumentowania partii oraz wyprowadzania protokołów wy-
mienionych poniżej urządzeń MELAG.
Drukarkę protokołów można podłączyć bezpośrednio do interfejsu RS323; do podłączenia urządzenia z in-
terfejsem RJ45 wymagany jest adapter (np. adapter sieciowy MELAG).

Adapter sieciowy do urządzenia MELAprint
Adapter sieciowy MELAG umożliwia podłączenie sieciowe drukarki raportów, aby wydrukować raporty z
kompatybilnych urządzeń poprzez sieć praktyk. Adapter sieciowy jest bezpośrednio podłączony do drukar-
ki raportów MELAprint 44 przez interfejs RS232 oraz połączony z siecią praktyk przez interfejs RJ45 (ka-
bel sieciowy).
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Zgodność z urządzeniami MELAG
Tabela 1: Przegląd aktualnych typów urządzeń

Kategoria Klasa produktu Typ urządzenia
Mycie i dezynfekcja MELAtherm MELAtherm 10 Evolution

MELAtherm 10
Autoklawy Klasa Profi Vacuklav 23 B+

Vacuklav 31 B+
Vacuklav 24 B+
Vacuklav 24 BL+
Vacuklav 30 B+

Klasa Premium Plus (Evolution) Vacuklav 40 B+
Vacuklav 44 B+
Vacuklav 41 B+
Vacuklav 43 B+

Cliniklav Seria Cliniclave
MELAtronic EN/EN+ MELAtronic 23 EN

MELAtronic 15 EN+
Euroklav Euroklav 29 VS+

Euroklav 23 VS+
Euroklav 23 S+

MELAquick MELAquick 12+/12+ p
Urządzenia do zgrzewania MELAseal MELAseal Pro

Tabela 2: Przegląd wcześniejszych typów urządzeń

Kategoria Klasa produktu Typ urządzenia
Autoklawy Klasa Premium Vacuklav 40-B

Vacuklav 44-B
Vacuklav 41-B
Vacuklav 43-B

Vacuquick Vacuquick 13-B
Vacuquick 14-B

Klassiker Vacuklav 23-B
Vacuklav 24-B
Vacuklav 24-B/L
Vacuklav 30-B
Vacuklav 31-B

Euroklav Euroklav 29V-S
Euroklav 23V-S
Euroklav 23-S
Euroklav 29-S

MELAtronic EN MELAtronic 15 EN
MELAtronic 17 EN

Cliniklav Cliniklav 25
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Widoki urządzeń

Drukarka protokołów

1

2 3

Ilustracja 1:  Komora papieru zamknięta

1 Pokrywa
2 Robocze diody LED
3 Przyciski sterownicze

4

5

6 7

Ilustracja 2:  Komora papieru otwarta

4 Komora papieru
5 Uchwyt rolki
6 Przycisk transportowy
7 Taśma barwiąca

8
109

Ilustracja 3:  Strona tylna

8 Slot papieru
9 Przyłącze RS232
10 Przyłącze DC do zasilania

prądowego

Tabela 3: Panel obsługi drukarki protokołów

Robocze diody LED / przyciski obsługi Stan Status / Funkcja

LED
P wł. Urządzenie jest włączone

SEL wł.
Tryb on-offline jest włączony
odbiór danych

Przycisk SEL
Włączenie drukarki online i offline
wprowadzenie, przerwanie i kontynuowanie
zlecenia druku
przeprowadzenie samotestu

LF Źródło papieru
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Adapter sieciowy do urządzenia MELAprint
Adapter sieciowy do urządzenia MELAprint umożliwia podłączenie drukarki protokołów do (praktycznej)
sieci, aby móc drukować protokoły bezpośrednio z sieciowych urządzeń MELAG.
Adapter sieciowy nie stanowi standardowo elementu drukarki protokołów i jest dostępny opcjonalnie.

1 2
1 Przycisk reset do resetowania

zdefiniowanych przez
użytkownika ustawień do
ustawień fabrycznych

2 Diody LED do wyświetlania
statusu

3 4 5

3 Gniazdo Ethernet (RJ45) do
podłączenia przewodu Ethernet
do sieci

4 Gniazdo RJ12 do podłączenia
szeregowego przewodu do
drukarki protokołów

5 Gniazdo zasilacza (5 V/DC) do
podłączenia przewodu zasilacza
do zasilania prądowego

Tabela 4: Wyświetlanie statusu adaptera sieciowego

Diody LED Stan Znaczenie

Zasilanie

wł. Adapter sieciowy jest włączony
lub zasilanie jest włączone

wył. Adapter sieciowy jest wyłączony
lub zasilanie jest wyłączone

powoli miga. Adapter sieciowy włącza się
(oprogramowanie sprzętowe
adaptera sieciowego jest
aktywne)

szybko miga. Początkowa konfiguracja
adaptera sieciowego pomyślna

Dane miga
Dane są wymieniane pomiędzy
komputerem i adapterem
sieciowym poprzez interfejs
Ethernet

LAN
wł. połączony z siecią
wył. niepołączony z siecią
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4 Uruchomienie

Przygotowanie przyłączy

1. Włożyć wtyczkę (poz. 1) przewodu przyłączeniowego
do przyłącza RS232 drukarki protokołów.

1 2

2. Połączyć zasilacz (poz. 2) z przyłączem DC
drukarki protokołów.

Wkładanie rolki papieru
ü Zasilanie drukarki powinno być włączone

1. Przesunąć pokrywę do tyłu, aby otworzyć komorę
papieru.

2. Odciąć kąty rolki papieru po obu stronach.
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OGŁOSZENIE
Nigdy nie przeciągać rolki papieru przez mechanizm druku!
Może to spowodować przedwczesne zużycie źródła papieru.
n W celu wysunięcia papieru należy zawsze wciskać przycisk LF.

3. Przeprowadzić docięty koniec rolki papieru z tyłu
przez szczelinę papieru. Rolka papieru odwija się
wtedy od dołu.

4. Przytrzymać przycisk LF, aż koniec rolki papieru
będzie wystawał z górnej kasety.
OGŁOSZENIE! Papier nie może się przy tym
zaklinować między osłoną i głowicą drukującą!

5. Przesunąć uchwyt rolki do rolki papieru.

6. Włożyć uchwyt rolki w mocowania w komorze
papieru.

7. Ponownie zamknąć komorę papieru. Zwrócić
uwagę na to, aby przedni koniec rolki papieru
wystawał ze szczeliny w pokrywie.

8. Na końcu przeprowadzić test działania. W tym celu
wyciągnąć zasilacz z gniazda.

9. Przytrzymać przycisk SEL wciśnięty.

10. Ponownie włożyć zasilacz do gniazda.

11. Zwolnić przycisk SEL.

Ê Drukarka protokołów utworzy wydruk z podaniem ustawień i zakresu znaków.

Podłączyć drukarkę protokołów do urządzenia MELAG z
szeregowym przyłączem danych.
Obowiązuje dla urządzeń:
▪ Klasa Profi
▪ Klasa S
▪ Cliniklav 25
▪ MELAtronic EN/EN+
▪ MELAquick 12+/12+ p
▪ MELAseal Pro

Podłączyć drukarkę protokołów do autoklawu
W przypadku urządzeń klasy Profi lub klasy S należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:
Zanim możliwe będzie podłączenie przewodu szeregowego, należy zdjąć białą osłonę na dole na 
przedniej stronie autoklawu.

1. Otworzyć drzwi autoklawu.
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2. Korzystając z monety, przekręcić szczelinę w białej
osłonie o 1/4 obrotu w lewo bądź w prawo i zdjąć
osłonę.

3. Przełożyć znajdującą się z tyłu metalową zakładkę w
lewo do przodu.

4. Wcisnąć metalową oprawę nieco do tyłu, do jej
zatrzaśnięcia, tak by nie mogła się już samoczynnie
złożyć.

INFORMACJA
Jeżeli drukarka protokołów lub komputer są na stałe podłączone do autoklawu,
szeregowy przewód drukarki protokołów można włożyć do prowadnicy kabla, zamknąć
metalową zakładkę i z powrotem zamocować osłonę.

Drukarkę protokołów należy podłączyć w następujący sposób:

OGŁOSZENIE
Drukarki protokołów należy używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem sieciowym!

5. Przewód szeregowy drukarki protokołów należy podłączyć do szeregowego przyłącza danych
(RS232) autoklawu. Lokalizację przyłącza danych RS232 w Państwa urządzeniu MELAG można
określić, zapoznając się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia MELAG.

6. Włożyć przewód sieciowy drukarki protokołów do gniazda.

Ê Drukarka protokołów włączy się automatycznie.
7. Wcisnąć przycisk SEL, aby przesłać dane do drukarki i wydrukować je.

INFORMACJA
W trybie offline drukarka nie może odbierać danych.
n Dioda LED SEL musi się świecić.

Ustawić drukarkę protokołów jako urządzenie wyjściowe (autoklaw)
1. Włączyć autoklaw.
2. Poczekać, aż wyświetlacz zaprezentuje ustawienie podstawowe.
3. Otworzyć menu konfiguracji Funkcja poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków (+) i (-).

Ê Wyświetlacz wyświetli komunikat Funkcja: ostatni nr partii.
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4. Nawigować przyciskiem (+) lub (-) w menu Funkcja, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlone
Funkcja: wyprowadzenie protokołu.

5. Wcisnąć przycisk (P) do wyboru podmenu Wyprowadzenie protokołu – urządzenie
wyjściowe.

6. Ponownie wcisnąć przycisk (P).

Ê Wyświetlacz wyświetli komunikat Wyprowadzenie protokołu – brak urządzenia
wyjściowego, jeżeli nie wybrano jeszcze urządzenia wyjściowego.

7. Nawigować przyciskiem (+) lub (-) do wskazania wyświetlacza:

Nosnik zapisu
MELAprint

8. W celu potwierdzenia wcisnąć przycisk (P).

Ê Wyświetlacz powróci do menu Wyprowadzenie protokołu – urządzenie wyjściowe.

9. Wcisnąć przycisk (S), aby powrócić do menu konfiguracji Funkcja: Wyprowadzenie protokołu.

10. Ponownie wcisnąć przycisk (S), aby opuścić menu.

Wersja testowa
Aby przetestować połączenie drukarki protokołów z autoklawem, można przeprowadzić test. W tym celu
na wyświetlaczu autoklawu należy postępować w następujący sposób:
1. Otworzyć menu konfiguracji Funkcja poprzez jednoczesne wciśnięcie przycisków (+) i (-).

Ê Wyświetlacz wyświetli komunikat Funkcja: ostatni nr partii.

2. Nawigować przyciskiem (+) lub (-) w menu Funkcja, aż na wyświetlaczu zostanie wyświetlone
Funkcja: wyprowadzenie protokołu.

3. Ponownie wcisnąć przycisk (P).
4. Nawigować przyciskiem (+) lub (-) do wskazania wyświetlacza:

Zapis probny

5. Aby rozpocząć wydruk, należy wcisnąć przycisk (P). Pojawi się wskazanie wyświetlacza
Wyprowadzenie.

6. Aby przerwać bieg testowy lub opuścić menu po udanym wyprowadzeniu, należy wcisnąć 
przycisk (S).

Ê Na wyświetlaczu pojawi się Funkcja: Wyprowadzenie protokołu.

7. Ponownie wcisnąć przycisk (S), aby opuścić menu.

Podłączyć drukarkę protokołów do MELAseal Pro
1. Podłączyć szeregowy przewód przyłączeniowy drukarki protokołów do interfejsu RS232 na tylnej

stronie urządzenia zgrzewającego.
2. Włożyć przewód sieciowy drukarki protokołów do gniazda.

Ê Drukarka protokołów włączy się automatycznie.

Ê Drukarka protokołów zostaje automatycznie rozpoznana przez urządzenie zgrzewające. Nie musi
być dodatkowo ustawiana jako urządzenie wyjściowe.

ÊNa każdy udany proces zgrzewania zostanie wyprowadzony za każdym razem jeden wiersz 
protokołu na drukarce protokołów.
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Podłączyć drukarkę protokołów do urządzenia MELAG z
przyłączem danych Ethernet.
Obowiązuje dla urządzeń:
▪ MELAtherm 10
▪ MELAtherm 10 Evolution
▪ Cliniclave 45 / 45 M / 45 D / 45 MD
▪ Klasa Premium Plus (Evolution)
▪ Klasa Premium
▪ Vacuquick 13-B, 14-B

Podłączenie adaptera sieciowego
1 2 3 4

5

6

1 Przyłącze DC drukarki protokołów
2 Przyłącze RS232
3 Adapter sieciowy
4 Adapter sieciowy przyłącza DC
5 Przyłącze RJ12
6 Przyłącze RJ45

INFORMACJA
Proszę pamiętać, że w celu połączenia urządzenia MELAG z przyłączem danych Ethernet
do drukarki protokołów dodatkowo potrzebny jest adapter sieciowy.

Następnie należy podłączyć adapter sieciowy do drukarki protokołów:
1. przewód szeregowy należy włożyć do przyłącza danych RS232 drukarki protokołów.
2. Drugi koniec przewodu szeregowego należy włożyć do gniazda RJ12 adaptera sieciowego.
3. Adapter sieciowy połączyć z urządzeniem MELAG za pomocą przyłącza danych Ethernet (gniazdo

RJ45). Lokalizację przyłącza danych Ethernet w Państwa urządzeniu MELAG można określić,
zapoznając się z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia MELAG.

INFORMACJA
Aby uniknąć przekroczenia wartości emisji, należy korzystać z ekranowanych
przewodów sieciowych. Rekomendowany jest kabel sieciowy typu SF/UTP zgodny z 
ISO/IEC 11801 Cat. 5e.

4. Włożyć przewód sieciowy drukarki protokołów do gniazda.

OGŁOSZENIE
Drukarki protokołów należy używać wyłącznie z oryginalnym zasilaczem sieciowym!

5. Celem zapewnienia zasilania adaptera sieciowego należy podłączyć zasilacz do przyłącza DC oraz
włożyć wtyczkę do gniazdka.
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Należy skonfigurować ustawienia sieciowe i (tymczasowo) zmienić adres
IP komputera.
Aby drukarka protokołów mogła zostać rozpoznana przez urządzenie MELAG w (praktycznej) sieci, musi
leżeć w tej samej podsieci, co urządzenie MELAG. Fabrycznie drukarka protokołów ma adres IP
192.168.40.240.
Jeżeli tak nie jest, adres IP drukarki protokołów trzeba dostosować w następujący sposób:

INFORMACJA
Poniższa instrukcja dotyczy urządzeń z systemem operacyjnym Windows. W przypadku
wykorzystywania na komputerze innego systemu operacyjnego, należy dokonać
ręcznego dopasowania adresu IP zgodnie z załączoną instrukcją.

ü Adapter sieciowy jest podłączony do zasilania

1. Podłączyć przewód Ethernet do gniazda Ethernet adaptera sieciowego i połączyć drugi koniec z
komputerem.

2. Na komputerze otworzyć opcje Start > Control panel (Sterowanie systemem) > Network and
Internet (Sieć i internet) > Network and sharing centre (Centrum sieci i udostępniania).

3. Wybrać LAN connection (Połączenie LAN) i otworzyć okno Properties (Właściwości).
4. Na liście wybrać Internet protocol version 4 (TCP/IP) (Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4))

i Properties (Właściwości).
5. Aby następnie dopasować adres IP komputera, proszę wybrać odpowiedni wariant:
▪ Komputer ma stały adres IP

▪ Komputer pobiera adres IP automatycznie

Komputer ma stały adres IP:

1. Kliknąć przycisk [Advanced] (Rozszerzone).

INFORMACJA
Po zakończeniu tej konfiguracji należy z powrotem cofnąć zmianę poniższych ustawień,
aby przywrócić komunikację pomiędzy komputerem i (praktyczną) siecią.
n Przed kontynuowaniem konfiguracji należy zanotować aktualnie wyświetlane dane.



4 Uruchomienie

16

2. W polu IP address (Adres IP) proszę wybrać
przycisk [Add] (Dodaj) i wprowadzić dowolny adres IP
(np. 192.168.40.100). Podmaska sieciowa zostaje
uzupełniona automatycznie.

3. Przejąć ustawienia poprzez opcję [Add] (Dodaj).

Komputer automatycznie pobiera adres IP:
Na potrzeby tej konfiguracji adapter sieciowy musi być bezpośrednio połączony z komputerem, patrz 
sekcja: Komputer ma stały adres IP.

1. Na karcie rejestracyjnej wybrać opcję Alternate
Configuration (Alternatywna konfiguracja).

2. Podać wcześniej wybrany adres IP
(np. 192.168.40.100). Podmaska sieciowa zostaje
automatycznie uzupełniona; proszę potwierdzić
poprzez [OK].

Dopasowanie adresu IP drukarki protokołów do (praktycznej) sieci

1. Otworzyć przeglądarkę internetową (np. Microsoft
Internet Explorer) i w pasku adresu podać
http://192.168.40.240, aby wywołać stronę
internetową drukarki protokołów.

2. Aby dopasować adres IP drukarki protokołów do
(praktycznej) sieci, należy wybrać odpowiedni
wariant:

▪ Przypisanie drukarce protokołów stałego adresu IP

▪ Podłączenie drukarki protokołów w (praktycznej) sieci
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Przypisanie drukarce protokołów stałego adresu IP

1. W polu IP address (adres IP) wprowadzić pierwsze
trzy klawiatury numeryczne (praktycznej) sieci.
Ostatnia klawiatura numeryczna jest przypisywana do
urządzenia podłączonego do sieci. Dla każdego
podłączonego do (praktycznej) sieci urządzenia ten
numer jest różny.

MELAG

2. W polu Gateway (Brama sieciowa) należy również
podać trzy pierwsze klawiatury numeryczne
(praktycznej) sieci. Czwarta klawiatura numeryczna
jest podana przez administratora sieci
(praktycznej).

3. W opcji Authentification (Uwierzytelnieniepodać)
hasło MELAG.

4. Przejąć ustawienia poprzez opcję [Apply
configuration] (Przejąć konfigurację).

Podłączenie drukarki protokołów w (praktycznej) sieci
} Odłączyć przewód Ethernet od komputera i podłączyć przewód teraz bezpośrednio do urządzenia

MELAG, które jest podłączone do sieci lub też do wolnego gniazda sieciowego.
Zmieniony w komputerze adres IP (np. 192.168.40.100) musi zostać po tej konfiguracji przywrócony do
pierwotnego adresu IP.

Przywrócenie komunikacji pomiędzy komputerem i (praktyczną) siecią
1. Na komputerze otworzyć opcje Start > Control panel (Sterowanie systemem) > Network and

Internet (Sieć i internet) > Network and sharing centre (Centrum sieci i udostępniania).
2. Wybrać LAN connection (Połączenie LAN) i otworzyć okno Properties (Właściwości).
3. Na liście wybrać Internet protocol version 4 (TCP/IP) (Protokół internetowy wersja 4 (TCP/IPv4))

i Properties (Właściwości).
4. Aby przywrócić pierwotne ustawienia komputera, należy wybrać odpowiedni wariant:
▪ Aby dokonać ręcznej zmiany konfiguracji, należy postępować tak, jak opisano to w sekcji Komputer ma

stały adres IP. Należy odpowiednio wprowadzić uprzednio zanotowane dane.
▪ Aby dokonać automatycznej konfiguracji, należy postępować tak, jak opisano to w sekcji Komputer

pobiera adres IP automatycznie. Jeżeli jest to możliwe, należy ustawić krzyżyk przy opcji „Automatyczne
pobranie adresu IP”.

Logowanie drukarki protokołów w urządzeniu MELAG
Aby drukarka protokołów została rozpoznana w urządzeniu MELAG bez konieczności dokonywania dodat-
kowych ustawień, (praktyczną) sieć należy eksploatować w następującej podsieci: 192.168.40.xx.

W przypadku MELAtherm 10 / klasy Premium / Vacuquick:
Aby zalogować drukarkę protokołów w urządzeniu MELAG jako urządzenie wyjściowe i zapisać je, należy
postępować zgodnie z poniższym opisem:
1. Włączyć urządzenie MELAG i poczekać, aż wyświetli się menu główne.
2. Włożyć przewód sieciowy drukarki protokołów do gniazda.

Ê Drukarka protokołów włączy się automatycznie.



4 Uruchomienie

18

3. Wyłączyć urządzenie MELAG i włączyć je ponownie.

ÊUrządzenie MELAG automatycznie rozpozna adres IP drukarki protokołów i zapisze go.

INFORMACJA
Jeżeli wcześniej opisane kroki nie powiodą się, zapisany w urządzeniu MELAG adres IP i
adres IP drukarki protokołów prawdopodobnie nie należą do danej podsieci.
n W takim przypadku należy zmienić adres IP drukarki protokołów w urządzeniu MELAG, patrz

podręcznik techniczny (Technical Manual) urządzenia MELAG.

W przypadku klasy Premium Plus (Evolution) / serii Cliniclave:
Aby zalogować drukarkę protokołów w urządzeniu MELAG jako urządzenie wyjściowe i zapisać je, należy
postępować zgodnie z poniższym opisem:

1. Włożyć przewód sieciowy drukarki protokołów do
gniazda.

Ê Drukarka protokołów włączy się automatycznie.

2. Wybrać menu Ustawienia.

3. Przejść do opcji Drukarka prot. Wyświetlacz
przechodzi do podmenu Drukarka prot. Jeżeli
nie skonfigurowano jeszcze drukarki protokołów,
pole „Adres IP” i „Adres MAC” jest puste.

4. Wybrać SZUKAC, aby wyświetlić wszystkie
podłączone w praktycznej sieci i dostępne drukarki
protokołów na liście.

5. Wcisnąć symbol,  aby wyszukać wszystkie
dostępne w praktycznej sieci drukarki protokołów.
Jeśli w praktycznej sieci dostępna jest jedna drukarka
protokołów lub kilka z nich, zostają wyświetlone na
liście drukarek.

6. Wybrać preferowaną drukarkę protokołów z listy i
potwierdzić poprzez opcję ZAPISAĆ.

7. Wyświetlacz przejdzie do podmenu Drukarka
prot.

8. Wcisnąć symbol,  aby opuścić menu.
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9. Następnie wybrać w menu Ustawienia
> Protokołowanie drukarkę protokołów do
wyprowadzania protokołów.

INFORMACJA
Jeżeli wcześniej opisane kroki nie powiodą się, zapisany w urządzeniu MELAG adres IP i
adres IP drukarki protokołów prawdopodobnie nie należą do danej podsieci.
n W takim przypadku należy zmienić adres IP drukarki protokołów w urządzeniu MELAG, patrz

podręcznik techniczny (Technical Manual) urządzenia MELAG.

INFORMACJA
Jeżeli drukarka protokołów jest połączona z kilkoma urządzeniami MELAG, sprawdzić na
każdym wydruku protokołu, czy numer seryjny urządzenia MELA jest poprawny.

Zmiana MELAprint 42/44 przy MELAtherm 10
Przestawić drukarkę w Menu Ustawien zgodnie z opisem poniżej:

1. Nacisnąć przycisk , aby przejść do Autom. zapis prot.

2. Nacisnąć , aby otworzyć menu Autom. zapis prot.

Ê Wyświetlane są obok siebie wybierane media wyprowadzania.

3. Nacisnąć , aby przejść w Autom. zapis prot do MELAprint.

4. Naciskać  przez co najmniej trzy sekundy.

Ê Wszystkie dostępne drukarki są wyświetlane z adresem MAC.

5. Nacisnąć , aby wybrać nową drukarkę.

6. Nacisnąć , aby wybrać drukarkę.

Ê Aktualna wartość miga.

7. Nacisnąć , aby zapisać nową wartość.

Ê Wartość już nie miga.

8. Nacisnąć , aby opuścić Menu Ustawien.

Ê Wybrana wartość przy opuszczaniu Menu Ustawien jest automatycznie zapisywana.

ÊNowy MELAprint 42/44 jest teraz gotowy do użycia.

Ustawienie drukarki protokołów jako urządzenia wyjściowego
Proszę pamiętać, że drukarkę protokołów należy wybrać niezależnie od zalogowania w urządzeniu 
MELAG jako urządzenie wyjściowe do natychmiastowego i późniejszego wyprowadzenia protokołu. Jak
ustawić dane urządzenie wyjściowe w urządzeniu MELAG, można dowiedzieć się z podręcznika dotyczą-
cego urządzenia MELAG.

Wersja testowa
Aby przetestować połączenie drukarki protokołów z urządzeniem MELAG, można przeprowadzić test, wy-
bierając dowolny protokół i drukując go. Więcej wskazówek dotyczących wyboru protokołu można znaleźć
w podręczniku użytkownika określonego urządzenia MELAG. Informacje na temat tego, jak przeprowadzić
samotest drukarki, można znaleźć w sekcji Samotest [} str. 21].
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5 Utrzymanie

INFORMACJA
Raz w roku należy sprawdzać czytelność wydruków protokołu. W przypadku spadającej
czytelności należy utworzyć jego kopię.

Wymiana taśmy barwiącej
Gdy jakość druku obniża się, trzeba wymienić taśmę barwiącą.

1. Przesunąć pokrywę do tyłu, aby otworzyć komorę
papieru.

2. Wyjąć rolkę papieru z komory papieru.

3. Wcisnąć tłoczenie PUSH.

Ê Taśma barwiąca podniesie się po przeciwległej
stronie.

4. Wyjąć taśmę barwiącą z uchwytu.

5. Nową taśmę barwiącą włożyć lewą stroną najpierw do
uchwytu. 
Taśma barwiąca musi zablokować się po prawej
stronie w mechanizmie druku.
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6. Sprawdzić taśmę barwiącą pod kątem prawidłowego
osadzenia.
Naprężyć taśmę barwiącą według potrzeb poprzez
przekręcenie przycisku transportowego w kierunku
strzałki.

7. Włożyć rolkę papieru, zgodnie z tym, jak opisano to
w sekcji Wkładanie rolki papieru [} str. 10].

8. Ponownie zamknąć komorę papieru.

Samotest
Podczas samotestu drukarka tworzy wydruk próbny ze wszystkimi znakami i informacjami o interfejsie 
szeregowym.
1. Przytrzymać przycisk SEL wciśnięty.
2. Wcisnąć zasilacz do gniazda.
3. Zwolnić przycisk SEL.

ÊDrukarka rozpocznie wydruk próbny i automatycznie go zakończy.
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6 Dane techniczne

Nazwa typu MELAprint 44
Wymiary urządzenia (wys. x szer. x gł.) 13,7 x 5,7 x 8,2 cm
Przyłącze elektryczne 100-250 V, 47-63 Hz, 0,5 A

DC 5 V ± 5 %, maks. 5 A
Przewód sieciowy długość 1,5 m
Temperatura otoczenia 0-50 °C
Względna wilgotność powietrza 0-80 %
Przyłącze danych Interfejs RS232C
Prędkość druku 1,5 wiersza na sekundę

140 punktów druku na linię
Wymiary rolki papieru (szer., średnica) 5,75 cm ± 0,5 mm, Ø 4 cm
Maks. gramatura papieru 80 g
Adres IP (ustawienie fabryczne) 192.168.40.240
Producent DATA MODUL AG

Landsberger Str. 322
80687 Monachium
NIEMCY
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7 Akcesoria

W zakresie akcesoriów i materiału eksploatacyjnego prosimy o kontakt ze sprzedawcą MELAG. Przy za-
mawianiu materiałów eksploatacyjnych należy podać numer seryjny urządzenia i numer części podany po-
niżej.

Artykuł Nr art.
Papier do drukarki (5 rolek) 35226
Taśma barwiąca 41940
Zasilacz wtyczkowy drukarki protokołów (Niemcy) 01041
Zasilacz wtyczkowy drukarki protokołów (cały świat) 19400
Adapter sieciowy 40295
Adapter sieciowy zasilacza wtyczkowego do MELAprint 30403
Adapter sieciowy zasilacza wtyczkowego do MELAprint
(UK/AUS/US/CHN)

30402

Przewód drukarki do przyłączenia bez adaptera sieciowego
(9 na 25-biegunowy szeregowy)

40290

Kabel drukarki do przyłączenia do adaptera sieciowego
(25-biegunowy szeregowy na RJ12)

15822



Dystrybutor

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6-10
10829 Berlin
Germany

email: info@melag.de
web: www.melag.com

Instrukcją oryginalną

Odpowiedzialny za treść: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Z zastrzeżeniem zmian techniczmych

BA
_P

rin
t_

44
_0

11
44

_P
L.

pd
f |

 R
ev

. 2
 - 

20
/2

49
0 

| D
at

a 
zm

ia
ny

: 2
02

0-
11

-0
4


	 Spis treści
	1 Informacje ogólne
	1.1 Symbole w dokumencie
	1.2 Zasady wyróżniania
	1.3 Symbole na urządzeniu
	1.4 Utylizacja

	2 Bezpieczeństwo
	3 Opis urządzenia
	3.1 Zawartość dostawy
	3.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
	3.3 Zgodność z urządzeniami MELAG
	3.4 Widoki urządzeń

	4 Uruchomienie
	4.1 Przygotowanie przyłączy
	4.2 Wkładanie rolki papieru
	4.3 Podłączyć drukarkę protokołów do urządzenia MELAG z szeregowym przyłączem danych.
	4.3.1 Podłączyć drukarkę protokołów do autoklawu
	4.3.2 Ustawić drukarkę protokołów jako urządzenie wyjściowe (autoklaw)
	4.3.3 Wersja testowa
	4.3.4 Podłączyć drukarkę protokołów do MELAseal Pro

	4.4 Podłączyć drukarkę protokołów do urządzenia MELAG z przyłączem danych Ethernet.
	4.4.1 Podłączenie adaptera sieciowego
	4.4.2 Należy skonfigurować ustawienia sieciowe i (tymczasowo) zmienić adres IP komputera.
	4.4.3 Dopasowanie adresu IP drukarki protokołów do (praktycznej) sieci
	4.4.4 Logowanie drukarki protokołów w urządzeniu MELAG
	4.4.5 Zmiana MELAprint 42/44 przy MELAtherm 10
	4.4.6 Ustawienie drukarki protokołów jako urządzenia wyjściowego
	4.4.7 Wersja testowa


	5 Utrzymanie
	5.1 Wymiana taśmy barwiącej
	5.2 Samotest

	6 Dane techniczne
	7 Akcesoria

