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 COPYRIGHTGEGEVENS 
DURACARD ID 300. Alle rechten voorbehouden.
Gebruikers moeten de copyrightreglementen naleven die van toepassing zijn in hun land. Deze handleiding mag niet, in zijn geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, 
vertaald, verveelvoudigd of overgebracht, om welke reden en op welke elektronische of mechanische manier dan ook zonder de nadrukkelijke schriftelijke toestemming 
van DURABLE Card Printer.
Alle informatie in dit document is onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande kennisgeving.
DURABLE Card Printer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke fouten in deze handleiding of voor verlies of schade, hetzij per ongeluk, hetzij door ver-
spreiding of gebruik van deze handleiding.

 PRODUCTEN RECYCLEN AAN EINDE VAN LEVENSDUUR 
Voor de productie van de apparatuur die u heeft aangeschaft, zijn natuurlijke bronnen gewonnen en gebruikt. Deze apparatuur kan materialen bevatten die gevaarlijk zijn 
voor uw gezondheid en het milieu.
Het is raadzaam bestaande inzamelsystemen te gebruiken om te voorkomen dat zulke materialen in ons milieu worden verspreid en om de druk op onze natuurlijke bron-
nen te verminderen. Deze systemen hergebruiken of recyclen het grootste deel van de materialen in uw apparatuur die het einde van haar levensduur heeft bereikt, op 
een toepasselijke manier.

 Het symbool van de doorgestreepte vuilnisbak op uw apparaat herinnert u eraan deze systemen te gebruiken.

Als u meer informatie nodig heeft over inzameling en systemen voor hergebruik of recycling, neemt u contact op met uw lokale of regionale instantie voor afvalbeheer.
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 UW NIEUWE PRINTER 
Met uw nieuwe DURACARD ID 300-printer kunt u een scala aan hoogwaardige kaarten en persoonlijke badges maken die u kunt afdrukken in diverse diktes, kleuren en 
stijlen. Deze printer gebruikt verbruiksartikelen en accessoires die verkrijgbaar zijn via uw DURABLE-reseller. Ga naar onze website www.durable.eu voor meer informatie.
Deze gebruikersgids is ontwikkeld voor de apparaten DURACARD ID 300.

 REGISTRATIE 
Registreer u online op www.durable.eu om stuurprogramma-updates.

 AAN DE SLAG 
Het doel van deze gebruikersgids is u stap voor stap te ondersteunen terwijl u uw printer en zijn functies leert kennen. Neem even de tijd om de handleiding door te ne-
men, zodat u uw printer en zijn functies beter leert kennen en u tijd bespaart tijdens installatie en gebruik

 INHOUD 
De bladwijzers in het linkermenu van uw scherm kunnen worden gebruikt om tussen de verschillende secties in deze gebruikersgids te navigeren.

 PICTOGRAMMEN 
In deze handleiding worden de volgende pictogrammen gebruikt om belangrijke informatie aan te geven:

Informatie die meer details of inzicht biedt over bepaalde punten in de hoofdtekst.

Geeft aan dat wanneer de aanbevolen actie niet wordt genomen, dit tot beschadiging van uw printer kan leiden.

Dit symbool is gekoppeld aan het DURABLE Print Center dat toegankelijk is via uw computer. U kunt het Print Center gebruiken 
om uw printer te bedienen en beheren en om instellingen te wijzigen.

Lees de gebruiksaanwijzing grondig door.



4

1
Aan de slag
 1-1 UITPAKKEN 
Uw printer wordt geleverd met een aantal accessoires die u goed moet bekijken.
Deze lijst kan variëren, afhankelijk van uw locatie.

De printer wordt verzonden in een speciale verpakking die is ontworpen om schade tijdens het transport te voorkomen. Als u schade ziet, neemt u contact op met de 
expediteur en stelt u uw DURABLE-reseller onmiddellijk op de hoogte. Deze zal u vertellen welke procedure u moet volgen.
We hebben extra aandacht besteed aan de kwaliteit van de verpakking voor DURACARD ID 300.
Bewaar deze verpakking op een schone, droge plek.

Accessoires die bij uw printer worden geleverd:
• Stroomtoevoereenheid – CWT type KPL-065M-VI of FSP060-RAAK3
• Stroomkabel
• USB-kabel
• Installatie-cd met:

- Het stuurprogramma voor Macs
- DURABLE Printer Suite voor WindowsTM en het stuurprogramma voor WindowsTM
- DURABLE catalogus

• Een kit met verbruiksartikelen (kleurenlint en PVC-kaarten)

Voor de retourzending van het apparaat is de complete, originele verpakking (d.w.z. doos, beschermingsmaterialen en 
beschermhoes) noodzakelijk. Let op: wordt het apparaat in een andere verpakking dan de originele teruggestuurd en ontstaat 
er transportschade aan onderdelen van het apparaat, is DURABLE niet aansprakelijk voor de betreffende onderdelen.
Nieuwe verpakkingen voor de retourzending van de printer kunnen alleen tegen betaling worden aangevraagd.

Als een van deze onderdelen ontbreekt, neemt u contact op met de DURABLE Hotline. Gebruik alleen de stroomtoe-
voereenheid die bij uw DURACARD ID 300 wordt geleverd (CWT type KPL-065M-VI of FSP060-RAAK3). Gebruik alleen de 
USB-kabel die bij uw DURACARD ID 300 wordt geleverd.
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 1-2 BESCHRIJVING VAN DE PRINTER EN FUNCTIES 

A - Kaarttoevoer

B - Opvangbakje

C - Bedieningspaneel

D - USB-poort

E - Stroomkabelingang

F - Kensington-slot

Kaarten en lint

Printer

Bedieningsknop

Waarschuwingslampjes
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G

H

G - Thermische printkop H - Serienummerlabel

Het apparaat moet altijd ontkoppeld zijn van de stroomtoevoer voordat er werkzaamheden aan worden uitgevoerd.
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 1-3 INSTALLATIE 

De DURACARD ID 300 moet op een droge, goed geventileerde locatie worden geplaatst, en moet worden beschermd tegen stof 
en tocht. Zet uw printer op een vlak, stevig oppervlak dat het gewicht van de printer kan dragen.

1-3A DE PRINTER AANSLUITEN

Aansluiting op de stroomtoevoer

De printer moet worden aangesloten op een correct beschermde en geaarde elektrische installatie.

➊ Sluit de stroomkabel op de stroomtoevoereenheid aan en sluit vervolgens de stroomkabelconnector op 
de printer aan.

➋ Sluit het uiteinde van de stroomkabel op een geaard stopcontact aan.

➌  De printer is ingeschakeld: het bedieningspaneel licht op waarmee wordt aangegeven dat de printer 
correct werkt. Als het bedieningspaneel niet oplicht, is de installatie niet juist uitgevoerd of werkt de 
printer niet correct. Controleer de installatie.
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Voordat u onderhoud uitvoert, moet u zorgen dat de stroomkabel is ontkoppeld. Voor uw persoonlijke veiligheid moet u zorgen 
dat de kabel en stroomtoevoereenheid goed bereikbaar zijn, vooral bij noodgevallen.

Sluit nooit de USB-gegevenskabel aan voordat de installatie van het stuurprogramma is voltooid.

De printer wordt na 10 minuten inactiviteit automatisch in stand-by gezet om stroom te besparen. 
De stand-bytijden kunnen worden geconfigureerd in het DURABLE Print Center. Wanneer u in stand-by een afdruktaak 
verzendt, wordt de printer opnieuw gestart, en wanneer u kort de bedieningsknop indrukt (1 seconde lang), wordt de printer uit 
de slaapstand gehaald.

De USB-kabel aansluiten

Raadpleeg voor meer informatie de sectie over installatie van het stuurprogramma en volg de instructies nauwkeurig.
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➊ ➋ ➌

1-3B LINTEN

De originele linten van DURABLE zijn speciaal ontwikkeld voor de DURABLE-printers. Zij staan garant voor een optimale functie zonder gevaar voor beschadiging van 
de printer. Inktlinten van andere merken zijn niet compatibel met uw printer. Wanneer u inktlinten van andere fabrikanten gebruikt, kan er ernstige schade aan de printer 
ontstaan en vervalt de garantie van de fabrikant.

Het lint plaatsen

➊ Open het deksel.

➋ Plaats het lint zoals weergegeven.

➌ Sluit het deksel en druk erop tot u een klik hoort.

De printer herkent automatisch het geplaatste lint.
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➊ ➋ ➌

25×

Voor een optimale kwaliteit moeten de kaarten ISO 7810 ID-1 (CR80)-gecertificeerd zijn.
Gebruik alleen de kaarttypen die worden aanbevolen voor DURABLE.
Raak het afdrukbare oppervlak van de kaarten niet aan om de afdrukkwaliteit te behouden.
Gebruik geen beschadigde of gevouwen kaarten, kaarten met reliëf of kaarten die op de grond zijn gevallen.
Bescherm uw kaarten tegen stof.

1-3C KAARTEN

De kaarten plaatsen

➊ Open de kaarttoevoer.

➋ Plaats de kaarten: maximaal 25 kaarten met een dikte van 0,76 mm of maximaal 40 kaarten met een dikte van 0,5 mm.  
Houd de kaarten vast en plaats deze zoals weergegeven op de afbeeldingen.

➌ Sluit de toevoer.

DURACARD ID300 is ontworpen om uitsluitend te printen op plastic kaarten in CR80-formaat. Dit is hetzelfde formaat als een 
creditcard en de afmetingen zijn: 85,6 x 54 mm.
Onder geen beding mag u proberen af te drukken op papier of elk ander materiaal.
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25×

Afgedrukte kaarten verwijderen

Als de afdrukcyclus is voltooid, worden de kaarten in het opvangbakje onder de kaarttoevoer geworpen. Dit opvangbakje is ontworpen om de afgedrukte kaarten te 
 verzamelen. De printer is uitgerust met een opvangbakje met een maximumcapaciteit van 25 kaarten die 0,76 mm dik en 40 kaarten die 0,50 mm dik zijn.

De printer bewerkt altijd de onderste kaart uit het kaartenvak. De afdruk vindt plaats op de bovenliggende zijde.

Druk dezelfde kaart niet tweemaal af met het COLOUR-inktlint. Daardoor kan het inktlint beschadigd worden.
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2
Afdrukken
 2-1 HET STUURPROGRAMMA INSTALLEREN 
Nieuwe geavanceerde functies automatiseren de printerconfiguratie nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd.

Uw printer wordt geleverd met een cd die de stuurprogramma’s voor Windows™- en Macintosh-platforms bevat.

Als u een stuurprogramma wilt installeren, plaatst u de cd in uw computer en selecteert u het stuurprogrammamenu.  
Een programma leidt u door het volledige installatieproces.

Sluit de USB-kabel pas op uw computer aan als u hierom wordt gevraagd door het installatieprogramma.
Voor meer informatie over de aansluitingsprocedure raadpleegt u de sectie De printer aansluiten.

Volg de installatieprocedure nauwkeurig. Voor alle versies van Windows™ moet de gebruiker beheerdersrechten hebben om 
het stuurprogramma te installeren.

Bij de installatie van het stuurprogramma moet standaard het DURABLE Print Center worden geïnstalleerd.
Met behulp van het DURABLE Print Center kunt u uw apparaat configureren.
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 2-2 DE AFDRUKINSTELLINGEN BEHEREN IN WINDOWS™ 
Als het lint is geplaatst, wordt uw DURACARD ID 300 automatisch geconfigureerd.

Een grafische toepassing, DURABLE Print Center genaamd, helpt u indien nodig bepaalde vooraf gedefinieerde instellingen te wijzigen.

Zo opent u deze toepassing:
• Klik op de Start-knop op de Windows-taakbalk links onder aan uw scherm en selecteer Programma’s, DURABLE Card Printer, DURABLE Printer Suite,  

DURABLE Print Center.
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• Selecteer de gewenste printer.
• Rechtsklik op de printernaam en selecteer ‚Eigenschappen‘ om de configuratieruimte te openen, of dubbelklik op de printernaam.

Bekijk de instellingen die zijn gedefinieerd onder de Eigenschappen van het stuurprogramma en neem contact op met de 
DURABLE Hotline voor advies en hulp voordat u wijzigingen doorvoert.
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 2-3 MELDING VAN BERICHTEN EN WAARSCHUWINGEN 
Via visuele meldingen op de computer biedt de DURABLE Print Center informatie over de printer en wordt u gewaarschuwd wanneer uw aandacht is vereist.
Er bestaan verschillende berichttypen:
• Berichten en waarschuwingen die te maken hebben met de linten, hun compatibiliteit met uw printer en de aard van uw afdruktaken.
• Waarschuwingen over problemen waardoor de printer is gestopt.

Wanneer de DURABLE Print Center actief is, wordt een klein pictogram weergegeven op de balk rechts onder aan uw scherm:

De kleur van het pictogram varieert afhankelijk van de status van de printer:
• Groen: printer gebruiksklaar
• Oranje: informatiebericht weergegeven – afdrukken gestopt
• Rood: waarschuwingsbericht weergegeven – afdrukken gestopt
• Grijs: printer in slaapstand, uitgeschakeld of communicatie onderbroken.

Een melding wordt in dit type venster weergegeven (zie hieronder):
Afhankelijk van het type bericht kunt u het volgende doen:

 Extra hulp verkrijgen van de DURABLE Hotline.

 De afdruktaak onderbreken.

 De taak opnieuw starten.

De DURABLE Print Center kan worden uitgeschakeld door te rechtsklikken op het pictogram  
op de statusbalk.

De DURABLE Print Center-service onderbreken wordt alleen aanbevolen als er een conflict is met andere geïnstalleerde 
toepassingen op uw computer. De DURABLE Print Center is de beste manier om uw printer effectief te beheren vanaf uw 
werkplek.
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3
Help
Deze sectie biedt een aantal suggesties voor het identificeren van problemen die kunnen optreden tijdens het gebruik van uw printer. 
Als u het probleem niet kunt oplossen, wordt in deze sectie ook uitgelegd hoe u contact kunt opnemen met de technische onder-
steuning van DURABLE.

 3-1 WAARSCHUWINGEN EN DIAGNOSE 
Hoewel de DURACARD ID 300 is ontworpen om onafhankelijk te werken, waarbij de gebruiker zo min mogelijk hoeft te doen, kan 
het toch nuttig zijn om vertrouwd te raken met de belangrijkste waarschuwingen.

3-1A WAARSCHUWINGEN OP HET BEDIENINGSPANEEL

Cf. sectie 1 – Beschrijving van de printer en functies voor meer informatie over het bedieningspaneel.

VERWERKEN LEGENDA
• De printer ontvangt gegevens.

De bedieningsknop knippert.

LEGENDE

UIT

BRANDT  
CONTINU

KNIPPERT

PRINTER GEBRUIKSKLAAR
• De bedieningsknop licht op.De 

printer is gereed om gegevens 
te ontvangen.
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De bedieningsknop en de waarschuwingslampjes voor kaart/lint branden

INKTLINT
• Geen lint in de printer.
• Einde van lint.
• Het lint is niet juist geplaatst.
• Het lint is gescheurd.
• Het lint wordt niet herkend.
Controleer de staat van het lint 
in de printer. Als een afdruktaak 
wordt uitgevoerd, wordt deze 
opnieuw gestart met een nieuwe 
kaart.

Kaarten
• Geen kaarten in de kaarttoevoer.
Plaats kaarten in de toevoer; het 
proces start opnieuw.
• Fout bij plaatsen van kaarten.
Controleer of de kaarten zijn 
geplaatst. Voor andere proble-
men neemt u contact op met de 
DURABLE Hotline.

Voor een optimaal gebruik van uw printer raden we u aan de aanbevolen linten en kaarten te gebruiken.

LEGENDE

UIT

BRANDT  
CONTINU

KNIPPERT
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De bedieningsknop en het waarschuwingslampje voor de printer branden

KOELMODUS  
FIRMWARE-UPDATE
• De printer werkt de firmware bij.
De printer werkt weer na de 
update.

PRINTERDEKSEL GEOPEND
• Het printerdeksel is open.
Sluit het deksel opnieuw.
De printer wordt gestart.

MECHANISCHE FOUT
• Kaart vastgelopen in de printer.
• Fout met mechanisch onderdeel.
Open het deksel en houd de knop 
ingedrukt om de vastgelopen 
kaart te verwijderen. Raadpleeg 
sectie 3-3b voor meer informatie.
Blijft het probleem optreden, 
neem dan contact op met de 
DURABLE Hotline.

KOELMODUS
• Het koelsysteem is geactiveerd.
De printer pauzeert enkele 
seconden en start opnieuw wan-
neer de normale werkingstem-
peratuur weer is bereikt.

LEGENDE

UIT

BRANDT  
CONTINU

KNIPPERT
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 3-2 DIAGNOSE-HELP 
In deze sectie vindt u alle informatie die u nodig heeft om enkele eenvoudige controles uit te voeren waarnaar u mogelijk wordt gevraagd wanneer u contact opneemt met 
de technische ondersteuning.

3-2A EEN TECHNISCHE TESTKAART AFDRUKKEN

Het is raadzaam een technische testkaart af te drukken om te controleren of uw printer correct werkt. Op deze kaart worden verschillende technische gegevens over het 
apparaat weergegeven (serienummer, firmware, printkop, enz.).

Een technische testkaart afdrukken

➊ Wacht tot alle huidige afdruktaken zijn voltooid.

➋ Controleer of er lint en een kaart in de printer zijn geplaatst.

➌ Houd de bedieningsknop vier seconden lang ingedrukt. Alle waarschuwingslampjes gaan uit.

➍ Houd de bedieningsknop nogmaals ingedrukt.

➎ De bedieningsknop gaat branden.

➏ Laat de bedieningsknop los wanneer het lampje begint te knipperen.

➐ De technische testkaart wordt afgedrukt.

➑ De afgedrukte kaart wordt in het opvangbakje uitgeworpen.

U kunt het afdrukken van de technische testkaart ook starten vanuit het DURABLE Print Center.  
Hiervoor opent u het DURABLE Print Center, dubbelklikt u op uw printer of rechtsklikt u op ‚Eigenschappen‘ en gaat  
u naar ‚Systeeminformatie‘ en dan ‚Testkaarten‘.
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3-2B EEN GRAFISCHE TESTKAART AFDRUKKEN

De grafische testkaart wordt gebruikt voor controle van de afdrukkwaliteit in kleur of monochroom, de afwezigheid van offsets en of het lint juist is gesynchroniseerd.
Als u de grafische testkaart wilt afdrukken, controleert u eerst of er lint en kaart in de printer aanwezig zijn.
Ga naar het DURABLE Print Center, selecteer Systeeminformatie en klik op de tab Testkaarten. Klik vervolgens op de knop Grafische testkaart. De kaart wordt 
afgedrukt en de afgedrukte kaart wordt in het opvangbakje uitgeworpen.

3-2C GEÏNSTALLEERDE SOFTWAREVERSIES IDENTIFICEREN

U kunt de geïnstalleerde systeemversies direct identificeren (stuurprogramma, set-up, enz.):

➊ Dubbelklik in het DURABLE Print Center op de printernaam om de Eigenschappen te openen.

➋ Klik op Systeeminformatie en vervolgens op Systeeminformatie.

U kunt het afdrukken van de grafische testkaart alleen starten vanuit het DURABLE Print Center.  
Hiervoor opent u het DURABLE Print Center, dubbelklikt u op uw printer of rechtsklikt u op ‚Eigenschappen‘ en gaat  
u naar ‚Systeeminformatie‘ en dan ‚Testkaarten‘.
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 3-3 PROBLEEMOPLOSSING 

3-3A AFDRUKPROBLEMEN

Afdrukken wordt niet gestart

➊ Het stuurprogramma controleren 
Controleer of er een stuurprogramma voor uw printer in de systeemparameters staat. 
Controleer of de printer is geselecteerd als de standaardprinter.

➋ De stroomtoevoer van de printer controleren 
Controleer of de stroomkabel correct is aangesloten op de printer en op een werkend stopcontact. 
Controleer of de printer is ingeschakeld en de bedieningsknop brandt. 
Zorg dat u de stroomtoevoereenheid gebruikt die bij de printer is geleverd.

➌ De USB-kabel controleren 
Controleer of de printer is aangesloten op uw computer via de USB-kabel.

➍ Het lint controleren 
Controleer of het lint juist geplaatst is en het deksel gesloten is.

➎ Controleer de kaarten 
Controleer of er kaarten in de kaarttoevoer zijn geplaatst. 
Controleer of er kaarten zijn vastgelopen in de printer.

➏ Een testkaart afdrukken 
Zie eerder in deze sectie voor de procedure die u moet volgen.

Er wordt niets afgedrukt op de kaart

➊ Het lint controleren 
Controleer of het lint niet het einde heeft bereikt of is beschadigd. Vervang het of plaats het opnieuw indien nodig.

➋ De printkop is mogelijk beschadigd 
Druk een testkaart af. 
Als de testkaart niet wordt afgedrukt, neemt u contact op met de DURABLE Hotline of gaat u naar de website www.durable.eu.

Probeer geen gereedschap of andere items te gebruiken om uw printer te repareren als er problemen optreden.  
U loopt het risico onherstelbare schade te veroorzaken.
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Slechte afdrukkwaliteit

Vlekjes op de kaart
• Het kaartoppervlak is mogelijk vies.

Controleer of uw kaarten helemaal schoon zijn.
Gebruik nieuwe kaarten.

Horizontale witte strepen
• Het lint is niet juist geplaatst.

Zorg dat het lintoppervlak niet gekreukt is.

Onscherpe afbeelding
• Het lint is niet juist geplaatst.

Controleer of het lint goed in de printer is geplaatst.
• Slechte lintsynchronisatie.

Open en sluit het printerdeksel om het lint te synchroniseren.
• Gebruik van niet-compatibele kaarten.

Controleer of de gebruikte kaarten voldoen aan de specificaties.

Het is raadzaam uw kaarten bij een DURABLE-reseller aan te schaffen.
Wanneer u kaarten van een ander merk gebruikt, kan de afdrukkwaliteit nadelig worden beïnvloed en/of de printkop worden 
beschadigd.
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Gedeeltelijk of onjuist afdrukken

➊ De afdrukinstellingen controleren 
Zorg dat geen deel van het kaartontwerp dat moet worden afgedrukt, zich buiten de afdrukmarges bevindt. 
Controleer de stand van het document (staand of liggend) in de DURABLE Print Center-configuratie.

➋ De interfacekabel controleren 
Als er onregelmatige tekens worden afgedrukt, controleert u of u de USB-kabel gebruikt die bij uw printer is geleverd. 
Controleer de verbinding tussen de computer en de printer. 
Gebruik een andere kabel van hetzelfde type.

➌ Controleren of de kaarten schoon zijn 
Bescherm uw kaarten tegen stof.

➍ Het lint controleren 
Controleer of het lint juist geplaatst is. 
Controleer of het lint ongehinderd wordt opgespoeld.

➎ De printkop controleren 
Als er horizontale rechte strepen op afgedrukte kaarten verschijnen, is de printkop waarschijnlijk vies of beschadigd. 
Raadpleeg de secties over onderhoud van de printer. 
Blijft het probleem optreden, neem dan contact de DURABLE Hotline of ga naar de website www.durable.eu.
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3-3B VASTGELOPEN KAARTEN VERWIJDEREN

Het bedieningspaneel toont:

Verwijder de kaart als volgt:

➊ Open het printerdeksel en verwijder het lint.

➋ Druk op de bedieningsknop om de kaarttransportrollen te draaien. Als de kaart nog steeds vastzit in de printer, schuift u deze handmatig naar de printeruit-
voer. Als er meer dan een kaart is, verwijdert u altijd eerst de bovenste.

➌ Plaats het lint terug en sluit vervolgens het printerdeksel.

Zo voorkomt u het vastlopen van kaarten:

➊ Zorg dat de dikte van de gebruikte kaarten overeenkomt met de specificaties in appendix A Technische specificaties in deze handleiding.

➋ Zorg dat de kaarten plat zijn. Houd ze in een horizontale positie.

➌ Zorg dat de kaarten niet aan elkaar plakken. Schud de kaarten voordat u ze plaatst.

Schakel uw printer niet uit, want hiermee worden afdruktaken in de wachtrij in het geheugen van de printer geannuleerd.

MECHANISCHE FOUT
• Kaart vastgelopen in de printer. 

Afdruktaken worden onderbroken.
Het waarschuwingslampje 
voor de printer en de 
bedieningsknop lichten op.
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3-3C DE FIRMWARE BIJWERKEN

In Windows™

Het bijwerken van de firmware is een eenvoudig proces, maar als u het proces niet juist uitvoert, kan dit leiden tot het niet werken van de printer.

Als er problemen optreden tijdens het bijwerken van de firmware met DURABLE Print Center,  
kunt u updates downloaden van de website www.durable.eu:

➊ Ga naar Drivers & Support, selecteer vervolgens uw printermodel en klik op de link Drivers & Firmware.

➋ Klik vervolgens op het bestand voor de overeenkomende firmware.

➌ Accepteer de download en sla het bestand op in een map op uw vaste schijf. Het bestand wordt als zipbestand opgeslagen.  
U moet het uitpakken. Die Datei wird in einer komprimierten ZIP-Datei heruntergeladen, die anschließend entpackt werden muss.

➍ Dubbelklik vervolgens op het bestand in de map om het installatieprogramma van de firmware uit te voeren.

➎ Wanneer u hierom wordt gevraagd door het programma, volgt u de instructies om de printer te selecteren en de bewerking te starten.  
De firmware wordt gedownload.

➏ Na ongeveer dertig seconden is de firmware overgedragen naar de printer en is de bewerking voltooid.

➐ Als de printer de status READY niet weergeeft, betekent dit dat de update niet juist is uitgevoerd of dat de printer mogelijk niet juist werkt.  
Controleer de verbindingskabels en voer een nieuwe update uit. 

De update is voltooid en uw apparatuur is klaar voor gebruik.

De overdracht tussen computer en printer nooit onderbreken tijdens het downloadproces (de printer of computer 
 uitschakelen, een kabel ontkoppelen). Als u dit doet, kan de printer niet meer opnieuw worden opgestart. Als dit gebeurt, 
neem dan contact op met de DURABLE Hotline.

De firmware-update kan worden uitgevoerd vanuit het DURABLE Print Center.  
Hiervoor gaat u naar uw printereigenschappen, vervolgens selecteert u ‚Onderhoud‘ en dan ‚Firmware-update‘.
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Voor Mac:

Het bijwerken van de firmware is een eenvoudig proces, maar als u het proces niet juist uitvoert, kan dit leiden tot het niet werken van de printer.

Updates kunnen worden gedownload van de website www.durable.eu:

➊ Ga naar Drivers & Support, selecteer vervolgens uw printermodel en klik op de link Drivers & Firmware.

➋ Klik vervolgens op het bestand voor de overeenkomende firmware.

➌ Accepteer de download en sla het bestand op in een map op uw vaste schijf.

➍ Ga dan naar Systeemvoorkeuren, Afdrukken en Scannen, DURABLE, Opties en toebehoren, Hulpprogramma en klik op Open 
Printerhulpprogramma.  
Het venster DURABLE Card Printer wordt geopend. U hoeft alleen op Upgrade te klikken.  
Selecteer de map waar u het gedownloade bestand heeft uitgepakt en open het firmwarebestand (.firm).

➎ Wanneer u hierom wordt gevraagd door het programma, volgt u de instructies om de printer te selecteren en de bewerking te starten.  
De firrmware wordt gedownload.

➏ Na ongeveer dertig seconden is de firmware overgedragen naar de printer en is de bewerking voltooid.

➐ Als de printer de status READY niet weergeeft, betekent dit dat de update niet juist is uitgevoerd of dat de printer mogelijk niet juist werkt.  
Controleer de verbindingskabels en voer een nieuwe update uit.

Als de update is voltooid, is uw apparatuur klaar voor gebruik.

De overdracht tussen computer en printer nooit onderbreken tijdens het downloadproces (de printer of computer 
 uitschakelen, een kabel ontkoppelen). Als u dit doet, kan de printer niet meer opnieuw worden opgestart. Als dit gebeurt, 
neem dan contact op met de DURABLE Hotline.
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3-3E HET STUURPROGRAMMA BIJWERKEN

Het bijwerken van het stuurprogramma is een taak die moet worden uitgevoerd om defecten te herstellen of om te profiteren van nieuwe opties.

Updates kunnen worden gedownload van de website www.durable.eu:

➊ Ga naar Drivers & Support, selecteer vervolgens uw printermodel en klik op de link Drivers & Firmware.

➋ Klik vervolgens op het bestand voor het stuurprogramma dat overeenkomt met uw besturingssysteem.

➌ Accepteer de download en sla het bestand op in een map op uw vaste schijf. Als het bestand wordt opgeslagen als zipbestand, moet u het uitpakken.

➍ Windows™-gebruikers moeten op het zojuist gedownloade bestand Setup_Durable_Premium_Suite.exe dubbelklikken om het installatieprogramma uit te 
voeren. Mac-gebruikers moeten op het bestand DurableCardPrinter.pkg

Zie de sectie Het stuurprogramma installeren voor meer informatie over de procedure.
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 3-4 TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
Als u problemen heeft met de configuratie en het gebruik van uw printer, leest u deze handleiding zorgvuldig door.
Voor onopgeloste technische problemen en voor hulp bij uw dagelijkse taken bieden we een specifieke website:  
www.durable.eu
U moet mogelijk de volgende informatie opgeven:

➊ Uw printermodel en serienummer

➋ De configuratie en het besturingssysteem dat u gebruikt

➌ Een beschrijving van het opgetreden probleem

➍ Een beschrijving van de stappen die u heeft genomen om het probleem op te lossen.

Op de website van DURABLE vindt u naast algemene informatie ook updates voor het printerstuurprogramma, FAQ* en instructievideo’s. 

*FAQ: Frequently Asked Questions (Veelgestelde vragen)

 DURABLE HOTLINE 
0416 543 543

 E-MAIL: 
duracard.service@durable.de
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A
Appendix
 SPECIFICATIES 
In deze sectie staan de specificaties van uw printer

AFDRUKGEBIED Zonder marges afdrukken

AFDRUKSNELHEID

• YMCKO-kleur 38 s per kaart (95 kaarten per uur)

• Monochroom (K) 11 s per kaart (240 kaarten per uur)

DURAPRINT® + (inclusief databasebeheer) DURAPRINT®

AFDRUKMODUS

• Kleursublimatie en monochrome thermische overdracht
• Printresolutie: 260 x 300dpi
• 16 miljoen kleuren
• 16 MB RAM

KAARTBEHEER EN -SPECIFICATIES

• Toevoercapaciteit: 25 kaarten (0,76 mm – 30 mil)/40 kaarten (0,5 mm – 20 mil)
• Capaciteit opvangbakje: 25 kaarten (0,76 mm – 30 mil)/40 kaarten (0,5 mm – 20 mil)
• Kaartdikte: 0,5 tot 0,76 mm (20 tot 30 mil), geen aanpassingscapaciteit
• Kaarttype: PVC- en composiet PVC-kaarten, PET, ABS1 en speciale transparant overdekte kaarten1

• Kaartformaat: ISO 7810 ID-1 (53,98 mm x 85,60 mm)

1 In speciale omstandigheden
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LINTEN

Gebruik de aanbevolen linten om de kwaliteit en levensduur van de afgedrukte kaarten, de levensduur van uw printkop en de algehele betrouwbaarheid van uw printer te 
maximaliseren
• Herkenning en automatische configuratie
• Lint in een cassette geplaatst voor gemakkelijker gebruik
• Grafische melding van het lintniveau
• Lint:

• YMCKO: 100 afdrukken/rol
• Monochrome linten: 500 afdrukken/rol

POORTEN/CONNECTIVITEIT

• USB 1.1 (2.0- en 3.0-compatibel)

DISPLAY

• LEDs
• Grafische printermeldingen1:

• Toevoer leeg
• Waarschuwing Lint (bijna) op
• Enz.

1 Afhankelijk van uw besturingssysteem, niet beschikbaar voor Mac.

SOFTWARE

• Inbegrepen in DURABLE Printer Suite® voor Windows™:
• Stuurprogramma
• DURABLE Print Center voor het gebruiken, beheren en configureren van de printer
• DURABLE Print Center voor wederzijdse grafische melding2

• Compatibel met Windows™: XP SP3, Vista, 7 en 8 (32 en 64 bits)3
2 Vereist .net 4.0-clientprofielversie

3 Voor de oudste versies van Windows, alleen op aanvraag.
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AFMETINGEN EN GEWICHT

• Afmetingen (H x B x L): 147 x 200 x 276 mm
• Gewicht: 1,7 kg

GELUID (GETEST CONFORM ISO-STANDAARD 7779)

Geluidsdruk op ondersteunende werkstations LpAm (YMCKO-kleurmodus)
• Wanneer in gebruik: minder dan 60 dB (A)
• In stand-by: achtergrondgeluidsniveau

BEVEILIGING

• Ruimte voor Kensington®-beveiligingsslot

ECO-ONTWERP EN -CERTIFICERING

• Stand-bymodus en lager energieverbruik

CONFORMITEITSVERKLARING

• CE
• ROHS II
• I.S.M. frequentie van 13.553 tot 13.567MHz, Het resultaat van de krachtstraling is kleiner dan 10dBμA/m op 10m

STROOMTOEVOER

• Stroomtoevoereenheid: 100-240 volt AC, 50-60 Hz, 1,7 A
• Printer: 24 volt DC, 2,7 A

OMGEVING

• Min./max. bedrijfstemperatuur: 15°/30° C
• Luchtvochtigheid: 20% tot 65% niet-condenserend
• Min./max. opslagtemperatuur: –5°/+70° C
• Opslagluchtvochtigheid: 20% tot 70% niet-condenserend
• Ventilatie wanneer in gebruik: vrije luchtcirculatie


