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Ny Primesetter software version 2.30
Heidelberg Primesetter fotosættere 74 og 102, der kører on-line med en Hope on-line fremkalder, 
har i enkelte tilfælde haft et problem med Speedway kommunikationen. Dette er kommet til udtryk 
ved advarslen “lm data error” eller i form af problemer ved skift mellem lm og polyesterplade 
(sidstnævnte gælder kun for EGP Combi fremkaldere).

Samtidig med at lmen/polyesterpladen transporteres ind i fremkalderen, bliver der sendt eksponerings-
data fra Primesetter fotosætteren om mediets karakter, d.v.s. information om materialetype, længde, 
bredde og belysningsandel (black clearance proportion). Disse oplysninger anvendes til at beregne 
regenereringen, således at De kan opnå optimal regenerering. Eksponeringsdataene vises herefter 
i det aktive display se g. 1.

Ønsker De at køre med normal regenerering via inlet sensoren, kan dette indstilles på fremkalderens 
panel under menuen INFO, se venligst g. 2.
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“Film data error” betyder, at der er modtaget ugyldig/ingen information om det aktuelle stykke 
lm/polyesterplade. Det betyder, at fremkalderen ikke får information, om der skal fremkaldes lm 
eller polyesterplade. Fejlen opstår eksempelvis i forlængelse af et kritisk lmjam i Primesetteren, eller 
hvis fotosætteren og fremkalderen er blevet tændt i forkert rækkefølge. Som nævnt i service bulletin nr. 
29 og i Echo Graphic´s servicemanual skal fremkalderen ALTID tændes før fotosætteren.

Primesetter fotosættere med software version 1.13 - 2.20 kan ikke beskyttes mod lm data error 
fejlen. Med den nye Primesetter software version 2.30 kan De undgå lm data error fejlen, og De kan 
ligeledes tænde fotosætteren og fremkalderen i vilkårlig rækkefølge uden problemer. Vi anbefaler 
desuden, at De ændrer følgende parameter:

21310 Mode OLP Communication ændres til værdien 2. 

De vil således aktivere den komplette Speedway protokol. 

Såfremt De ønsker yderligere information er De velkommen til at kontakte vores serviceafdeling 
eller benytte Dem af vores hjemmeside www.echographic.dk/service.


