
KYOCERA KM4850W - KMP4845W 
nadgradnja scan/plot sistema E

V kolikor pa ste lastnik naprave Kyocera KM 4850W ali KM P4845W, vam ponujamo možnost 
nadgradnje tiskalniškega vmesnika. Namen nadgraditve je povečana hitrost tiskanja in procesiranja 
datotek. To velja predvsem za PDF datoteke, za katere velja, da se brez PostScript gonilnika 
izpisujejo zelo dolgo.

To velja za naprave, katere imajo vgrajen interni Ratio Scanner / Plotter System (E) vmesnik za 
tiskanje v sami napravi.

Po nadgraditvi se čas izpisa zmanjša tudi za več kot 5x (zahtevna testna datoteka s starim sistemom 
cca. 8 minut - po nadgraditvi 1,45 minute). Prihranek časa je predvsem pri datotekah z enim 
izpisom. 
S priloženim programom  lahko več PDF datotek združite v eno in jo pošljete tiskalniku preko 
PlotClienta. Rezanje papirja pa ostane še vedno enako - na zadnji rob.
Seveda pa je čas izpisa odvisen tudi od PC-ja, ki procesira datoteko (priporoča se čim hitrejši, vsaj 
dvojedrni procesor z dovolj RAM spomina).

Prednosti nadgradnje:
- izjemno povečanje hitrosti procesiranja PDF in plt datotek (hitrost tiskanja 4,8 m/min ostane ista)
- s priloženim programom združite več PDF datotek v eno (lahko jo pretvorite v plt datoteko in jo 
natisnete s pomočjo Plotclienta)
- ni potrebno odpirati vsako PDF datoteko posebej z namenom izbire prave role
- popolnoma nov računalniški "hardwerski" del naprave (originalni so začeli odpovedovati)

– vse ostalo ostane enako kot prej tako, da ni prilagajanja na nov vmesnik (Plotclient, 
Scantool)

V primeru nakupa navodil za nadgradnjo strojne opreme, dobite natančna navodila za nadgradnjo 
(opis in slike namestitve) in podatke potrebne za nakup nove strojne opreme (oznaka matične 
plošče, procesorja, spomina, napajalnika...). Lahko pa vam to naredimo tudi mi.

Potrebni novi strojni deli:
1. Matična plošča 
2. Procesor 
3. Napajalnik za matično ploščo
4. opcija trdi disk s programsko opremo (lahko uporabite tudi originalen trdi disk)
5. Spomin RAM za matično ploščo

Priporočamo, da strojno nadgradnjo opravi pooblaščeni serviser. Čas potreben za namestitev:
cca. 2uri
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