Remova e descarte a camada externa.

Abra e coloque o rolo no suporte.

Veriﬁque se o suporte gira facilmente.

Puxe o papel para além da parte frontal da
impressora.

Empurre o papel para baixo das guias

Alinhe o sensor próximo da posição
central (padrão) ou no meio das marcas pretas

Indicadores

Pronta

Avançar

Pausar

Limpe o cabeçote de impressão com a
caneta de limpeza. Limpe em movimentos
do meio para a borda externa

Cancelar

Pausada

— http://www.zebra.com/contact

Tampa aberta

— https://www.zebra.com/supplies

Sem mídia

Sem fita

Erro de rede

Insira o rolo de recolhimento de ﬁta.
Insira o suprimento de ﬁta.

+

Relatório de configuração

+

Calibração inteligente

Sem memória

Erro de sobretemperatura do
cabeçote de impressão

www.zebra.com/zd620t-info

Abra a impressora.
Descarte o rolo vazio.

Puxe a guia e prenda ao rolo de recolhimento.
Empurre para frente.

Sem mídia
Luzes de Status + Mídia vermelhas

Pressione os botões Avançar + Cancelar por
2 segundos. Imprime o relatório de conﬁguração.

Pressione os botões Pausar + Cancelar por
2 segundos. Executa a calibração inteligente.

Luz de ﬆatus verde LIGADA - Impressora pronta

Pressione o botão liga/desliga e espere as
luzes acenderem

Feche a impressora.

http://www.zebra.com/supplies

Learn About Genuine Zebra Supplies
http://www.zebra.com/zd620t-info

Set Up Your Printer
http://www.zebra.com/setup

Install Latest Zebra Setup Utilities

ZD620

www.zebra.com/zd620t-info

www.zebra.com/setup

Faça o download e inﬆale os Utilitários de conﬁguração Zebra.
Inclui o Driver de impressora do Windows.

Conecte um cabo USB na impressora

Corporate Headquarters
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com
http://www.zebra.com/locations

Asia-Pacific Headquarters
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Headquarters
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin America Headquarters
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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