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คำ�แถลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์
ลิขสิทธิ์

© 2018 ZIH Corp และ/หรือบริษทั ในเครือ สงวนลิขสิทธิ์ ZEBRA และรูปหัวม้าลายเป็ นเครื่องหมายการค้าของ ZIH Corp. ซึ่งจดทะเบียนใน
หลายเขตอ�ำนาจศาลทัว่ โลก เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลในเอกสารนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านกฎหมายและค�ำแถลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ โปรดไปที่:
ลิขสิทธิ์และเครือ่ งหมายการค้า: ดูขอ้ มูลลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าอย่างละเอียดได้ที่ www.zebra.com/copyright
การรับประกัน: ดูขอ้ มูลการรับประกันอย่างละเอียดได้ที่ www.zebra.com/warranty
ข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้งานส�ำหรับผูใ้ ช้ (EULA): ดูขอ้ มูล EULA อย่างละเอียดได้ที่ www.zebra.com/eula

เงื่อนไขการใช้งาน

ค�ำแถลงเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์: คูม่ ือนี้ มีขอ้ มูลที่ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของ Zebra Technologies Corporation และบริษัทในเครือ (“Zebra
Technologies”) ซึ่งมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ขอ้ มูลและใช้เป็ นส่วนหนึ่ งในการปฏิบตั ิงาน และการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ตามที่ได้อธิบายไว้ในที่นี้เท่านั้น
ท่านไม่สามารถใช้, ท�ำซ�้ำ หรือเปิ ดเผยข้อมูลที่ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ดงั กล่าวแก่ผอู้ ื่น หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รบั การอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรอย่างชัดเจนจาก Zebra Technologies
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์: การปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องถือเป็ นนโยบายหนึ่ งของ Zebra Technologies ข้อก�ำหนดรายละเอียดและการ
ออกแบบทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: Zebra Technologies ได้ดำ� เนิ นการเพื่อให้
แน่ ใจว่าข้อก�ำหนดรายละเอียดทางวิศวกรรมที่ได้มีการเผยแพร่และคูม่ ือต่างๆ มีความถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีขอ้ บกพร่องบาง
ประการเกิดขึ้ นได้ Zebra Technologies ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลจากข้อบกพร่องเหล่านั้น
ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ: Zebra Technologies ได้ดำ� เนิ นการเพื่อให้แน่ ใจว่าข้อก�ำหนดรายละเอียดทางวิศวกรรมที่ได้มีการเผยแพร่และ
คูม่ ือต่างๆ มีความถูกต้องสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม ยังอาจมีขอ้ บกพร่องบางประการเกิดขึ้ นได้ Zebra Technologies ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อ
บกพร่องดังกล่าว และขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลจากข้อบกพร่องเหล่านั้น
ความรับผิดชอบแบบจ�ำกัด: ไม่วา่ ด้วยกรณีใดก็ตาม Zebra Technologies หรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้าง, ผลิต หรือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ให้มาด้วย (รวมถึงฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์) จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่จำ� กัดถึงความเสียหายอัน
เป็ นผลสืบเนื่ อง รวมถึงการสูญเสียผลก�ำไร, การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือข้อมูลทางธุรกิจที่อาจสูญหาย) ที่เกิดจากการใช้งาน, เป็ นผลจากการใช้
งาน หรือการไม่สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์ แม้วา่ Zebra Technologies จะได้รบั แจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับความเป็ นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น
แล้วก็ตาม เนื่ องจากเขตอ�ำนาจศาลบางเขตไม่อนุ ญาตให้จำ� กัดหรือยกเว้นความเสียหายที่เกิดขึ้ นเฉพาะกรณีหรือสืบเนื่ องกัน ดังนั้น ข้อจ�ำกัดและ
ยกเว้นดังกล่าวอาจไม่มีผลต่อท่าน
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“Made for iPod”, “Made for iPhone” และ “Made for iPad” หมายความว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ได้รบั การออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับ iPod, iPhone หรือ iPad ตาม
ล�ำดับโดยเฉพาะ และได้รบั การรับรองจากนักพัฒนาแล้วว่าตรงตามมาตรฐานด้านประสิทธิภาพในการท�ำงานของ Apple Apple จะไม่รบั ผิดชอบต่อการท�ำงานของอุปกรณ์
นี้ หรือความสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและระเบียบข้อบังคับต่างๆ โปรดทราบว่าการใช้อุปกรณ์นี้กับ iPod, iPhone หรือ iPad อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานแบบไร้สายได้
Bluetooth® เป็ นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG
© 1996–2009, QNX Software Systems GmbH & Co. KG สงวนลิขสิทธิ์ เผยแพร่ภายใต้การอนุ ญาตจาก QNX Software Systems Co.
ชื่อแบรนด์, ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็ นทรัพย์สินของเจ้าของแบรนด์, ผลิตภัณฑ์ หรือเครื่องหมายการค้านั้นๆ
©
2018 ZIH Corp.

สามารถใช้งานร่วมกับ:

รับรองโดย:

IP
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ข้อความและสัญลักษณ์ที่ใช้ในเอกสาร
จะมีการใช้ไอคอนกราฟิ กต่อไปนี้ ตลอดทั้งเอกสาร ไอคอนเหล่านี้ และความหมายที่เกี่ยวข้องจะอธิบายไว้ทาง
ด้านล่าง

ข้อควรระวัง • แจ้งเตือนว่าอาจมีการคายประจุไฟฟ้ าสถิต
ข้อควรระวัง • แจ้งเตือนว่าอาจเกิดไฟฟ้ าช็อตได้
ข้อควรระวัง • แจ้งเตือนว่าอาจมีความร้อนสูงที่สามารถท�ำให้เกิดแผลไหม้ได้
ข้อควรระวัง • แนะน�ำให้ทราบว่าการไม่ปฏิบตั ติ ามหรือหลีกเลี่ยงไม่ดำ� เนินการอาจท�ำให้เกิดการบาดเจ็บได้
ข้อควรระวัง • แนะน�ำให้ทราบว่าการไม่ปฏิบตั ติ ามหรือหลีกเลี่ยงไม่ดำ� เนินการอาจท�ำให้ฮาร์ดแวร์เสียหายได้
ข้อสำคัญ •  แนะน�ำข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ เพื่อสามารถท�ำงานให้สำ� เร็จได้
หมายเหตุ • แสดงข้อมูลกลางๆ หรือข้อมูลเชิงบวกที่เน้นหรือเสริมจุดส�ำคัญๆ ในข้อความหลัก

7
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

บทน�ำเกี่ยวกับเครือ่ งพิมพ์ ZQ220
คูม่ ือผูใ้ ช้นี้จะให้ขอ้ มูลที่จำ� เป็ นในการใช้งานเครื่องพิมพ์แบบพกพา ZQ220 เครื่องพิมพ์นี้จะใช้เทคโนโลยีใหม่
ล่าสุดบางอย่าง เช่น การชาร์จด้วย USB (หัวต่อประเภท C), Bluetooth 2.1 โหมด Dual แบบฝัง + EDR/4.1
โมดูลพลังงานต�ำ่ , เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) และ Made for iPhone® (MFi) เครื่องพิมพ์ MFi จะ
มีตวั ประมวลผลร่วมของ Apple (MFi) มาช่วยสนับสนุ น ซึ่งจะท�ำให้สามารถรองรับและเชื่อมต่ออุปกรณ์ของ
Apple เช่น iPhone หรือ iPad® ผ่านทาง Bluetooth® ได้

เครื่องพิมพ์นี้ใช้ภาษาโปรแกรม CPCL ส�ำหรับการสร้างและพิมพ์ฉลากโดยใช้ภาษานี้ โปรดดูคมู่ ือการตั้ง
โปรแกรมส�ำหรับ CPCL (หมายเลขชิ้ นส่วน P1073699-001) โปรดดูคำ� แนะน�ำในการเข้าใช้งานคูม่ ือบน
zebra.com ใน "ภาคผนวก G" ในหน้า 62
ซอฟต์แวร์ยทู ิลิตี้ ZQ220:
•
•
•
•
•
•

ZebraNet Bridge Enterprise™: การก�ำหนดค่าเครื่องพิมพ์, ระบบบริหารและติดตามพิกดั ต�ำแหน่ ง
ยูทิลิตี้การตั้งค่าของ Zebra: การก�ำหนดค่าเครื่องพิมพ์เครื่องเดี่ยว, การตั้งค่าแบบด่วน
ZebraDesigner Pro v2: การออกแบบฉลาก
ไดรเวอร์ ZebraDesigner: ไดรเวอร์ Windows®
ไดรเวอร์ OPOS: ไดรเวอร์ Windows
Legacy SDK (ส่วนหนึ่ งของ Multiplatform SDK ที่ชว่ ยในเรื่องคุณลักษณะการเชื่อมโยงกับซอฟต์แวร์แบบ
เดิมที่จำ� กัด)
ยูทิลิตี้เหล่านี้ จะมีอยูใ่ นเว็บไซต์ของ Zebra ที่ http://www.zebra.com/support (โปรดดูที่ "ภาคผนวก G"
ในหน้า 62)
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การแกะบรรจุภณ
ั ฑ์และการตรวจสอบ

• ตรวจสอบพื้ นผิวภายนอกทั้งหมดว่ามีความเสียหายหรือไม่
• เปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์ (โปรดดูที่ "ขั้นตอนการใส่สื่อสิ่งพิมพ์" ในหน้า 21) และตรวจสอบช่องเก็บสื่อว่า
มีความเสียหายหรือไม่
หากจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ ให้เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อทั้งหมดไว้
Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 or +1 800.423.0442

In the Americas contact:

Zebra Technologies Corporation
475 Half Day Road, Suite 500
Lincolnshire, IL 60069 USA
T: +1 847.634.6700 or +1 800.423.0442

In Europe, Africa, the Middle East, and India contact:

Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +44 (0)1628 556000
F: +44 (0)1628 556001

120 Robinson Road
#06-01 Parakou Building
Singapore 068913
T: +65 6858 0722
F: +65 6885 0838

AA18153-104 Rev. B
August 2012

AA18153-104

(อแดปเตอร์และปลั ๊กไม่ได้จดั ส่งไป
พร้อมกับเครือ่ งพิมพ์ EMEA และ LATAM)

การรายงานความเสียหาย

หากท่านพบความเสียหายจากการจัดส่ง:
• ให้รีบแจ้งและส่งรายงานความเสียหายให้กบั บริษัทขนส่งทันที Zebra Technologies Corporation จะไม่รบั
ผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้ นในระหว่างการจัดส่งเครื่องพิมพ์ และจะไม่ซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว
ภายใต้นโยบายการรับประกัน
• เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุที่ใช้ในการบรรจุหีบห่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบ
• แจ้งผูข้ าย Zebra ที่ได้รบั อนุ ญาตให้รบั ทราบ
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เทคโนโลยี ZQ220

เครื่องพิมพ์ ZQ220 ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายที่ได้รบั ความนิ ยมในเครื่องพิมพ์แบบพกพาของ Zebra รุ่นอื่นๆ
รวมถึงเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า และล�้ำสมัยที่สุด

แบตเตอรี่
เครื่องพิมพ์นี้ใช้ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบ 2 ก้อน (หมายเลขชิ้ นส่วน BTRY-MPV-24MA1-01) ซึ่งใช้
เวลาในการชาร์จไม่เกินสี่ (4) ชัว่ โมง โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จ USB ขนาด 10 วัตต์ หรืออแดปเตอร์แปลงกระแส
ไฟจากที่จุดบุหรี่เป็ น USB เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว จะสามารถใช้งานเครื่องพิมพ์ได้โดยไม่ตอ้ งชาร์จซ�้ำ
อีกเป็ นเวลาสาม (3) วันภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ : หยุดใช้งาน 25 ครั้งต่อวัน และจะเปิ ดเครื่องอุปกรณ์ 25 ครั้ง
ต่อวัน, พิมพ์ใบเสร็จขนาด 3x8.5 นิ้ ว ได้ถึง 500 แผ่นต่อกะ 8 ชม. โดยมีพื้นที่การพิมพ์ 13%
-10˚C ถึง +50˚C
(14˚F ถึง 122˚F)

0˚C ถึง +40˚C
(32˚F ถึง 104˚F)

-20˚C ถึง +60˚C
(-4˚F ถึง 140˚F)

เครือ่ งพิมพ์ ZQ220 จะท�ำงานได้อย่างถูกต้องก็ตอ่ เมื่อใช้ชุดแบตเตอรีข่ องแท้ของ Zebra เท่านัน้

หมายเหตุ • ปิ ดเครือ่ งพิมพ์ก่อนที่จะน�ำแบตเตอรีอ่ อก เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดความเสียหาย
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เทคโนโลยีการพิมพ์
เครื่องพิมพ์ ZQ220 ใช้วธิ ีการพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง (Direct Thermal) ในการพิมพ์ขอ้ ความที่มนุ ษย์
สามารถอ่านได้, ภาพกราฟิ ก และบาร์โค้ด โดยจะรวมเอ็นจิ้ นการพิมพ์ที่มีความซับซ้อนเข้าด้วยกัน เพื่อการ
พิมพ์ที่ดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขการท�ำงานทั้งหมด การพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรง จะใช้ความร้อนเพื่อให้เกิด
ปฏิกิริยาทางเคมีบนกระดาษที่ผ่านกระบวนการพิเศษมาแล้ว ปฏิกิริยานี้ จะท�ำให้เกิดเครื่องหมายสีดำ� ในจุดที่
ชิ้ นส่วนที่ได้รบั ความร้อนบนหัวพิมพ์สมั ผัสกับสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่ องจากองค์ประกอบการพิมพ์ถกู ก�ำหนดให้มีความ
หนาแน่ นมากที่ 203 จุดต่อนิ้ ว (dpi) ในแนวนอน และ 200 จุดต่อนิ้ วในแนวตั้ง ตัวหนังสือและกราฟิ กที่มี
ความคมชัดสูงจึงอาจถูกสร้างขึ้ นทีละแถวในแต่ละครั้งที่กระดาษเลื่อนผ่านหัวพิมพ์ เทคโนโลยีนี้มีขอ้ ดีในเรื่อง
ความง่ายในการใช้งาน เนื่ องจากไม่ตอ้ งใช้วสั ดุสิ้นเปลืองอื่นๆ เช่น หมึกหรือผงหมึก อย่างไรก็ตาม เนื่ องจาก
สื่อสิ่งพิมพ์มีความไวต่อความร้อน ความคมชัดจึงจะค่อยๆ ซีดจางลงเมื่อเวลาผ่านไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ หาก
อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสงู หรือถูกแสงอาทิตย์โดยตรง

รหัส QR
บาร์โค้ดแบบ QR จะรวม URL ที่มนุ ษย์สามารถอ่านได้เข้าไว้ดว้ ย เช่น www.zebra.com/zq60-info ซึ่งจะเชื่อม
โยงผูใ้ ช้กบั ข้อมูลเครื่องพิมพ์ และวิดีโอสั้นๆ ในหัวข้อต่างๆ เช่น การซื้ อวัสดุอุปกรณ์, ภาพรวมของคุณลักษณะ
ต่างๆ, การโหลดสื่อสิ่งพิมพ์, การพิมพ์รายงานการก�ำหนดค่า, ค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาด และข้อมูล
เกี่ยวกับอุปกรณ์เสริม
รูปที่ 1 • รหัส QR

รหัส QR
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Made for iPhone (MFi)
เครื่องพิมพ์ ZQ220 รองรับการสื่อสารกับอุปกรณ์ของ Apple ที่ใช้ระบบปฏิบตั ิการ iOS10 ขึ้ นไป ผ่านสัญญาณ
บลูทธู 4.1 แบบสแตนด์อโลน

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication - NFC)
เครื่องพิมพ์นี้สนับสนุ นป้าย NFC แบบพาสซีฟ ที่สอดคล้องกับ “รูปแบบป้ายมาตรฐานของแอนดรอยด์”
เนื่ องจากอุปกรณ์แอนดรอยด์เป็ นอุปกรณ์ที่พบได้ทวั ่ ไปในตลาดปั จจุบนั ป้าย NFC ได้รบั การตั้งโปรแกรมจาก
โรงงาน และรองรับการจับคูบ่ ลูทธู กับแท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน หรือเทอร์มินอล เพื่อจับคูก่ บั เครื่องพิมพ์ได้โดย
อัตโนมัติผ่านการเชื่อมต่อบลูทธู (ภายในขอบเขตความปลอดภัยที่ใช้งานอยู)่
นอกจากนี้ ป้าย NFC ยังรองรับการใช้งานแอพที่พฒ
ั นาโดย Zebra หรือบุคคลที่สาม ที่จะใช้บนสมาร์ทโฟน
แท็บเล็ต หรือเทอร์มินอลที่ใช้งาน NFC ได้ ในท�ำนองเดียวกัน แท็ก NFC จะช่วยให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ผ่าน
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน หรือเทอร์มินอลด้วย
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ภาพรวมของเครือ่ งพิมพ์
รูปที่ 2 • ภาพรวมของคุณสมบัติต่างๆ

1

13

2

3

12

4
5
11
10

6
9
7

8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ลูกกลิ้ งแบบแท่น
เซ็นเซอร์ดา้ นหลัง
เซ็นเซอร์ดา้ นหน้า
คันโยกปลดสลัก
แท่งฉีก
พอร์ต USB
ปุ่ มป้อนกระดาษ
แท่งยึดสายรัด
ปุ่ มก�ำหนดค่า
ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด
หน้าจอ LCD
หัวพิมพ์
ฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์
คลิปรัดเข็มขัด
แบตเตอรี่
ฉลาก MAC แอดเดรส

17. รหัส QR
18. ไอคอน Print Touch (หน้าที่ 14)

14

15

17
16
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หมายเหตุ • การสแกนรหัส QR ด้วยสมาร์ทโฟนจะแสดงข้อมูลเฉพาะของเครือ่ งพิมพ์ท่ี
www.zebra.com/zq510-info
หมายเหตุ • การแตะที่ไอคอน Zebra Print Touch™ บนสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้เทคโนโลยีส่ือสารไร้สายระยะสัน้
(NFC) ได้จะช่วยให้สามารถเข้าใช้งานข้อมูลเฉพาะของเครือ่ งพิมพ์ได้ทนั ที หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
NFC และผลิตภัณฑ์ของ Zebra โปรดไปที่ www.zebra.com/zq60-info นอกจากนี้ ยังสามารถใช้แอพพลิเคชั่นการ
จับคูบ่ ลูทูธผ่านทาง NFC ได้ดว้ ย ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ Zebra Legacy SDK

18
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การเตรียมพร้อมเพื่อพิมพ์
แบตเตอรี่
การติดตัง้ /การน�ำแบตเตอรีแ่ ละเทปฉนวนไฟฟ้าของแบตเตอรีอ่ อก
ข้อสำคัญ •  แบตเตอรีจ่ ะถูกจัดส่งมาในโหมดพัก ทัง้ นี้ เพื่อรักษาความจุแบตเตอรีส่ ูงสุดในระหว่างที่จดั เก็บ ก่อน
ที่จะเริ่มต้นใช้งาน เสียบอแดปเตอร์ USB (โปรดดูท่ี "อุปกรณ์ชาร์จที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB" ในหน้า
19) เพื่อกระตุน้ การท�ำงานก่อนจะใช้งานเป็ นครัง้ แรก

การน�ำแบตเตอรีอ่ อก
1. หมุนคลิปรัดเข็มขัด (หากมี) เพื่อเข้าสู่ชอ่ งใส่
แบตเตอรี่
2. กดสลักบนชุดแบตเตอรี่ตามเครื่องหมายแสดง

3. หมุนชุดแบตเตอรี่ออกจากช่องใส่แบตเตอรี่ ยก
แบตเตอรี่ขึ้น และน�ำออกจากเครื่องพิมพ์
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การน�ำเทปฉนวนไฟฟ้าของแบตเตอรีอ่ อก
เทปฉนวนไฟฟ้ าของแบตเตอรี่ได้รบั การออกแบบมาเพื่อป้องกันหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ และท�ำให้สามารถจัด
ส่งเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งแบตเตอรี่ไว้แล้วได้

เทปฉนวนไฟฟ้ าของแบตเตอรี่

1. ดึงแถบเทปฉนวนไฟฟ้ าที่อยูท่ างด้านล่างของชุดแบตเตอรี่ขึ้น

2. ลอกเทปฉนวนไฟฟ้ าและน�ำออกจากส่วนบนของชุด
แบตเตอรี่ เมื่อดึงออกมาแล้วให้ทิ้งไป

ข้อควรระวัง • แบตเตอรีอ่ าจระเบิด รั่ว หรือติดไฟได้หากชาร์จอย่างไม่ถูกต้อง หรือสัมผัสกับอุณหภูมิสูง อย่า
ถอดแยกชิ้นส่วน, ทุบ, เจาะหน้าสัมผัสภายนอก หรือทิ้งลงในกองไฟหรือน�ำ้ ชาร์จแบตเตอรีโ่ ดยใช้อุปกรณ์ชาร์จ
แบตเตอรีล่ ิเธียมไอออนที่ได้รบั การรับรองจาก Zebra เท่านัน้
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การติดตัง้ แบตเตอรี่
1. หาช่องใส่แบตเตอรี่ที่อยูด่ า้ นล่างเครื่องพิมพ์
(ตามเครื่องหมายแสดง)

2. หมุนคลิปรัดเข็มขัด (หากมี) เพื่อเข้าสู่ชอ่ งใส่
แบตเตอรี่

3. ใส่แบตเตอรี่ลงในเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงในภาพ
(หากผิดด้าน จะไม่สามารถใส่ชุดแบตเตอรี่ลงไป
ได้)

4. ใส่แบตเตอรี่ลงในช่องตามที่แสดงในภาพ จนกระทัง่
ล็อคเข้าที่
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ความปลอดภัยของแบตเตอรี่
ข้อควรระวัง • หลีกเลี่ยงอย่าให้แบตเตอรีล่ ัดวงจรโดยไม่ได้ตงั้ ใจ หากขัว้ แบตเตอรีส่ มั ผัสกับวัตถุท่ีสามารถน�ำ
ไฟฟ้ าได้ อาจท�ำให้เกิดการลัดวงจร ซึ่งอาจท�ำให้ผูใ้ ช้ถูกความร้อนลวกและเกิดการบาดเจ็บอื่นๆ หรืออาจก่อให้
เกิดไฟไหม้ได้

ข้อสำคัญ •  ต้องอ้างอิงข้อมูลในเอกสารข้อมูลเพื่อความปลอดภัยที่สำ� คัญที่ให้มาพร้อมกับเครือ่ งพิมพ์แต่ละเครือ่ ง
และรายงานข่าวสารทางเทคนิคที่ให้มาพร้อมกับแบตเตอรีแ่ ต่ละชุ ดเสมอ เอกสารเหล่านี้จะระบุขนั้ ตอนโดย
ละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าประสิทธิภาพในการท�ำงานของเครือ่ งพิมพ์จะมีความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด และเพื่อให้
สามารถใช้งานเครือ่ งพิมพ์ได้อย่างปลอดภัย

ข้อสำคัญ •  ทิ้งแบตเตอรีท่ ่ีใช้แล้วด้วยวิธีท่ีถูกต้องเสมอ โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลแบตเตอรีใ่ น
"ภาคผนวก E" ในหน้า 60

ข้อควรระวัง • การใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ไม่ได้รบั การรับรองจาก Zebra กับแบตเตอรีอ่ าจท�ำให้ชุดแบตเตอรีห่ รือ
เครือ่ งพิมพ์ชำ� รุดเสียหาย และจะท�ำให้การรับประกันเป็ นโมฆะ

ข้อควรระวัง • ห้ามเผา, ถอดแยกชิ้นส่วน, ลัดวงจร หรือให้แบตเตอรีส่ มั ผัสกับอุณหภูมิสูงกว่า 60oC (140oF)

ความปลอดภัยของอุปกรณ์ชาร์จ
อย่าวางอุปกรณ์ชาร์จไว้ในบริเวณที่ของเหลวหรือวัตถุท่ีเป็ นโลหะอาจตกลงไปในแท่นชาร์จได้
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การชาร์จแบตเตอรี่
อุปกรณ์ชาร์จที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็ น USB
ข้อสำคัญ •  คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้เต็มก่อนที่จะใช้งานเครือ่ งพิมพ์เป็ นครัง้ แรก

๊
ปลักอแดปเตอร์

ติดตั้งปลั๊กอแดปเตอร์เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ โดยเกี่ยวขอบด้านบนลงในเต้ารับของอแดปเตอร์ และหมุนจนกว่า
จะล็อคเข้าที่
หมายเหตุ • ตรวจสอบว่าปลั๊กอแดปเตอร์ท่ีจดั ส่งมาพร้อมกับเครือ่ งพิมพ์ของคุณเป็ นตัวที่ถูกต้องส�ำหรับใช้ใน
ภูมิภาคของคุณ
หมายเหตุ • นอกจากนี้ ยังสามารถชาร์จแบตเตอรีไ่ ด้โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จแบบ 3 สล็อต แต่จะต้องใช้หลังจาก
ที่ปรับแก้เฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ชาร์จแล้วเท่านัน้ หากต้องการทราบหมายเลขชิ้นส่วน โปรดดูท่ี "อุปกรณ์เสริม
ของเครือ่ งพิมพ์" ในหน้า 56
หมายเหตุ • อาจสามารถใช้แบตเตอรีท่ ่ีชาร์จยังไม่เต็มได้ แต่อย่างไรก็ตาม แนะน�ำให้คุณชาร์จแบตเตอรีใ่ ห้
เต็ม เพื่อรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรีใ่ ห้นานที่สุด
19
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อุปกรณ์ชาร์จที่แปลงไฟฟ้ากระแสสลับไปเป็ น USB (ต่อ)

1. เชื่อมต่อปลายสายด้านตัวผูข้ องอแดปเตอร์ที่แปลง
ไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB เข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่
เหมาะสม โดยใช้ปลั๊กที่เหมาะสมกับภูมิภาคของคุณ
2. เชื่อมต่อปลายด้านหนึ่ งของสายชาร์จ USB เข้ากับ
อแดปเตอร์ (ดังที่แสดงในภาพ)

3. หมุนฝาปิ ดยางที่อยูท่ างด้านข้างของเครื่องพิมพ์
เพื่อเข้าถึงพอร์ต USB

4. เชื่อมต่อปลายอีกด้านหนึ่ งของสายชาร์จ USB
เข้ากับพอร์ตที่ดา้ นข้างของเครื่องพิมพ์

5. เครื่องพิมพ์จะเปิ ดเครื่อง และเริ่มต้นการชาร์จ

20
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

การใส่สื่อสิ่งพิมพ์เข้าในเครือ่ งพิมพ์
ขั้นตอนการใส่สื่อสิ่งพิมพ์
กดคันโยกปลดสลักที่อยูท่ างด้านข้างของเครื่องพิมพ์ตามที่แสดงด้วยหมายเลข “1” ทางด้านล่าง ฝาครอบสื่อ
สิ่งพิมพ์จะเปิ ดโดยอัตโนมัติ
เปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์ไปทางด้านหลังจนสุดตามที่แสดงด้วยหมายเลข “2” เพื่อเปิ ดให้เห็นช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
รูปที่ 3 • การเปิ ดเครื่องพิมพ์

ฝาครอบ
สื่อสิ่งพิมพ์

ช่องใส่
สื่อสิ่งพิมพ์
คันโยก
ปลดสลัก

1

หมายเหตุ • เครือ่ งพิมพ์น้ ียงั มีตวั เลือกให้ใช้ท่ีกนั้ สื่อสิ่งพิมพ์ (หมายเลขชิ้นส่วน KIT-MPV-MD3SPR1-5) ซึ่งจะน�ำ
ไปวางไว้ในช่องใส่ส่ือสิ่งพิมพ์ ท�ำให้เครือ่ งพิมพ์สามารถรับกระดาษที่มีความกว้าง 76.2 มม. (3 นิ้ว), 58 มม. (2.3
นิ้ว) และ 50.8 มม. (2 นิ้ว) ได้
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ใส่มว้ นสื่อสิ่งพิมพ์ (ในทิศทางตามที่แสดงในภาพ) ในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์ ม้วนสื่อสิ่งพิมพ์จะต้องสามารถหมุนได้
อย่างอิสระภายในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
รูปที่ 4 • การใส่สื่อสิ่งพิมพ์ (ต่อ)

ปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์ดงั ที่แสดงในภาพทางด้านล่าง และกระดาษจะไหลออกมาผ่านช่องกระดาษ
รูปที่ 5 • การใส่สื่อสิ่งพิมพ์ (ต่อ)

ดึงสื่อสิ่งพิมพ์ออก
จากเครื่องพิมพ์
ปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์

หมายเหตุ • โปรดดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนการตัง้ ค่าเพื่อปรับความยาวของการป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ผา่ น
ทาง Set-Get-Do (SGD) ในคูม่ ือการตัง้ โปรแกรม (P1099958-001)
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การควบคุมการท�ำงาน

เครื่องพิมพ์ ZQ220 จะมีปุ่มอินเตอร์เฟสส�ำหรับผูใ้ ช้สามปุ่ มเพื่อเข้าใช้งานเมนูต่างๆ (โปรดดูที่ "รูปที่ 6 • แผง
ควบคุม" ในหน้า 23) นอกจากนี้ ยังมีหน้าจอ OLED ซึ่งจะสว่างค้างในระหว่างที่เปิ ดใช้งานเครื่องพิมพ์ เพื่อ
แจ้งให้ผใู้ ช้ทราบว่าเครื่องพิมพ์เปิ ดอยู่

ปุ่ มควบคุมมาตรฐานส�ำหรับผูใ้ ช้
ในการควบคุมงานมาตรฐานจะใช้ปุ่มสาม (3) ปุ่ ม ซึ่งจะท�ำหน้าที่ต่อไปนี้
• ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด ใช้เพื่อเปิ ดใช้งานหรือปิ ดเครื่องพิมพ์
• ปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์ ใช้เพื่อเลื่อนสื่อสิ่งพิมพ์ออกมาตามความยาวที่กำ� หนด ซึ่งจะก�ำหนดโดยประเภทของสื่อ
สิ่งพิมพ์ที่จะใช้ สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นฉลากจะเลื่อนออกมาจนถึงช่องว่างระหว่างฉลากถัดไปหรือขีดเครื่องหมาย
ส�ำหรับตรวจจับ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภท Journal (ว่างๆ) จะเลื่อนออกมาตามความยาวที่กำ� หนดไว้โดย
ซอฟต์แวร์ของเครื่องพิมพ์ เมื่ออยูใ่ นโหมดหน้าจอการก�ำหนดค่า สามารถใช้ปุ่มป้อนเพื่อเลือกฟั งก์ชนั ที่
ไฮไลต์ไว้บนหน้าจอ
• ปุ่ มก�ำหนดค่าจะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถเลื่อนขึ้ นลงเพื่อเลือกฟั งก์ชนั บนหน้าจอได้
รูปที่ 6 • แผงควบคุม

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด

ปุ่ มการก�ำหนดค่า

ปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

กดเพื่อเปิ ดเครื่อง

กดเพื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ของเครื่องพิมพ์,
พิมพ์รายงานก�ำหนดค่า หรือออกจากข้อความ
ที่รบั ทราบแล้ว

กดเพื่อเลื่อนฉลากว่างออกมาหนึ่ งแผ่น หรือ
ความยาวตามที่ซอฟต์แวร์กำ� หนดหากเป็ นสื่อสิ่ง
พิมพ์แบบ Journal กดเพื่อเลือกฟั งก์ชนั ที่ตอ้ งการ
ในโหมดหน้าจอการก�ำหนดค่า

เครื่องพิมพ์ใช้เวลาบูต
ประมาณ 1 วินาที
กดค้างไว้ 5 วินาที เพื่อปิ ดเครื่อง
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แผงควบคุม LCD
แผงควบคุม LCD จะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถดูเนื้ อหาของหนึ่ งในสามโหมดนี้ : โหมดหน้าจอแสดงการท�ำงาน, โหมด
หน้าจอแสดงข้อมูล และ โหมดหน้าจอการก�ำหนดค่า โหมดเริ่มต้นที่ผใู้ ช้จะเห็นเมื่อเปิ ดใช้งานเครื่องพิมพ์ คือ
โหมดหน้าจอแสดงการท�ำงาน โหมดนี้ จะแสดงให้เห็นว่าเครื่องพิมพ์พร้อมท�ำงาน, ก�ำลังพิมพ์ และ/หรือก�ำลัง
รับข้อมูล และไม่จำ� เป็ นต้องแจ้งข้อมูลนอกเหนื อจากไอคอนที่แสดงในหน้าจอ หน้าจอ LCD จะแสดงไอคอนได้
มากถึงห้า (5) ตัว คือ สถานะ, สื่อสิ่งพิมพ์, ข้อมูล, บลูทธู และแบตเตอรี่
•

ไอคอนสถานะ: แจ้งสถานะของเครื่องพิมพ์ดงั ต่อไปนี้ :
พร้อมใช้งาน
: แสดงว่าเครื่องพิมพ์พร้อมท�ำงานแล้ว
ค�ำเตือน
: แสดงว่ามีสิ่งที่ผใู้ ช้ควรระมัดระวัง แต่เครื่องพิมพ์ยงั สามารถใช้งานได้อยู่
ข้อผิดพลาด
: แสดงว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้ นกับเครื่องพิมพ์ ซึ่งอาจท�ำให้ไม่สามารถใช้งานฟั งก์ชนั
พื้ นฐานบางตัวได้

•

ไอคอนสื่อสิ่งพิมพ์: แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์
มีสื่อสิ่งพิมพ์

: ใส่สื่อสิ่งพิมพ์แล้ว และพร้อมที่จะพิมพ์

ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์
: ไม่ได้ใส่สื่อสิ่งพิมพ์ไว้ในเครื่องพิมพ์
ฝาเปิ ด
: ฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์เปิ ดอยู่
•

ไอคอนข้อมูล:
: เครื่องพิมพ์ไม่ได้รบั ข้อมูล
: เครื่องพิมพ์กำ� ลังรับข้อมูล

•

ไอคอนบลูทูธ: แสดงสถานะของสัญญาณบลูทธู
เชื่อมต่อแล้ว:
ไม่ได้เชื่อมต่อ: ไม่แสดงไอคอน

•

ไอคอนแบตเตอรี:่ แสดงสถานะการชาร์จแบตเตอรี่
ระดับแบตเตอรี่

: 0 ถึง 4 แถบ

ระดับแบตเตอรี่ในระหว่างที่กำ� ลังชาร์จ

: 0 ถึง 4 แถบพร้อมรูปสายฟ้ า

แหล่งจ่ายไฟจาก USB : แบตเตอรี่มีไอคอน USB อยูข่ า้ งใน
แบตเตอรี่ตำ� ่ : ไอคอนแบตเตอรี่ที่ไม่มีแถบ
ข้อผิดพลาดในการชาร์จ
: แบตเตอรี่มีไอคอนข้อผิดพลาดอยูข่ า้ งใน
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หน้าจอแสดงข้อมูล
หน้าจอแสดงข้อมูลจะปรากฏขึ้ นเมื่อจะต้องแจ้งข้อมูลที่เป็ นข้อความให้ผใู้ ช้ทราบ หน้าจอจะแยกเป็ นสองส่วน:
ส่วนบนจะแสดงไอคอนเหมือนกับที่อธิบายไว้ทางด้านบนในส่วนหน้าจอแสดงการท�ำงาน ส่วนล่างจะแสดง
ข้อความ มีขอ้ ความสอง (2) ประเภทที่จะแสดงในหน้าจอแสดงข้อมูล โดยจะอธิบายไว้ดา้ นล่างนี้
1.

ข้อความที่ แสดงในระยะเวลาที่ ก�ำหนด: ข้อความนี้ จะปรากฏขึ้ นในระยะเวลาหนึ่ งเท่านั้น และจากนั้น
จะถูกลบออกไป ตัวอย่างเช่น หลังจากที่เปิ ดเครื่องและเครื่องพิมพ์พร้อมที่จะพิมพ์ ข้อความ “PRINTER
READY (เครื่องพิมพ์พร้อมท�ำงาน)” จะปรากฏขึ้ นนาน 30 วินาที
ZQ220
PRINTER READY

ข้อความแจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ: ข้อความนี้ จะร้องขอให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ตัวอย่างเช่น
เมื่อไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์ในเครื่องพิมพ์ ข้อความ “MEDIA OUT (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)” จะปรากฏขึ้ นจนกว่าจะใส่
สื่อสิ่งพิมพ์ใหม่เข้าในเครื่องพิมพ์
ZQ220

2.

MEDIA OUT
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ต่อไปนี้ คือข้อความแจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการที่เครื่องพิมพ์อาจแสดง:
DOWNLOAD FW
(ดาวน์โหลดเฟิ ร์มแวร์)
DOWNLOAD FAILED (การดาวน์โหลดล้มเหลว)
PAIRING (ก�ำลังจับคู)่ : 123456
PAIRING ONGOING (ก�ำลังจับคูอ่ ย่างต่อเนื่ อง)
PAIRING ACCEPTED
(การจับคูไ่ ด้รบั การตอบรับ)
PAIRING REJECTED (การจับคูถ่ กู ปฏิเสธ)
PAIRING FAILED (การจับคูล่ ม้ เหลว)
PAIRING SUCCESS (การจับคูส่ ำ� เร็จ)
HEAD OVERTEMP (หัวพิมพ์มีอุณหภูมิสงู เกินไป)

HEAD UNDERTEMP
(หัวพิมพ์มีอุณหภูมิตำ� ่ เกินไป)
BATTERY TOO LOW (แบตเตอรี่ตำ� ่ เกินไป)
MEDIA OUT (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)
HEAD OPEN (หัวพิมพ์เปิ ดอยู)่
CHARGE ERROR
(ข้อผิดพลาดในการชาร์จ)
NO PRINTING (ไม่มีการพิมพ์)
BATTERY LOW (แบตเตอรี่ตำ� ่ )
PRINTER READY (เครื่องพิมพ์พร้อมท�ำงาน)

เมื่อมีการใช้หน้าจอแสดงข้อมูลเพื่อแสดงข้อความ หน้าจอนี้ จะปรากฏขึ้ นแทนหน้าจอแสดงการท�ำงาน เมื่อผูใ้ ช้
รับทราบข้อความแล้ว เครื่องพิมพ์จะกลับไปแสดงหน้าจอแสดงการท�ำงานเหมือนเดิม

หน้าจอการก�ำหนดค่า
หน้าจอการก�ำหนดค่าจะใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์เครื่องพิมพ์หรือเริ่มการพิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่า ผู้
ใช้จะสามารถเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ดงั ต่อไปนี้ เท่านั้น
•

ความมืด ผูใ้ ช้สามารถเพิ่มหรือลดความมืดได้ โดยการกดปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

•

เปิ ดเครื่ อง ผูใ้ ช้สามารถเลือกได้วา่ จะเปิ ดใช้งานการป้อนหรือปิ ดใช้งานการป้อนโดยการกดปุ่ มป้อนสื่อ
สิ่งพิมพ์

•

ปิ ดหัวพิมพ์: ผูใ้ ช้สามารถเลือกได้วา่ จะเปิ ดใช้งานการป้อนหรือปิ ดใช้งานการป้อนโดยการกดปุ่ มป้อนสื่อ
สิ่งพิมพ์

•

พิมพ์: ผูใ้ ช้สามารถพิมพ์รายงานการก�ำหนดค่า โดยการกดปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

•

MAC แอดเดรส: ผูใ้ ช้สามารถเลือกได้วา่ จะแสดงหรือไม่แสดง โดยการกดปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

•

ออกจากการก�ำหนดค่า: ผูใ้ ช้สามารถออกจากหน้าจอการก�ำหนดค่า และกลับไปยังหน้าจอแสดงการ
ท�ำงาน โดยการกดปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์

26
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

ปุ่ ม

ผูใ้ ช้สามารถใช้อินเตอร์เฟซแบบหลายปุ่ มของเครื่องพิมพ์ เพื่อเรียกใช้ลำ� ดับการเปิ ดเครื่องและล�ำดับการ
ท�ำงานต่อไปนี้ ได้

ล�ำดับการเปิ ดเครือ่ ง
ล�ำดับที่

ฟั งก์ชนั

วิธีกด

1

รายงานสองปุ่ ม

กดปุ่ มป้อนค้างไว้ในขณะที่กดและปล่อย
ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด

2

บังคับดาวน์โหลด

กดปุ่ มก�ำหนดค่าและปุ่ มป้อนค้างไว้ใน
ขณะที่กดปุ่ มเปิ ด-ปิ ด

3

เปิ ดหรือปิ ดเครื่อง

ปุ่ มเปิ ด-ปิ ด

ปุ่ ม

ตรวจสอบว่าเครือ่ งพิมพ์ทำ� งานหรือไม่

ก่อนที่จะต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเทอร์มินอลข้อมูลแบบพกพา ต้องตรวจสอบให้แน่ ใจว่า
เครื่องพิมพ์อยูใ่ นสภาพที่พร้อมท�ำงานอย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถท�ำได้โดยการพิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่า โดยใช้
วิธี “สองปุ่ ม” หากฉลากไม่พิมพ์ออกมา โปรดดูที่ "หัวข้อการแก้ไขปั ญหา" ในหน้า 46

การพิมพ์รายงานการก�ำหนดค่า
1. ปิ ดเครื่องพิมพ์ ใส่สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal (สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแถบสีดำ� หรือช่องว่างระหว่างกระดาษที่ดา้ น
หลัง) ในช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
2. กดปุ่ มป้อนค้างไว้
3. กดและปล่อยปุ่ มเปิ ด-ปิ ด แต่ยงั คงกดปุ่ มป้อนค้างไว้ เมื่อการพิมพ์เริ่มขึ้ น ให้ปล่อยปุ่ มป้อน เครื่องจะพิมพ์
ตัวอักษร “x” ยาวต่อกันหนึ่ งบรรทัด เพื่อให้แน่ ใจว่าชิ้ นส่วนทั้งหมดของหัวพิมพ์ใช้งานได้ดี จากนั้นจึง
พิมพ์เวอร์ชนั ของซอฟต์แวร์ที่โหลดอยูใ่ นเครื่องพิมพ์ แล้วจึงเริ่มพิมพ์รายงาน
นอกจากนี้ คุณยังสามารถพิมพ์รายงานการก�ำหนดค่าได้โดยการเปิ ดเครื่องพิมพ์ กดปุ่ มการก�ำหนดค่าหลายๆ
ครั้ง จนกว่าจะเข้าสู่หน้าจอการตั้งค่า-พิมพ์ จากนั้นจึงกดปุ่ มป้อนสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อพิมพ์รายงาน
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รายงานจะแสดงรุ่น, หมายเลขประจ�ำเครื่อง, อัตราบอด และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการก�ำหนด
ค่าของเครื่องพิมพ์และการตั้งค่าพารามิเตอร์ (โปรดดูตวั อย่างรายงานและค�ำอธิบายเกี่ยวกับวิธีใช้ฉลากการ
ก�ำหนดค่าเป็ นเครื่องมือในการวินิจฉัยใน "การทดสอบการแก้ไขปั ญหา" ในหน้า 48)

การเชื่อมต่อเครือ่ งพิมพ์
เครื่องพิมพ์จะต้องสื่อสารกับเทอร์มินอลโฮสต์ ซึ่งเป็ นตัวส่งข้อมูลที่จะพิมพ์ วิธีการพื้ นฐานในการสื่อสารมีสี่
(4) วิธี:
• ผ่านทางสายเคเบิลโดยใช้โปรโตคอล USB 2.0 ไดรเวอร์ของ Windows ที่สนับสนุ นการพิมพ์ผ่านทาง
พอร์ตอนุ กรม, USB และเครือข่ายจะรวมอยูใ่ น Zebra Designer Driver ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก
www.zebra.com/drivers
• ผ่านทางการเชื่อมโยงช่วงความถี่วทิ ยุคลื่นสั้นของบลูทธู
• ผ่านทางอุปกรณ์ WinMobile®, Blackberry® และ Android® โดยใช้โปรโตคอลบลูทธู มาตรฐาน
• ผ่านทางบลูทธู ไปยังอุปกรณ์ iOS ของ Apple®
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การสื่อสารกับเครือ่ งพิมพ์
ข้อควรระวัง • ควรปิ ดเครือ่ งพิมพ์ก่อนที่จะเชื่อมต่อหรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลสื่อสาร

การเชื่อมต่อโดยใช้สายเคเบิลมาตรฐานส�ำหรับเครื่องพิมพ์คือการสื่อสารผ่าน USB 2.0 และสายชาร์จ ปลาย
ด้านหนึ่ งของสายเคเบิลจะเป็ นหัวต่อ USB ประเภท A และปลายอีกด้านหนึ่ งจะเป็ น USB ประเภท C

การสื่อสารผ่าน USB
เสียบหัวต่อประเภท C ขนาดเล็กของสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์ หัวต่อไม่มีร่องหรือสลัก ดังนั้นจึงสามารถ
เสียบได้ท้งั สองทิศทาง อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถเสียบได้ อย่าพยายามฝื น ส่วนปลายสายเคเบิลที่เป็ น
หัวต่อประเภท A จะต้องเสียบเข้ากับพอร์ตโฮสต์ USB 2.0 เครื่องพิมพ์จะใช้สาย USB เพื่อชาร์จเครื่องพิมพ์
(โปรดดูที่ "อุปกรณ์ชาร์จที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB (ต่อ)" ในหน้า 20) และเพื่อสื่อสารระหว่าง
เครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์
รูปที่ 7 • การสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านทางสาย USB

LAN

ZebraDesigner ใช้ไดรเวอร์ Windows ที่รองรับการพิมพ์ผ่านทาง USB และเครือข่าย ส�ำหรับเทอร์มินอลหรือ
อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ อาจต้องติดตั้งไดรเวอร์พิเศษเพื่อใช้ในการเชื่อมต่อ USB
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ยูทิลิตการตั
ี้
ง้ ค่าของ Zebra

ก่อนที่คุณจะเริ่มก�ำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อใช้บนเครือข่ายเฉพาะที่ (Local Area Network - LAN) คุณจะต้องมี
ข้อมูลพื้ นฐานที่จำ� เป็ นบางอย่าง ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถท�ำการก�ำหนดค่าเครือข่ายส�ำหรับเครื่องพิมพ์ของคุณ
ได้ ยูทิลิตี้การตั้งค่าของ Zebra (Zebra Setup Utilities - ZSU) จะช่วยให้สามารถก�ำหนดค่าเครื่องพิมพ์เพื่อ
วัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย รวมถึงการตั้งค่าส�ำหรับการสื่อสารแบบไร้สายผ่าน LAN หรือ
ใช้มาตรฐานการสื่อสาร Bluetooth™ สากล
ดาวน์โหลดและติดตั้ง ZSU บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้น เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับเครื่องพิมพ์และ
เครื่องคอมพิวเตอร์ดงั แสดงในรูปที่ 7 โปรดดูที่คมู่ ือการก�ำหนดค่าการสื่อสารแบบไร้สาย (หมายเลขชิ้ นส่วน
P1048352-001) เพื่อปฏิบตั ิตามขั้นตอนที่จำ� เป็ นในการตั้งค่าและการก�ำหนดค่าเครื่องพิมพ์ของคุณผ่าน
ทาง ZSU
ไปที่ https://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html เพื่อดาวน์โหลด ZSU และคูม่ ือการก�ำหนด
ค่าการสื่อสารแบบไร้สาย (โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ zebra.com ใน "ภาคผนวก G" ใน
หน้า 62)

การสื่อสารแบบไร้สายกับบลูทูธ

บลูทธู เป็ นมาตรฐานสากลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์สองเครื่องผ่านทางคลื่นความถี่วทิ ยุ รูป
แบบของการสื่อสารแบบจุดต่อจุดนี้ ไม่จำ� เป็ นต้องมีจุดเข้าใช้งานหรือโครงสร้างพื้ นฐานอื่นๆ คลื่นวิทยุบลูทธู
ใช้พลังงานต�ำ่ เพื่อช่วยป้องกันการรบกวนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้คลื่นความถี่วทิ ยุที่ใกล้เคียงกัน โดยจะจ�ำกัดระยะ
ห่างของอุปกรณ์บลูทธู ให้อยูห่ า่ งกันไม่เกิน 10 เมตร (32 ฟุต) ค่าเริ่มต้นของเครื่องพิมพ์คือคลาส 2 ทั้ง
เครื่องพิมพ์และอุปกรณ์ที่เครื่องพิมพ์สื่อสารด้วยจะต้องตรงตามมาตรฐานของบลูทธู

ภาพรวมของเครือข่ายบลูทูธ
เครื่องพิมพ์ที่เปิ ดใช้งานบลูทธู แต่ละเครื่องจะได้รบั การระบุแอดเดรสอุปกรณ์บลูทธู (Bluetooth Device
Address - BDADDR) ที่ไม่ซ้ำ� กัน แอดเดรสนี้ จะคล้ายๆ กับแมคแอดเดรส ที่สามไบต์แรกจะหมายถึงผู้
จ�ำหน่ าย และสามไบต์หลังจะเป็ นอุปกรณ์ (เช่น 00:22:58:3C:B8:CB) แอดเดรสนี้ จะอยูบ่ นฉลากที่ดา้ น
หลังของเครื่องพิมพ์ โดยจะแสดงในรูปแบบบาร์โค้ด เพื่อให้สามารถจับคูไ่ ด้โดยง่าย (โปรดดูที่ "รูปที่ 8 •
การสื่อสารผ่านทาง BT" ในหน้า 33) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล อุปกรณ์ที่เปิ ดใช้งานบลูทธู สองตัวจะต้อง
เชื่อมต่อกัน ซอฟต์แวร์บลูทธู จะท�ำงานอยูเ่ บื้ องหลังเสมอ โดยพร้อมที่จะตอบสนองต่อค�ำร้องขอการเชื่อม
ต่อ อุปกรณ์ตวั แรก (เรียกว่าไคลเอนต์) จะต้องร้องขอ/ริเริ่มการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกตัว อุปกรณ์ตวั ที่
สอง (เรียกว่าเซิรฟ์ เวอร์) จะต้องตอบรับหรือปฏิเสธการเชื่อมต่อ โดยปกติ เครื่องพิมพ์ที่เปิ ดใช้งานบลูทธู
จะท�ำหน้าที่เป็ นสลาฟ ซึ่งจะสร้างเครือข่ายขนาดย่อมกับเทอร์มินอล ซึ่งบางครั้งจะเรียกว่า “พิโคเน็ ต” การ
ค้นหาจะแสดงรายการอุปกรณ์บลูทธู ที่สามารถจับคูไ่ ด้ ในขณะที่อุปกรณ์หลักจะกระจายค�ำร้องขอค้นหาและ
อุปกรณ์ต่างๆ จะตอบสนองต่อค�ำร้องขอนั้น หากไม่พบอุปกรณ์ อุปกรณ์หลักจะไม่สามารถจับคูไ่ ด้จนกว่าจะรู ้
หมายเลข BDADDR หรือเคยจับคูก่ บั อุปกรณ์น้ันมาก่อน หากอุปกรณ์ท้งั สองเครื่องรองรับบลูทธู 2.1 หรือที่สงู
กว่า อุปกรณ์ท้งั สองจะใช้ความปลอดภัยระดับ 4 ของการจับคูอ่ ุปกรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย (Simple Secure
Pairing -SSP) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมความปลอดภัยหลักที่มีโมเดลที่เกี่ยวข้องสอง (2) ตัว: การเปรียบเทียบ
ตัวเลข (Numeric Comparison) และการใช้งานได้ในทันที (Just Works) (ไม่ตอ้ งมีการยืนยันจากผูใ้ ช้)
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โหมดความปลอดภัยของบลูทูธ
โหมดความปลอดภัย 1

หากอุปกรณ์ BT>/= 2.1 ก�ำลังจับคูก่ บั อุปกรณ์
BT</= 2.0 จะย้อนกลับไปที่โหมดที่เข้ากันได้กบั BT
2.0 และท�ำงานในลักษณะเดียวกับ BT 2.0 หาก
อุปกรณ์ท้งั คูม่ ี BT >/= 2.1 จะใช้การจับคูอ่ ุปกรณ์
อย่างง่ายและปลอดภัยตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BT

โหมดความปลอดภัย 2

หากอุปกรณ์ BT>/= 2.1 ก�ำลังจับคูก่ บั อุปกรณ์
BT</= 2.0 จะย้อนกลับไปที่โหมดที่เข้ากันได้กบั BT
2.0 และท�ำงานในลักษณะเดียวกับ BT 2.0 หาก
อุปกรณ์ท้งั คูม่ ี BT >/= 2.1 จะใช้การจับคูอ่ ุปกรณ์
อย่างง่ายและปลอดภัยตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BT

โหมดความปลอดภัย 3

หากอุปกรณ์ BT>/= 2.1 ก�ำลังจับคูก่ บั อุปกรณ์
BT</= 2.0 จะย้อนกลับไปที่โหมดที่เข้ากันได้กบั BT
2.0 และท�ำงานในลักษณะเดียวกับ BT 2.0 หาก
อุปกรณ์ท้งั คูม่ ี BT >/= 2.1 จะใช้การจับคูอ่ ุปกรณ์
อย่างง่ายและปลอดภัยตามข้อมูลจ�ำเพาะของ BT

โหมดความปลอดภัย 4: การจับคู่อปุ กรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

การจับคูอ่ ุปกรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย: สถาปั ตยกรรมความปลอดภัยแบบใหม่ที่แนะน�ำให้ใช้ใน BT >= 2.1 บังคับใช้ในระดับบริการ คล้ายกับโหมด 2 บังคับให้ใช้เมื่อ
อุปกรณ์ท้งั คูม่ ี BT >= 2.1 ปั จจุบนั โหมด 4 รองรับโมเดลที่เกี่ยวข้องสี่แบบ ข้อก�ำหนดด้านความปลอดภัยส�ำหรับการให้บริการจะต้องจัดอยูใ่ นหมวดหมูต่ ่อไปนี้ : ต้องมี
คียเ์ ชื่อมโยงที่ได้รบั การรับรอง, ต้องมีคียเ์ ชื่อมโยงที่ไม่ตอ้ งได้รบั การรับรอง หรือไม่ตอ้ งใช้โหมดความปลอดภัย SSP จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยการเพิ่มการเข้ารหัสคีย์
สาธารณะ ECDH เพื่อป้องกันการดักสัญญาณเพื่อลักลอบดูขอ้ มูลแบบพาสซีฟ และการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร (Man-In-The-Middle - MITM) ในระหว่างการจับคู่

ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่อุปกรณ์ท้งั สองเครื่องสามารถแสดง
หมายเลขหกหลัก และให้ผใู้ ช้สามารถป้อนค�ำตอบ "ใช่" หรือ "ไม่ใช่" ได้
ในระหว่างการจับคู่ หากหมายเลขที่แสดงบนอุปกรณ์ท้งั สองเครื่องตรง
กัน ผูใ้ ช้จะป้อน "ใช่” เพื่อให้การจับคูเ่ สร็จสมบูรณ์ ซึ่งต่างจากการใช้ PIN
ในการจับคูแ่ บบเก่า (BT<=2.0) เนื่ องจากหมายเลขที่แสดงเพื่อใช้ในการ
เปรียบเทียบจะไม่ถกู ใช้เพื่อสร้างคียเ์ ชื่อมโยงเพื่อใช้งานต่อ ดังนั้น ถึงแม้วา่
ผูบ้ ุกรุกจะมองเห็นหรือจับข้อมูลได้ ก็ไม่สามารถใช้เพื่อระบุคียเ์ ชื่อมโยง
หรือคียท์ ี่เข้ารหัสได้

ออกแบบมาเพื่อใช้ในสถานการณ์ที่อุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่ ง (หรือ
ทั้งสองเครื่อง) ไม่มีจอแสดงผลและไม่มีแป้นปุ่ มกดเพื่อป้อนหมายเลข
(เช่น หูฟังบลูทธู ) โดยจะใช้ข้นั ตอนที่ 1 ของการพิสจู น์ตวั ตนในวิธีการ
เดียวกันกับการเปรียบเทียบตัวเลข แต่ผใู้ ช้ไม่สามารถตรวจสอบว่าค่า
ทั้งสองตรงกันได้ ดังนั้น จึงไม่มีการป้องกันการโจมตีแบบแทรกกลาง
การสื่อสาร (MITM) โมเดลนี้ เป็ นโมเดลเพียงอย่างเดียวใน SSP ที่ไม่มี
คียเ์ ชื่อมโยงที่ได้รบั การรับรอง
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ในแต่ละโหมด ยกเว้นการใช้งานได้ในทันที จะมีการป้องกันการโจมตีแบบแทรกกลางการสื่อสาร
(MITM) ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่สามจะไม่สามารถมองเห็นข้อมูลที่สื่อสารระหว่างอุปกรณ์สอง
เครื่องที่เชื่อมโยงกันได้ โดยปกติ โหมด SSP จะท�ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอัตโนมัติ โดยขึ้ น
อยูก่ บั ความสามารถของทั้งตัวหลักและตัวสลาฟ สามารถปิ ดการใช้งานโหมดที่มีความปลอดภัย
ต�ำ่ กว่าผ่านทาง bluetooth.minimum_security_mode SGD ได้
bluetooth.minimum_security_mode SGD จะตั้งค่าระดับความปลอดภัย
ระดับต�ำ่ สุดเพื่อให้เครื่องพิมพ์สามารถสร้างการเชื่อมต่อบลูทธู ได้ หากได้รบั การร้องขอจากอุปกรณ์ตวั หลัก
เครื่องพิมพ์จะเชื่อมต่อในระดับความปลอดภัยที่สงู ขึ้ นเสมอ หากต้องการเปลี่ยนโหมดความปลอดภัยและการ
ตั้งค่าความปลอดภัยของเครื่องพิมพ์ ให้ใช้ยทู ิลิตี้การตั้งค่าของ Zebra
โหมดความปลอดภัยต�ำสุ
่ ดของบลูทูธ
การจับคู่อปุ กรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

bluetooth.minimum_security_mode=1

การใช้งานได้ในทันที/การเปรียบเทียบตัวเลข

การจับคู่อปุ กรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

bluetooth.minimum_security_mode=2

การใช้งานได้ในทันที/การเปรียบเทียบตัวเลข

การจับคู่อปุ กรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

bluetooth.minimum_security_mode=3

การเปรียบเทียบตัวเลข

การจับคู่อปุ กรณ์อย่างง่ายและปลอดภัย

bluetooth.minimum_security_mode=4

การเปรียบเทียบตัวเลข

ไม่ใช้

bluetooth.bluetooth_PIN

นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ ZQ220 ยังมีคุณสมบัติสามารถจดจ�ำการจับคูบ่ ลูทธู ได้ เครื่องพิมพ์จะจับข้อมูลการจับ
คูเ่ พื่อให้อุปกรณ์ยงั สามารถจับคูไ่ ด้อยูถ่ ึงแม้จะปิ ดเครื่องและตัดการเชื่อมต่อไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ไม่ตอ้ งท�ำการ
จับคูใ่ หม่ทุกครั้งที่ทำ� การเชื่อมต่อ
ตามค่าเริ่มต้น bluetooth.bonding SGD จะเปิ ดใช้งานเสมอ
หมายเหตุ • หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบลูทูธ โปรดดูในคูม่ ือผูใ้ ช้การสื่อสารแบบไร้สายผ่านบลูทูธ
(P1068791-002) ที่: http://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html
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นอกจากนี้ เครื่องพิมพ์ยงั สนับสนุ นฟั งก์ชนั “สแกนและจับคู”่ ผ่านทางอุปกรณ์แบบพกพาและฉลาก MAC
แอดเดรสที่อยูท่ างด้านล่างของเครื่องพิมพ์ (โปรดดูที่ "รูปที่ 8 • การสื่อสารผ่านทาง BT" ในหน้า 33)
เครื่องพิมพ์ ZQ220 ยังมีเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC) แบบพาสซีฟอีกด้วย การใช้คุณสมบัติ “Print
Touch” ที่อยูด่ า้ นข้างของเครื่องพิมพ์จะช่วยให้ผใู้ ช้สามารถจับคูก่ บั อุปกรณ์แบบพกพาที่รองรับเทคโนโลยี NFC
ได้อตั โนมัติ ป้าย NFC จะมี BDADDR ของเครื่องพิมพ์ฝังอยูใ่ น URL บนป้าย เพียงแค่น�ำอุปกรณ์แบบพกพา
ที่รองรับเทคโนโลยี NFC ไปสัมผัสกับไอคอน “Print Touch” บนเครื่องพิมพ์ ก็จะสามารถเชื่อมต่อและจับคู่
อุปกรณ์แบบพกพากับเครื่องพิมพ์ได้
รูปที่ 8 • การสื่อสารผ่านทาง BT

AC00a0f8a10a26

การตัง้ ค่าซอฟต์แวร์
เครื่องพิมพ์นี้จะใช้ภาษาโปรแกรม CPCL ของ Zebra ซึ่งได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับแอพพลิเคชัน่ การ
พิมพ์ผ่านอุปกรณ์แบบพกพา ค�ำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับ CPCL จะให้ไว้ในคูม่ ือการตั้งโปรแกรม CPCL
(หมายเลขชิ้ นส่วน P1073699-001) ซึ่งสามารถดูทางออนไลน์ได้ที่ https://www.zebra.com/manuals
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ ZebraDesigner Pro v2 ซึ่งเป็ นโปรแกรมสร้างฉลากของ Zebra ที่ใช้งานบนระบบ
ปฏิบตั ิการ Windows® ซึ่งจะใช้อินเตอร์เฟสในรูปแบบกราฟิ กในการสร้างและแก้ไขฉลากในหลายภาษา โปรดดู
เคล็ดลับในการดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน่ Designer จากเว็บไซต์ของ Zebra ใน "ภาคผนวก G" ในหน้า 62
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การออกแบบฉลาก

ตัวอย่างต่อไปนี้ จะให้แนวทางในการออกแบบฉลากส�ำหรับเครื่องพิมพ์ โดยเฉพาะเมื่อใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชอ่ ง
ว่างระหว่างแผ่น, สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีแถบสีดำ� และสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal ภาพประกอบส�ำหรับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละ
ประเภทจะระบุขอ้ จ�ำกัดที่แนะน�ำ, บริเวณที่ตอ้ งกันออกไป และขอบเขตการพิมพ์ที่ปลอดภัย ที่ออกแบบมา
เพื่อหลีกเลี่ยงปั ญหาการรีจิสทรีตามแนวตั้งที่เกิดขึ้ นระหว่างการพิมพ์ ขนาดจะก�ำหนดโดยอ้างอิงจากศักยภาพ
รีจิสทรีของผลิตภัณฑ์ และข้อจ�ำกัดของสื่อสิ่งพิมพ์ที่ Zebra แนะน�ำ
รูปที่ 9 • สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชอ่ งว่างระหว่างแผ่น

ขอบบนสุดของฉลากที�ตดั โดยใช้แม่พิมพ์

1.25 มม.

ความสูงของฉลาก
CPCL

1.59 มม.

1.59 มม.

ดภยั

ขอบล่างสุดของฉลากที�ตดั โดยใช้แม่พิมพ์

ทิศทางการป้อนสื�อสิ�งพิมพ์

กา

เขต

ขอบ

ปลอ
พท์ �ี
ม
ิ
พ
ร

1.25 มม.

“H”
ความสูงสูงสุดของฉลาก = “H” = 2.5 มม.
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รูปที่ 10 • สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal

1.59 มม.

1.59 มม.

ทิศทางการป้อนสื�อสิ�งพิมพ์

ดภยั

ปลอ
พท์ �ี
ม
ิ
ารพ

ก

เขต

ขอบ

รูปที่ 11 • สื่อสิ่งพิมพ์ฉลากที่มีแถบสีดำ�
ความสูงของฉลาก
CPCL

1.25 มม.

แถบสีดาํ
1.59 มม.

1.59 มม.

ดภยั
ทิศทางการป้อนสื�อสิ�งพิมพ์

า

ขตก

เ
ขอบ

ปลอ
พท์ �ี
ม
ิ
พ
ร

แถบสีดาํ

“H”

1.25 มม.

ความสูงสูงสุดของฉลาก = “H” = 2.5 มม.
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การใช้สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จที่มีการพิมพ์ไว้ลว่ งหน้าแล้ว
เครื่องพิมพ์ ZQ220 รองรับใบเสร็จที่มีการพิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับการไม่มีกระดาษที่อยู่
ใกล้กบั หัวพิมพ์
ขนาดของเครือ่ งหมายสีดำ� (สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทใบเสร็จ)
เครื่องหมายสีดำ� (หรือแถบ/เครื่องหมายสีดำ� ) บนสื่อสิ่งพิมพ์แบบสะท้อนกลับควรจะยาวผ่านเส้นกลางของ
ม้วนสื่อสิ่งพิมพ์ที่ดา้ นหน้าของกระดาษ
• ความกว้างขั้นต�ำ่ ของเครื่องหมาย: 0.59 นิ้ ว (15 มม.) โดยตั้งฉากกับขอบสื่อสิ่งพิมพ์ และอยูก่ ึ่งกลางความ
กว้างของม้วนสื่อสิ่งพิมพ์
• ความยาวของเครื่องหมาย: 0.19 - 0.24 นิ้ ว (4.8 - 6.0 มม.) โดยขนานกับขอบของสื่อสิ่งพิมพ์

พื้ นที่ฉลาก
เซ็นเซอร์ตรวจจับสื่อสิ่งพิมพ์/แถบสีดำ� จะตรวจจับแถบสีเข้มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้วบนสื่อสิ่งพิมพ์ ดังนั้น เส้น
ทางในส่วนกึ่งกลางของกระดาษจะต้องไม่มีกราฟิ กที่มีสีเข้มที่พิมพ์ไว้แล้ว
หมายเหตุ • กราฟิ กที่มีสีเข้มที่พิมพ์ไว้แล้วจะหมายถึงสัญลักษณ์, บาร์โค้ด, ข้อความ และ/หรือบริเวณต่างๆ ที่มี
สี ที่พิมพ์ไว้ในม้วนกระดาษใบเสร็จก่อนที่จะน�ำมาใช้ในเครือ่ งพิมพ์

พยายามให้กราฟิ กสีดาํ ที�พิมพ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว,
บาร์โค้ด และข้อความอยูภ่ ายนอกเส้นทางของแถบเซ็นเซอร์

รูปที่ 12 • พื้ นที่ฉลาก

0.59 นิ� ว
(15 มม.)
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ตัวอย่างการออกแบบฉลาก
เนื้ อหาในส่วนนี้ จะแสดงตัวอย่างของฉลากทั้งที่มีและไม่มีปัญหา
รูปที่ 13 • ตัวอย่างการออกแบบฉลาก

ACME COLLEGE

ACME COLLEGE

PARKING

PARKING

VIOLATION

VIOLATION

การออกแบบฉลากที่มีปัญหา

การออกแบบฉลากที่ดี

ข้อความที่พิมพ์ล่วงหน้าไว้แล้ว และกราฟิ กต่างๆ ที่มีสีเข้มจะอยูใ่ นเส้นทางของ
แถบสีดำ� ที่ส่วนท้ายใบเสร็จ

เส้นทางกึ่งกลางไปจนถึงแถบสีดำ� จะไม่มีขอ้ ความที่พิมพ์ไว้แล้วหรือกราฟิ ก
ที่มีสีเข้ม

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ACME RECEIPT

คุณภาพ Quality

ACME RECEIPT

คุณภาพ Quality

1 2 3 4 5 6 7 8 9
การออกแบบฉลากที่มีปัญหา

การออกแบบฉลากที่ดี

ข้อความที่พิมพ์ล่วงหน้าไว้แล้ว และกราฟิ กต่างๆ ที่มีสีเข้มจะอยูใ่ นเส้นทางของ
แถบสีดำ� ที่ส่วนท้ายใบเสร็จ

เส้นทางกึ่งกลางไปจนถึงแถบสีดำ� จะไม่มีขอ้ ความที่พิมพ์ไว้แล้วหรือกราฟิ ก
ที่มีสีเข้ม

หมายเหตุ • สามารถดูขอ้ มูลทัง้ หมดเกี่ยวกับการใช้กระดาษใบเสร็จที่มีการพิมพ์ล่วงหน้าไว้แล้วได้โดยใช้คำ� สั่ง
FORM (แบบฟอร์ม) ในคูม่ ือการตัง้ โปรแกรม CPCL (P1073699-001) ได้ท่ี www.zebra.com/manuals
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บริเวณที่ตอ้ งกันออก
ในบางครั้ง การพิมพ์ขอ้ ความ และ/หรือกราฟิ กที่ไม่สมบูรณ์อาจเกิดจากไม่ได้กำ� หนดระยะขอบขั้นต�ำ่ ใน
ระหว่างการออกแบบฉลาก ระยะขอบขั้นต�ำ่ ที่แนะน�ำ หรือ “บริเวณที่ตอ้ งกันออก” จะแสดงไว้ในรูปที่ 14
รูปที่ 14 • บริเวณที่ตอ้ งกันออก

*
0.59 นิ� ว
(15 มม.)

*

*

*

*

*
กระดาษใบเสร็จที่มีแถบสีดำ�

กระดาษใบเสร็จต่อเนื่อง
(ไม่มีแถบสีดำ� )

*รักษาระยะ "บริเวณที่ตอ้ งกันออก" ขั้นต�ำ่
ไว้ที่ 1/16 นิ้ ว (1.59 มม.) จากขอบทั้งสองข้าง

*รักษาระยะ "บริเวณที่ตอ้ งกันออก" ขั้นต�ำ่

ของม้วนกระดาษและจาก

ไว้ที่ 1/16 นิ้ ว (1.59 มม.) จากขอบทั้งสองข้าง

แถบสีดำ�

ของม้วนกระดาษ

หมายเหตุ • ความยาวของใบเสร็จ “แบบต่อเนื่อง” แต่ละแผ่นจะก�ำหนดโดยข้อมูลที่ส่งไปยังเครือ่ งพิมพ์

เทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (Near Field Communication - NFC)
อุปกรณ์ที่ใช้ NFC อาจเป็ นอุปกรณ์แบบ แอคทีฟ หรือ พาสซีฟ อุปกรณ์แบบพาสซีฟ เช่น เครื่องพิมพ์ ZQ220
ที่มีป้าย NFC จะมีขอ้ มูลที่อุปกรณ์อื่นๆ สามารถอ่านได้ แต่ตวั อุปกรณ์จะไม่สามารถอ่านข้อมูลใดๆ ด้วยตนเอง
ได้ อุปกรณ์แบบแอคทีฟ เช่น สมาร์ทโฟน จะสามารถอ่านข้อมูลบนป้าย NFC ของเครื่องพิมพ์ได้ แต่ตวั ป้ายเอง
จะไม่สามารถท�ำอะไรได้นอกจากส่งผ่านข้อมูลไปยังอุปกรณ์ที่ได้รบั อนุ ญาต
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รูปที่ 15 • การจับคูข่ องเทคโนโลยีสื่อสารไร้สายระยะสั้น (NFC)

http://www.zebra.com/nfc

กรณีที่ใช้ NFC
• การจับคู่ผา่ นบลูทธู ใช้ในการจับคูแ่ ท็บเล็ต, สมาร์ทโฟน หรือคอมพิวเตอร์กบั เครื่องพิมพ์โดยอัตโนมัติผ่าน
ทางการเชื่อมต่อ Bluetooth ภายในขอบเขตของโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ใช้ โดยจะต้องมีแอดเดรส BT และ
หมายเลขประจ�ำเครื่องของเครื่องพิมพ์
• การเรียกใช้แอพ ใช้ในการใช้งานแอพพลิเคชัน่ ที่พฒ
ั นาทั้งจาก Zebra หรือบุคคลที่สามบนสมาร์ทโฟน,
แท็บเล็ต หรือเทอร์มินอล
• การเรียกใช้เว็บไซต์ ใช้เพื่อแสดงเว็บไซต์ที่พฒ
ั นาโดย Zebra หรือบุคคลที่สามบนสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต
หรือเทอร์มินอล

หมายเหตุ • การแตะที่ไอคอน Zebra Print Touch™
บนสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้เทคโนโลยีส่ือสารไร้สาย
ระยะสัน้ (NFC) ได้จะช่วยให้สามารถเข้าใช้งานข้อมูลเฉพาะของเครือ่ งพิมพ์ได้ทนั ที หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ NFC และผลิตภัณฑ์ของ Zebra โปรดไปที่ http://www.zebra.com/nfc นอกจากนี้ ยังสามารถใช้
แอพพลิเคชั่นการจับคูบ่ ลูทูธผ่านทาง NFC ได้ดว้ ย ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมใน Zebra Legacy SDK
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การพกเครือ่ งพิมพ์ตดิ ตัว
คลิปรัดเข็มขัดแบบหมุนได้

เครื่องพิมพ์ ZQ220 มีคลิปรัดเข็มขัดพลาสติกแบบหมุนได้รวมอยูเ่ ป็ นคุณลักษณะมาตรฐาน
การติดตั้งหรือการน�ำคลิปรัดเข็มขัดออก:
1.

ถอดชุดแบตเตอรี่ออก

2.

เลื่อนเข็มขัดเข้าในสล็อตที่อยูท่ างด้านล่างของเครื่องพิมพ์

3.

ใส่ชุดแบตเตอรี่กลับเข้าที่

การใช้งานคลิปรัดเข็มขัด:
เกี่ยวคลิปรัดเข็มขัดไว้กบั เข็มขัดของคุณ และตรวจสอบให้แน่ ใจว่ายึดติดแน่ นกับเข็มขัดแล้ว คลิปรัดเข็มขัดนี้ จะ
หมุนได้ เพื่อให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระในขณะที่พกเครื่องพิมพ์ติดตัว
รูปที่ 16 • เครื่องพิมพ์ที่มีคลิปรัดเข็มขัด

คลิปรัดเข็มขัด
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สายสะพายแบบปรับได้

หากเครื่องพิมพ์ของคุณมีสายสะพายให้เลือกใช้เป็ นอุปกรณ์เสริม (หมายเลขชิ้ นส่วน SG-MPV-SDSTP1-01)
โปรดดูรปู ที่ 17
รูปที่ 17 • การใช้สายสะพาย

1. ล็อคปลายด้านหนึ่ งของสายสะพายกับแท่งยึด (ในวงกลม)
ที่ดา้ นหน้าของเครื่องพิมพ์

2. ล็อคปลายอีกด้านของสายสะพายกับแท่งยึดอีกอัน (ใน
วงกลม) เพื่อยึดให้แน่ นหนา

3. เครื่องพิมพ์จะห้อยอยูอ่ ย่างปลอดภัยจากคลิปทั้งสองตัวนี้
และสามารถปรับความยาวของสายสะพายได้

41
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

กระเป๋า

เครื่องพิมพ์ ZQ220 มีกระเป๋าให้เลือกใช้เป็ นอุปกรณ์เสริม (หมายเลขชิ้ นส่วน SG-MPV-SC31-01) ซึ่งจะ
ท�ำให้คุณสามารถหิ้ วเครื่องพิมพ์โดยใช้สายสะพายได้
รูปที่ 18 • การใช้กระเป๋า

1. เปิ ดฝากระเป๋าขึ้ น ซึ่งยึดด้วยแถบตีนตุ๊กแก ใส่เครื่องพิมพ์
เข้าในกระเป๋าโดยหันด้านล่างของเครื่องพิมพ์ลงไปตรงๆ ใน
ทิศทางนี้

2. หมุนกระเป๋าจนกระทัง่ เห็นหน้าจอ LCD และปุ่ มควบคุม
ส�ำหรับผูใ้ ช้ ซึ่งจะเห็นผ่านช่องพลาสติก สามารถยกส่วนครึ่ง
ล่างของหน้าต่างพลาสติกขึ้ นเพื่อเข้าถึงเส้นทางของกระดาษ

หมายเหตุ • สามารถใช้สายสะพายที่มีให้เลือกใช้เป็ น
อุปกรณ์เสริมกับกระเป๋าได้ โดยการคล้องส่วนปลายของ
สายสะพายเข้ากับวงแหวนโลหะสองวงของกระเป๋า
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การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
การยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่

• อย่าให้แบตเตอรี่สมั ผัสกับแสงอาทิตย์โดยตรงหรืออยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสงู กว่า 40° C (104° F)
ขณะท�ำการชาร์จ
• ใช้อุปกรณ์ชาร์จของ Zebra ที่ได้รบั การออกแบบมาส�ำหรับแบตเตอรี่ลิเธียม-ไอออนโดยเฉพาะ การใช้
อุปกรณ์ชาร์จประเภทอื่นอาจท�ำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
• ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ถกู ต้องตามข้อก�ำหนดของเครื่องพิมพ์ ผูข้ ายเครื่องพิมพ์ Zebra ที่ได้รบั อนุ ญาตสามารถ
แนะน�ำสื่อสิ่งพิมพ์ที่เหมาะกับการใช้งานของคุณได้
• หากคุณพิมพ์ขอ้ ความหรือกราฟิ กแบบเดิมๆ บนฉลากทุกใบ ให้ลองพิจารณาใช้ฉลากแบบพิมพ์ไว้ล่วงหน้า
แล้ว
• เลือกความเข้มของการพิมพ์และความเร็วในการพิมพ์ที่เหมาะกับสื่อสิ่งพิมพ์ของคุณ
• ใช้การแฮนด์เชคซอฟต์แวร์ (XON/XOFF) ทุกครั้งที่เป็ นไปได้
• หากจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์ต้งั แต่หนึ่ งวันขึ้ นไป และคุณไม่ได้ทำ� การชาร์จแบบบ�ำรุงรักษา ให้น�ำแบตเตอรี่ออก
• พิจารณาซื้ อแบตเตอรี่สำ� รองไว้อีกชุด
• ระลึกไว้เสมอว่าประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่แบบชาร์จซ�้ำได้จะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป โดย
จะชาร์จซ�้ำได้ตามจ�ำนวนครั้งที่กำ� หนดไว้ หลังจากนั้นจะต้องเปลี่ยนใหม่ ทิ้ งแบตเตอรี่ดว้ ยวิธีที่ถกู ต้องเสมอ
ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้ งแบตเตอรี่ได้ที่ "ภาคผนวก F" ในหน้า 61
ค�ำแนะน�ำในการท�ำความสะอาดทั ่วไป
ข้อควรระวัง • หลีกเลี่ยงการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้น หรือความเสียหายที่อาจเกิดกับเครือ่ งพิมพ์ ห้ามสอดใส่วสั ดุ
ปลายแหลมหรือวัสดุมีคมลงในเครือ่ งพิมพ์ ก่อนเริ่มกระบวนการท�ำความสะอาด ต้องปิ ดเครือ่ งพิมพ์ก่อนทุกครัง้
ใช้ความระมัดระวังขณะท�ำงานใกล้แท่งฉีก เนื่องจากบริเวณขอบมีความคมมาก
คำเตือน •  หัวพิมพ์จะร้อนมากหลังจากพิมพ์งานเป็ นระยะเวลานาน รอให้เย็นก่อนที่จะเริ่มท�ำความสะอาด
ในการท�ำความสะอาดหัวพิมพ์ ให้ใช้ปากกาท�ำความสะอาดของ Zebra (ไม่ได้ให้มากับเครือ่ งพิมพ์) หรือส�ำลีชุบ
แอลกอฮอล์ 90% เกรดที่ใช้ในทางการแพทย์เท่านัน้
ข้อควรระวัง • ใช้สารท�ำความสะอาดที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้เท่านัน้ Zebra Technologies Corporation จะไม่รบั
ผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้วสั ดุทำ� ความสะอาดอื่นๆ กับเครือ่ งพิมพ์น้ ี
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การท�ำความสะอาด
พื้ นที่

วิธี

ระยะเวลา

หัวพิมพ์

ใช้ปากกาท�ำความสะอาดของ Zebra เพื่อเช็ด
เส้นสีเทาบางๆ บนหัวพิมพ์ เริ่มท�ำความสะอาด
ชิ้ นส่วนการพิมพ์จากตรงกลางออกไปทางขอบ
ด้านนอกของหัวพิมพ์

ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ครบห้าม้วน
(หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการ) ส�ำหรับสื่อสิ่ง
พิมพ์แบบไม่ใช้มว้ นรับ จะต้องท�ำความสะอาด
ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์หมดม้วน

พื้ นผิวของแท่น
(แบบใช้มว้ นรับ)

หมุนลูกกลิ้ งแบบแท่นและท�ำความสะอาดให้ทวั ่
ถึงโดยใช้สำ� ลีที่ไม่มีไฟเบอร์หรือไม่มีขุยที่สะอาด
ชุบแอลกอฮอล์ 90% เกรดที่ใช้ในทางการ
แพทย์ (บริสุทธิ์ 90% หรือดีกว่า) (รูปที่ 19)

ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ครบห้าม้วน
(หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการ)

พื้ นผิวของแท่น
(แบบไม่ใช้มว้ นรับ)

หมุนลูกกลิ้ งแบบแท่นและท�ำความสะอาดด้วย
ส�ำลีที่ไม่มีไฟเบอร์และสบู่เหลว (ปาล์มโอลีฟ
หรือดอว์น) 1 ส่วนผสมน�้ำ 25 ส่วน หลังจาก
ท�ำความสะอาดด้วยน�้ำสบู่ผสมน�้ำแล้ว ให้ใช้น้�ำ
บริสุทธิ์ทำ� ความสะอาดซ�้ำ (รูปที่ 20)

หากมีปัญหาระหว่างการพิมพ์ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์
ไม่ปล่อยออกมาจากแท่น ให้ทำ� ความสะอาดที่
ส่วนแท่นเท่านั้น (*ดูหมายเหตุทางด้านล่าง)

ตัวขูด (เครื่องที่เป็ นแบบไม่
ใช้มว้ นรับเท่านั้น)

ใช้ดา้ นที่เป็ นกาวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อท�ำความ
สะอาดตัวขูดบนเครื่องแบบไม่ใช้มว้ นรับ
(รูปที่ 20)

ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ครบห้าม้วน
(หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการ)

แท่งฉีก

ท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 90% เกรด
ที่ใช้ในทางการแพทย์และก้านส�ำลีให้ทวั ่ ถึง
(รูปที่ 19)

ตามความจ�ำเป็ น

ภายนอกเครื่องพิมพ์

เช็ดด้วยผ้าชุบน�้ำหรือแอลกอฮอล์ 90% เกรดที่
ใช้ในทางการแพทย์

ตามความจ�ำเป็ น

ภายในเครื่องพิมพ์

ปั ดออกจากตัวเครื่องพิมพ์เบาๆ ตรวจสอบให้
แน่ ใจว่าไม่มีฝ่ ุนละอองที่ชอ่ งเซ็นเซอร์ดา้ นหลัง
และช่องเซ็นเซอร์ดา้ นหน้า (รูปที่ 19)

ตามความจ�ำเป็ น

ด้านในของเครื่องที่ใช้แท่นที่
ไม่ใช้มว้ นรับ

ท�ำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ 90% เกรดที่
ใช้ในทางการแพทย์และก้านส�ำลีที่ไม่มีไฟเบอร์
ให้ทวั ่ ถึง (โปรดดูพื้นที่เป้าหมายเฉพาะในการ
ท�ำความสะอาดภายในในรูปที่ 20)

ทุกครั้งที่ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ครบห้าม้วน
(หรือบ่อยกว่านั้น หากต้องการ)

หมายเหตุ • นี่เป็ นกระบวนการฉุ กเฉินที่ใช้สำ� หรับน�ำสิ่งปนเปื้ อน (น�ำ้ มัน, สิ่งสกปรก) ออกจากแท่น ซึ่งสามารถ
ท�ำให้หัวพิมพ์หรือชิ้นส่วนอื่นๆ ของเครือ่ งพิมพ์เสียหายได้เท่านัน้ กระบวนการนี้จะท�ำให้อายุการใช้งานของแท่น
แบบไม่มีมว้ นรับสัน้ ลงหรือไม่สามารถใช้งานได้ หากสื่อแบบไม่มีมว้ นรับยังติดอยู่หลังจากท�ำความสะอาดและ
ป้อนสื่อ 1 ถึง 2 เมตร (3 ถึง 5 ฟุต) แล้ว ให้เปลี่ยนแท่น
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รูปที่ 19 • การท�ำความสะอาด (แบบมีมว้ นรับ)

ลูกกลิ้ งแบบแท่น
เซ็นเซอร์ดา้ นหลัง

เซ็นเซอร์ดา้ นหน้า
ชิ้ นส่วนหัวพิมพ์

แท่งฉีก

รูปที่ 20 • การท�ำความสะอาด (แบบไม่มีมว้ นรับ)

ตัวขูด
ลูกกลิ้ งแบบแท่น
ตัวยึดแท่น
ชิ้ นส่วนหัวพิมพ์
ช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์
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ไฟสัญญาณที่แผงควบคุม LCD

หน้าจอของเครื่องพิมพ์จะแสดงไอคอนหลายๆ ตัว ซึ่งจะแสดงสถานะของฟั งก์ชนั การท�ำงานของเครื่องพิมพ์
(โปรดดูที่ "หน้าจอแสดงข้อมูล" ในหน้า 25) ตรวจสอบสถานะของไฟสัญญาณ และดูขอ้ มูลเพิ่มเติมในหัวข้อ
การแก้ไขปั ญหา ดูวธิ ีแก้ไขปั ญหาในตาราง

หัวข้อการแก้ไขปั ญหา
1. ไม่ได้รบั จ่ายไฟ:
• ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่ถกู ต้องหรือไม่
• ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ตามความจ�ำเป็ น
ข้อควรระวัง • ทิ้งแบตเตอรีด่ ว้ ยวิธีท่ีถูกต้องเสมอ ดูขอ้ มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทิ้งแบตเตอรีอ่ ย่างถูกต้องได้ท่ี
"ภาคผนวก F" ในหน้า 61

2. เครือ่ งไม่ป้อนสื่อสิ่งพิมพ์:
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์และล็อคเข้าที่แล้ว
• ตรวจสอบช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์วา่ มีกระดาษพันกันหรือไม่
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าฉลากที่เพิ่งพิมพ์ไปถูกน�ำออกไปแล้ว (เฉพาะในโหมดลอกเท่านั้น)
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเซ็นเซอร์ฉลากไม่ถกู ปิ ดกั้น
3. คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี หรือสีซีดจาง:
• ท�ำความสะอาดหัวพิมพ์
• ตรวจสอบคุณภาพของสื่อสิ่งพิมพ์
4. พิมพ์ได้เฉพาะบางส่วน หรือมีบางส่วนหายไป:
• ตรวจสอบการปรับแนวสื่อสิ่งพิมพ์
• ท�ำความสะอาดหัวพิมพ์
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์และล็อคเข้าที่แล้ว
5. งานพิมพ์บิดเบี้ยว:
• ตรวจสอบอัตราบอด
6. ไม่มีการพิมพ์:
• ตรวจสอบอัตราบอด
• เปลี่ยนแบตเตอรี่
• ตรวจสอบสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล
• รูปแบบฉลากหรือโครงสร้างค�ำสัง่ ไม่ถกู ต้อง ตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์อยูใ่ นโหมดการวินิจฉัยการสื่อสาร
(Hex Dump) เพื่อวินิจฉัยปั ญหา
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7. ประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟของแบตเตอรีล่ ดลง:
• หากแบตเตอรี่มีอายุมากกว่าหนึ่ งปี เป็ นปกติที่ประสิทธิภาพในการเก็บประจุไฟของแบตเตอรี่จะลดลงตาม
อายุการใช้งาน
• ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบตเตอรี่
• เปลี่ยนแบตเตอรี่
8.

ปรากฏขึ้น:
• ไอคอนข้อมูลที่จะปรากฏขึ้ นตามปกติขณะที่กำ� ลังรับข้อมูล

9.

หรือ
ปรากฏขึ้น:
• ตรวจสอบว่าใส่สื่อสิ่งพิมพ์แล้ว และปิ ดฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์และล็อคเข้าที่อย่างถูกต้อง

10. ข้อผิดพลาดในการสื่อสาร:
• ตรวจสอบอัตราบอด
• เปลี่ยนสายเคเบิลที่เชื่อมต่อไปยังเทอร์มินอล
11. ฉลากติดขัด:
• เปิ ดสลักปลดหัวพิมพ์และฝาครอบสื่อสิ่งพิมพ์
• น�ำสื่อสิ่งพิมพ์ออก และใส่กลับเข้าไปใหม่
12. ฉลากพิมพ์ขา้ มแผ่น:
• ตรวจสอบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อหาเครื่องหมายส�ำหรับตรวจจับด้านบนของแบบฟอร์มหรือช่องว่างระหว่างฉลาก
• ตรวจสอบว่าไม่มีการพิมพ์เกินฟิ ลด์การพิมพ์สงู สุดที่กำ� หนดบนฉลากนั้น
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเซ็นเซอร์ตรวจจับแถบหรือเซ็นเซอร์ตรวจจับช่องว่างไม่ถกู ปิ ดกั้นหรือท�ำงานผิดพลาด
13. หน้าจอ LCD ว่างเปล่า:
• ตรวจสอบว่าเปิ ดใช้งานเครื่องพิมพ์แล้ว
• ไม่ได้โหลดแอพพลิเคชัน่ หรือแอพพลิเคชัน่ มีขอ้ บกพร่อง: โหลดโปรแกรมใหม่
14. ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบ NFC ได้
• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าสมาร์ทโฟนอยูห่ า่ งจากไอคอน Print Touch ที่ดา้ นข้างของเครื่องพิมพ์ไม่เกิน 3 นิ้ ว
(7.62 ซม.)
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การทดสอบการแก้ไขปั ญหา
การพิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่า

หากต้องการพิมพ์รายการค่าที่กำ� หนดปั จจุบนั ของเครื่องพิมพ์ ให้ปฏิบตั ิตามขั้นตอนต่อไปนี้ :
1. ปิ ดเครื่องพิมพ์ ใส่สื่อสิ่งพิมพ์แบบ Journal (สื่อสิ่งพิมพ์ที่ไม่มีแถบสีดำ� พิมพ์ลงบนที่ดา้ นหลัง) ในช่องใส่สื่อ
สิ่งพิมพ์
2. กดปุ่ มป้อนค้างไว้
3. กดและปล่อยปุ่ มเปิ ด-ปิ ด แต่ยงั คงกดปุ่ มป้อนค้างไว้ เมื่อการพิมพ์เริ่มขึ้ น ให้ปล่อยปุ่ มป้อน
หมายเหตุ • นอกจากนี้ยงั สามารถเรียกดูรายงานการก�ำหนดค่าได้โดยการกดปุ่ มการก�ำหนดค่าและไปที่เมนู การ
ตัง้ ค่า>พิมพ์

ดูตวั อย่างรายงานก�ำหนดค่าที่พิมพ์ออกมาใน "รูปที่ 21 • ฉลากการก�ำหนดค่า" ในหน้า 50
การวินิจฉัยการสื่อสาร

หากมีปัญหาเกี่ยวกับการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ ให้ลองตั้งค่าเครื่องพิมพ์ให้อยู่
ในโหมดการวินิจฉัยการสื่อสาร (บางครั้งจะเรียกว่าโหมด “DUMP”) เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ขอ้ มูลที่ได้รบั จาก
คอมพิวเตอร์โฮสต์ โดยจะพิมพ์เป็ นอักขระ ASCII และข้อความที่เป็ นความหมาย (หรือแสดงเป็ นจุด ‘.’ หาก
เป็ นอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้)
การเข้าสู่โหมดวินิจฉัยการสื่อสาร:
1. พิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่าตามที่ได้อธิบายไว้ขา้ งบน
2. ในตอนท้ายของรายงานการวินิจฉัย เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ขอ้ ความ: “Press FEED key to enter DUMP
mode” (กดปุ่ มป้อนเพื่อเข้าสู่โหมด DUMP)
3. กดปุ่ มป้อน เครื่องพิมพ์จะพิมพ์ขอ้ ความ: “Entering DUMP mode” (ก�ำลังเข้าสู่โหมด DUMP)

หมายเหตุ • หากไม่มีการกดปุ่ มป้อนภายใน 3 วินาที เครือ่ งพิมพ์จะพิมพ์ขอ้ ความ “DUMP mode not entered”
(ไม่เข้าสู่โหมด DUMP) และจะกลับสู่การท�ำงานปกติ

4. ณ จุดนี้ เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมด DUMP และจะพิมพ์รหัสเลขหกหลัก ASCII ของข้อมูลที่ได้รบั มา และ
ข้อความที่เป็ นความหมาย (หรือแสดงเป็ นจุด “.” หากเป็ นอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้)
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นอกจากนี้ ไฟล์ที่มีนามสกุลเป็ น “.dmp” ที่มีขอ้ มูล ASCII จะถูกสร้างและจัดเก็บไว้ในหน่ วยความจ�ำของ
เครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถเรียกดู, “โคลน” หรือลบทิ้ งโดยใช้แอพพลิเคชัน่ ZebraNet Bridge ได้ (ดูขอ้ มูลเพิ่มเติม
ในเอกสารของ Zebranet Bridge Enterprise)
การยกเลิกโหมดวินิจฉัยการสื่อสาร และกลับไปยังการท�ำงานปกติของเครื่องพิมพ์:
1. ปิ ดเครื่องพิมพ์
2. รอประมาณ 5 วินาที
3. เปิ ดใช้งานเครื่องพิมพ์
การติดต่อฝ่ ายให้บริการทางเทคนิค
หากเครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่าได้ หรือคุณพบปั ญหาที่ไม่มีอยูใ่ นคูม่ ือการแก้ไขปั ญหา ให้
ติดต่อฝ่ ายบริการทางเทคนิ คของ Zebra ดูที่อยูแ่ ละเบอร์โทรศัพท์ของฝ่ ายให้บริการทางเทคนิ คในพื้ นที่ของคุณ
ใน "ภาคผนวก H" ในหน้า 64 ในคูม่ ือนี้
คุณอาจต้องให้ขอ้ มูลดังต่อไปนี้ :
• หมายเลขรุ่นและประเภทของเครื่องพิมพ์ (เช่น ZQ220)
• หมายเลขประจ�ำเครื่องของเครื่องพิมพ์ (ดูในฉลากขนาดใหญ่ที่ทางด้านหลังของเครื่องพิมพ์ หรือในรายงาน
ฉลากการก�ำหนดค่าที่พิมพ์ออกมา)
• รหัสการก�ำหนดค่าผลิตภัณฑ์ (PCC) (ตัวเลข 15 หลักที่ระบุในฉลากที่ดา้ นหลังของเครื่องพิมพ์)
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รูปที่ 21 • ฉลากการก�ำหนดค่า

การทดสอบหัวพิมพ์

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Sensors: (Adj)
Front Bar:0
Head Temperature: 28 C
Voltage:7.18V
Resident Fonts:
Font
Sizes Chars
------- ----- ----0
0- 6
20-FF
1
0
20-80
2
0- 1
20-59
3
0
64-2E
4
0- 7
20-FF
5
0- 3
20-FF
6
0
20-44
7
0- 1
20-FF
(ICON
.CPF) 0
(GBUNSG16.CPF) 0
(DEJAVU12.CPF) 0
(DEJAVU14.CPF) 0
(DEJAVU16.CPF) 0
(DEJAVU20.CPF) 0
File Directory:
File
Size
--------------- -------INDEX
.WML
853
INFO_TIM.WML
394
INFO_ACK.WML
361
CONFIG .WML
2352
BTPAIR .WML
1217
ICON
.CPF
4988
TT0003M .TTF
169188
GBUNSG16.CPF
1420810 TM
DEJAVU12.CPF
5323
DEJAVU14.CPF
7001
DEJAVU16.CPF
8183
DEJAVU20.CPF
10288
2KEY
.TXT
1748
10632000 Bytes Free

Zebra ZQ220
Serial Number:

ระบุเครือ่ งพิมพ์ว่าเป็ น ZQ220

หมายเลขประจ�ำเครือ่ งของเครือ่ งพิมพ์

XXZSJ182500525

PCC: ZQ22-A0E02KE-00
Name: XXZSJ182500525
Firmware: V88.01.01P563

รุน่ เฟิ ร์มแวร์

RAM
Chksum: 12DF
Build Date Nov 2 2018
Build Time 08:33:47

Universal Serial Bus:

2.0 Full Speed Device
Manufacturer String: Zebra Tec
hnologies
Product String: ZTC ZQ620-203d
pi CPCL
ID string: off

Bluetooth:
Bluetooth Spec: 4.1
Firmware: 5.5.3
Date: 10/03/2017
Local Name:
XXZSJ182500525
Discoverable: on
Security Mode: 1
Enable: on
Address: OC:61:CF:24:86:18

แอดเดรสของคลื่นวิทยุ Bluetooth

0C61CF24861B

End of report

Power Management:
In-activity Timeout:1200 Secs
Low-battery Timeout:60 Secs
Voltage
:7.18V
Low-bat Warning
:7.14V
Low-bat Shut-down :6.82V
Power On Cycles
:3
Memory:
Flash :16777215 Bytes
RAM
:16711679 Bytes
Label:
Width : 72 mm
Height: 8191 mm

Press FEED key to enter
Diagnostics Mode

ติดตัง้ หน่วยความจ�ำแบบ
แฟลชและหน่วยความจ�ำ
RAM เรียบร้อยแล้ว
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XXX

cs

รูปที่ 21a • ฉลากการก�ำหนดค่า (ต่อ)

Sensors: (Adj)
Front Bar:0
Head Temperature: 28 C
Voltage:7.18V
Resident Fonts:
Font
Sizes Chars
------- ----- ----0
0- 6
20-FF
1
0
20-80
2
0- 1
20-59
3
0
64-2E
4
0- 7
20-FF
5
0- 3
20-FF
6
0
20-44
7
0- 1
20-FF
(ICON
.CPF) 0
(GBUNSG16.CPF) 0
(DEJAVU12.CPF) 0
(DEJAVU14.CPF) 0
(DEJAVU16.CPF) 0
(DEJAVU20.CPF) 0
File Directory:
File
Size
--------------- -------INDEX
.WML
853
INFO_TIM.WML
394
INFO_ACK.WML
361
CONFIG .WML
2352
BTPAIR .WML
1217
ICON
.CPF
4988
TT0003M .TTF
169188
GBUNSG16.CPF
1420810
DEJAVU12.CPF
5323
DEJAVU14.CPF
7001
DEJAVU16.CPF
8183
DEJAVU20.CPF
10288
2KEY
.TXT
1748
10632000 Bytes Free

ติดตัง้ แบบอักษรที่มนุษย์
สามารถอ่านได้เรียบร้อยแล้ว

โหลดไฟล์ไว้ในหน่วยความจ�ำ
ของเครือ่ งพิมพ์เรียบร้อยแล้ว
(รวมถึงแบบอักษรที่กำ� หนด
ขนาดไว้แล้วหรือแบบอักษรที่
เพิ่มลดขนาดได้)

End of report
Press FEED key to enter
Diagnostics Mode
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ข้อก�ำหนดเฉพาะ

หมายเหตุ • ข้อก�ำหนดเฉพาะของเครือ่ งพิมพ์อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ

ข้อก�ำหนดเฉพาะของการพิมพ์
พารามิเตอร์

ZQ220

ความกว้างในการพิมพ์

ไม่เกิน 72 มม. (2.91 นิ้ ว)

ความเร็วในการพิมพ์

63.5 มม. (2.5 นิ้ ว)/วินาที

ระยะห่างระหว่าง Burn Line ของ
หัวพิมพ์กบั ขอบฉีกกระดาษ

4.8 มม. (0.19 นิ้ ว)

อายุการท�ำงานของหัวพิมพ์

390K นิ้ วของกระดาษที่ป้อน MTBF เมื่อใช้สื่อสิ่งพิมพ์ของ Zebra

ความหนาแน่ นในการพิมพ์

203 จุด/นิ้ ว หรือสูงกว่า

ข้อก�ำหนดเฉพาะของหน่วยความจ�ำและการสื่อสาร
พารามิเตอร์

ZQ220

หน่ วยความจ�ำแฟลช

16 MB1

หน่ วยความจ�ำ SDRAM

16 MB1

การสื่อสารแบบไร้สาย

Bluetooth 2.1 โหมด Dual แบบฝัง + EDR/4.1 โมดูลพลังงานต�ำ่ พร้อมด้วยเสาอากาศแบบติดตั้งในตัวและ
การรับรองมอดูลาร์

1. สามารถตรวจสอบการก�ำหนดค่าหน่ วยความจ�ำบนเครื่องพิมพ์ได้โดยการพิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่าตามที่ได้
อธิบายไว้ในหัวข้อ "การพิมพ์ฉลากการก�ำหนดค่า" ในหน้า 48
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ข้อก�ำหนดเฉพาะของฉลาก
พารามิเตอร์

ZQ220

ความกว้างของสื่อ

มาตรฐาน:80 มม. +/- 0.75 มม. (3.15 นิ้ ว +/- 0.02 นิ้ ว)
*ตัวเลือก: 76.2 มม. +/- 0.65 มม. (3 นิ้ ว +/- 0.025 นิ้ ว)
*ตัวเลือก: 58 มม. +/- 0.65 มม. (2.28 นิ้ ว +/- 0.025 นิ้ ว)
*ตัวเลือก: 50.8 มม. +/- 0.65 มม. (2 นิ้ ว +/- 0.025 นิ้ ว)

ความยาวต�ำ่ สุด/สูงสุดของฉลาก

12.5 มม. (0.5 นิ้ ว) เป็ นอย่างน้อย (ไม่จำ� กัดความยาวสูงสุดในโหมด Line Print)

ระยะห่างจากเซ็นเซอร์ตรวจจับ
แถบสีดำ� ไปยัง Burn Line ของ
หัวพิมพ์

16 มม. (0.63 นิ้ ว) +/0.635 มม. (0.025 นิ้ ว)

ความหนาของสื่อสิ่งพิมพ์
(ยกเว้นป้าย)

0.058 ถึง 0.1575 มม. (2.28 ถึง 6.2 มิล)

ความหนาสูงสุดของป้าย

0.1397 มม. (5.5 มิล)

เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุด
ของม้วนฉลาก

50 มม. (1.97 นิ้ ว)

เส้นผ่านศูนย์กลางของแกน
ด้านใน

สื่อสิ่งพิมพ์ 3.5 มม.หรือต�ำ่ กว่า: 12.7 มม. (0.5 นิ้ ว)
สื่อสิ่งพิมพ์ > 3.5 มม.: 22.2 มม. (0.875 นิ้ ว)

ต�ำแหน่ งของเครื่องหมายสีดำ�

เครื่องหมายสีดำ� ของสื่อสิ่งพิมพ์แบบสะท้อนกลับควรจะอยูต่ รงกลางบนม้วนสื่อสิ่งพิมพ์

ขนาดของเครื่องหมายสีดำ�

ความกว้างขั้นต�ำ่ ของเครื่องหมาย: 12.7 มม. (0.5 นิ้ ว)
ความยาวของเครื่องหมาย: 2.4-11 มม. (0.09 ถึง 0.43 นิ้ ว)

หมายเหตุ • ใช้ส่ือสิ่งพิมพ์แบบใช้ความร้อนโดยตรงของ Zebra ที่เป็ นแบบม้วนออกข้างนอก สื่ออาจเป็ นแบบ
ตรวจจับตัวสะท้อนกลับ (แถบด�ำ) หรือแบบตรวจจับการส่งผ่าน (ช่องว่าง), การตัดโดยใช้แม่พิมพ์, ต่อเนื่อง หรือ
แบบไม่ใช้มว้ นรับ ส�ำหรับฉลากที่ตดั โดยใช้แม่พิมพ์ ให้ใช้เฉพาะฉลากที่ตดั อัตโนมัตทิ งั้ หมดเท่านัน้
* เมื่อใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็ นทางเลือก จะต้องใช้ตวั กั้น (KIT-MPV-MD3SPR1-5) ด้วย

ข้อก�ำหนดเฉพาะด้านกายภาพ สภาพแวดล้อม และไฟฟ้า
พารามิเตอร์

ZQ220

น�้ำหนักพร้อมแบตเตอรี่

1.0 ปอนด์ (0.45 กก.)
การท�ำงาน: -10 °C ถึง 50 °C (14 °F ถึง 122 °F)

อุณหภูมิ:

การจัดเก็บ: -20 °C ถึง 60 °C
(-4 °F ถึง 140 °F)
การชาร์จ: 0 °C ถึง 40°C
(32 °F ถึง 104 °F)

ความชื้ นสัมพัทธ์

การท�ำงาน/การจัดเก็บ: 10% ถึง 90% ไม่มีการกลัน่ ตัว

แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุด 2 ก้อน, 7.26 VDC (ค่าตัวเลข);

มาตรฐาน
การป้องกัน
อุปกรณ์ภายใน (IP)

IP43 (ไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอื่นๆ)
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ข้อก�ำหนดเฉพาะของแบบอักษรและบาร์โค้ดของ CPCL และค�ำสั ่งต่างๆ
แบบอักษรมาตรฐาน

SWIS721.CSF - CPCL แบบอักษรที่เพิ่มลดขนาดได้; DEJAVU12.CPF - แบบอักษรที่กำ� หนดขนาด
ไว้แล้ว; DEJAVU14.CPF - แบบอักษรที่กำ� หนดขนาดไว้แล้ว; DEJAVU16.CPF - แบบอักษรที่กำ� หนด
ขนาดไว้แล้ว; DEJAVU20.CPF - แบบอักษรที่กำ� หนดขนาดไว้แล้ว; English/Latin9 built in EZ320;
MUTOS16.CPF - ยูทาห์, เวียดนาม, 16x16 บิตแมพ; CTUNMK24.CPF - M Kai; จีนดั้งเดิม, 24x24
บิตแมพ; NSMTTC16.CPF - New Sans MT; จีนดั้งเดิม, 16x16 บิตแมพ

แบบอักษรอื่นๆ ที่มีให้เลือก

ชุดอักขระสากลที่มีให้เลือก: จีน 16 x 16 (ดั้งเดิม), 16 x 16 (แบบย่อ),24 x 24 (ดั้งเดิม); ญี่ปุ่น
16 x 16, 24 x 24
บาร์โค้ด (ค�ำสั ่ง CPCL)

บาร์โค้ดแบบเส้นตรง
ที่มีให้

มีบาร์โค้ดแบบ 2 มิตใิ ห้เลือกใช้

มุมการหมุน

Codabar (CODABAR, CODABAR 16)
UCC/EAN 128 (UCCEAN128)
Code 39 (39, 39C, F39, F39C)
Code 93 (93)
Code 128 (128)
EAN 8, 13, 2 และส่วนขยายตัวเลข 5 หลัก (EAN8, EAN82, EAN85, EAN13, EAN132 และ
EAN135)
EAN-8 คอมโพสิท (EAN8)
EAN-13 คอมโพสิท (EAN13)
Plessey (PLESSEY)
lnterleaved 2 จาก 5 (I2OF5)
MSI (MSI, MSI10, MSI1110)
FIM/POSTNET (FIM)
TLC39 (TLC39)
UCC คอมโพสิท A/B/C (128(Auto))
UPCA, 2 และส่วนขยายตัวเลข 5 หลัก (UPCA2 และ UPCA5)
UPCA คอมโพสิท (UPCA)
UPCA, 2 และส่วนขยายตัวเลข 5 หลัก (UPCE2 และ UPCE5)
UPCE คอมโพสิท (UPCE)
Aztec (AZTEC)
MaxiCode (MAXICODE)
PDF 417 (PDF-417)
รหัส QR (QR)
RSS-14 (RSS-Subtype 1)
RSS-14 Truncated (RSS-Subtype 2)
RSS-14 Stacked (RSS-Subtype 3)
RSS-14 Stacked Omnidirectional (RSS‑Subtype 4)
RSS Limited (RSS-Subtype 5)
RSS Expanded (RSS-Subtype 6)

RSS:

0°, 90°, 180° และ 270°
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รูปที่ 22 • ขนาดของเครื่องพิมพ์

58.8 มม.
(2.31 นิ้ ว)

ความสูง

129.5 มม.
(5.09 นิ้ ว)

114.5 มม.
(4.5 นิ้ ว)

ความกว้าง

ความยาว
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อุปกรณ์เสริมของเครือ่ งพิมพ์
NALA

PWR-WUA5V12W0US

อแดปเตอร์ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB; ZQ3 (US)

EU

PWR-WUA5V12W0GB

อแดปเตอร์ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB; ZQ3 (UK)

EU

PWR-WUA5V12W0EU

อแดปเตอร์ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB; ZQ3 (EU)

LA

PWR-WUA5V12W0BR

อแดปเตอร์ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB; ZQ3 (BR)

AP

PWR-WUA5V12W0IN

อแดปเตอร์ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB; ZQ3 (IN)

AP

PWR-WUA5V12W0KR

อแดปเตอร์ที่แปลงไฟฟ้ ากระแสสลับไปเป็ น USB; ZQ3 (KR)

WW

CHG-AUTO-USB1-01

อแดปเตอร์ที่แปลงกระแสไฟจากที่จุดบุหรี่เป็ น USB; ZQ3

WW

BTRY-MPV-24MA1-01

แบตเตอรี่สำ� รอง 2450 mAh ส�ำหรับรุ่น ZQ220/ZQ120

WW

KIT-MPV-MD3SPR1-5

ตัวกั้นช่องใส่สื่อสิ่งพิมพ์สำ� หรับรุ่น ZR138/ZQ120/ZQ220 เพื่อรองรับกระดาษ
กว้าง 3” (76.2), 2.3”(58) และ 2” (50.8) (5 ชุด; 2 ม้วนต่อชุด)

WW

SG-MPV-SC31-01

กระเป๋าส�ำหรับรุ่น ZR138/ZQ120/ZQ220

WW

SG-MPV-SDSTP1-01

สายสะพายส�ำหรับรุ่น ZQ220/ZQ120/ZR138

WW

KIT-MPM-BLTCLP5-01

คลิปรัดเข็มขัดส�ำหรับซีรี่ส์ ZQ300 จ�ำนวน 5 ตัว

NA

SAC-MPP-3BCHGUS1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (US)

EU

SAC-MPP-3BCHGEU1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (EU)

EU

SAC-MPP-3BCHGUK1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (UK)

LA

SAC-MPP-3BCHGBR1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (BR)

AP

SAC-MPP-3BCHGAU1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (AU)

AP

SAC-MPP-3BCHGCN1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (CN)

AP

SAC-MPP-3BCHGIN1-01

อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อต, ZQ6/ZQ5 (IN)

WW

CBL-MPV-USB1-01

สายเคเบิล USB (ปลายด้านหนึ่ งเป็ นประเภท A, ปลายอีกด้านหนึ่ งเป็ นประเภท
C), ZQ220 จ�ำนวน 1 เส้น

WW

CBL-MPV-USB1-05

สายเคเบิล USB (ปลายด้านหนึ่ งเป็ นประเภท A, ปลายอีกด้านหนึ่ งเป็ นประเภท
C), ZQ220 จ�ำนวน 5 เส้น

หมายเหตุ • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมของ Zebra โปรดไปที่
https://www.zebra.com/us/en/products/accessories/printer-print-engine.html

หมายเหตุ • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาย I/O ข้อมูล โปรดดูท่ี "ภาคผนวก A" ในหน้า 57

หมายเหตุ • อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่ 3 สล็อตจะใช้ได้หลังจากได้ปรับเปลี่ยนเฟิ ร์มแวร์ของอุปกรณ์ชาร์จเรียบร้อย
แล้วเท่านัน้
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ภาคผนวก A
สายเคเบิล USB
หมายเลขชิ้ นส่วน P1081545; ASSY,CABLE,USB A TO C
ขาที่ 1
ขาที่ 4

A1

B12

A12

A1

A1, B1, A12, B12
A6
A7
A4, B4, A9, B9
ปลั ๊กประเภท C

ปลั ๊กประเภท A

สายไฟ

ขา
ที่

ชื่อสัญญาณ

สายไฟ
ที่

ชื่อ
สัญญาณ

ขา
ที่

ชื่อ
สัญญาณ

A1,B1,
A12,B12

GND

1

GND_PWrt1

4

GND

A4,B4,A9,
B9

VBUS

2

PWR_VBUS1

1

VBUS

3

D+

A5

CC

B5

VCONN

A6

Dp1

A7

ดูหมายเหตุ 1

-

3

UTP_Dp

Dn1

4

UTP_Dn

2

D-

Shield

เกลียว

Shield

Shell

Shield

หมายเหตุ:
1.

ขา A5 (CC) ของปลั๊กประเภท C ของ USB จะเชื่อมต่อกับ VBUS ผ่านตัวต้านทาน Rp (56 kΩ +/- 5%)

2.

ไม่ควรมีหน้าสัมผัส B6 และ B7 ในปลั๊กประเภท C ของ USB

3.

ขา VBUS ทั้งหมดจะต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายในปลั๊กประเภท C ของ USB ไม่จำ� เป็ นต้องมีตวั เก็บประจุแบบบายพาสส�ำหรับขา VBUS ในสายเคเบิลนี้

4.

ขาส่งกลับกราวนด์ท้งั หมดจะต้องเชื่อมต่อเข้าด้วยกันภายในปลั๊กประเภท C ของ USB

5.

กราวน์แบบ Shield และ GND จะต้องเชื่อมต่อภายในปลั๊กประเภท C ของ USB และปลั๊กประเภท A ตามมาตรฐานของ USB 2.0 ที่ท้งั สองด้านของชุดสาย
เคเบิล

6.

ขาของปลั๊กประเภท C ของ USB ทั้งหมดที่ไม่ได้อยูใ่ นรายการในตารางนี้ สามารถเปิ ดไว้ได้ (ไม่ตอ้ งเชื่อมต่อ)
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ภาคผนวก B
วัสดุสื่อสิ่งพิมพ์

เพื่อรับประกันอายุการใช้งานสูงสุดของเครื่องพิมพ์ และคุณภาพการพิมพ์และประสิทธิภาพในการท�ำงานที่
สม�ำ่ เสมอ เราแนะน�ำให้ใช้เฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตโดย Zebra เท่านั้น
ข้อดี:
•
•
•
•

ผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพคงที่และเชื่อถือได้
มีสต๊อกหลากหลายและรูปแบบมาตรฐานที่หลากหลาย
บริการออกแบบรูปแบบตามความต้องการเพื่อใช้ในส�ำนักงาน
มีศกั ยภาพการผลิตขนาดใหญ่ที่สามารถให้บริการสื่อสิ่งพิมพ์ท้งั ขนาดใหญ่และขนาดเล็กที่หลากหลายแก่ผู้
บริโภค รวมถึงธุรกิจค้าปลีกรายใหญ่ทวั ่ โลก
• ผลิตภัณฑ์สื่อสิ่งพิมพ์ที่ตรงกับหรือเกินกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถไปที่เว็บไซต์ของ Zebra (www.zebra.com) และเลือกแท็บผลิตภัณฑ์

ภาคผนวก C
อุปกรณ์บำ� รุงรักษา

ในการใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพที่ Zebra จัดมาให้ ขอแนะน�ำให้ทำ� ความสะอาดเครื่องพิมพ์ตามที่แนะน�ำไว้
ใน "การท�ำความสะอาด" ในหน้า 44 รายการต่อไปนี้ มีไว้ให้เพื่อจุดประสงค์นี้:
• ปากกาท�ำความสะอาด (12 แพ็ค): หมายเลขชิ้ นส่วน 105950-035
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ภาคผนวก D
ต�ำแหน่งของหมายเลขประจ�ำเครือ่ งและหมายเลข PCC

บาร์โค้ดหมายเลข
ประจ�ำเครื่อง
บาร์โค้ด PCC

ข้อสำคัญ •  เนื่องจากการปฏิบตั กิ ารระเบียบข้อบังคับและข้อจ�ำกัดบางประการ ผูป้ ระกอบเครือ่ งอาจไม่สามารถ
ส่งเครือ่ งพิมพ์ท่ีซ้ ือในประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ โดยจะอ้างอิงจากข้อจ�ำกัดที่กำ� หนดโดย SKU ประจ�ำ
ภูมิภาค รหัสประเทศที่ระบุไว้ใน SKU ของเครือ่ งพิมพ์จะเป็ นตัวก�ำหนดพื้นที่ท่ีสามารถใช้เครือ่ งพิมพ์ได้
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ภาคผนวก E
การทิ้ งแบตเตอรี่

เครื่องหมายการรีไซเคิลแบตเตอรี่ RBRC® ที่ได้รบั การรับรองจาก EPA ที่อยูบ่ น
แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ของคุณเป็ นเครื่องหมายที่ระบุ
ว่า Zebra Technologies Corporation สมัครใจที่จะเข้าร่วมในโปรแกรมของ
อุตสาหกรรม ในการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลแบตเตอรี่เหล่านี้ เมื่อหมดอายุการใช้
งาน เมื่อไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา
โปรแกรม RBRC จะให้ทางเลือกที่สะดวกสบายในการทิ้ งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่
ใช้แล้วลงในถังขยะหรือกระบวนการก�ำจัดของเสียของชุมชน ซึ่งอาจถือว่าผิดกฎหมายประเทศของคุณ
ข้อสำคัญ •  เมื่อไม่สามารถใช้งานแบตเตอรีไ่ ด้แล้ว ให้ใช้เทปปิ ดขัว้ แบตเตอรีก่ ่อนที่จะน�ำไปทิ้ง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีไซเคิลและการก�ำจัด การห้าม/ข้อจ�ำกัดในประเทศของคุณ ให้
โทรไปที่ 1-800-8-BATTERY
การเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ ของ Zebra Technologies Corporation เป็ นส่วนหนึ่ งของค�ำสัญญาที่จะรักษาสภาพ
แวดล้อมและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติของเรา
หากท่านอยูน่ อกอเมริกาเหนื อ โปรดปฏิบตั ิตามวิธีการรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศของท่าน

การทิ้ งผลิตภัณฑ์

ส่วนประกอบส่วนใหญ่ของเครื่องพิมพ์นี้สามารถน�ำไปรีไซเคิลได้ ห้ามทิ้ งส่วนประกอบ
ของเครื่องพิมพ์นี้รวมกับขยะอื่นๆ โดยไม่ได้ทำ� การแยกขยะ โปรดทิ้ งแบตเตอรี่ตามกฎ
ข้อบังคับในท้องถิ่นของคุณ และรีไซเคิลส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องพิมพ์ตาม
มาตรฐานในท้องถิ่นของคุณ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเข้าชมเว็บไซต์ของเราที่:
http://www.zebra.com/environment
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ภาคผนวก F
ข้อความแจ้งเตือน

เครื่องพิมพ์นี้จะแสดงข้อความแจ้งเตือนต่อไปนี้ ในหน้าจอแสดงข้อมูล เพื่อแจ้งสภาพการท�ำงานต่างๆ ที่อาจ
เกิดขึ้ นกับ ZQ220 ให้ผใู้ ช้ทราบ
ดาวน์โหลดเฟิ ร์มแวร์

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Download FW (ดาวน์โหลด FW)

การดาวน์โหลดล้มเหลว

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Download Failed
(การดาวน์โหลดล้มเหลว)

PIN ส�ำหรับจับคูบ่ ลูทธู

จับเวลา - 30 วินาที การกดปุ่ มการก�ำหนดค่าจะ
เป็ นการยอมรับรหัสจับคู่ หากหมดเวลา ให้ไปที่
การแจ้งเตือนการจับคูบ่ ลูทธู ล้มเหลว

Pairing: 123456
(ก�ำลังจับคู:่ 123456)

ก�ำลังจับคูบ่ ลูทธู อย่างต่อเนื่ อง

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Pairing Ongoing
(ก�ำลังจับคูอ่ ย่างต่อเนื่ อง)

การจับคูบ่ ลูทธู ได้รบั การยอบรับ

จับเวลา - 5 วินาที

Pairing Accepted
(การจับคูไ่ ด้รบั การตอบรับ)

การจับคูบ่ ลูทธู ถูกปฏิเสธ

จับเวลา - 5 วินาที

Pairing Rejected (การจับคูถ่ กู ปฏิเสธ)

การจับคูบ่ ลูทธู ล้มเหลว

จับเวลา - 5 วินาที

Pairing Failed (การจับคูล่ ม้ เหลว)

การจับคูบ่ ลูทธู ส�ำเร็จ

จับเวลา - 5 วินาที

Pairing Success (การจับคูส่ ำ� เร็จ)

หัวพิมพ์มีอุณหภูมิสงู เกินไป

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Head Overtemp
(หัวพิมพ์มีอุณหภูมิสงู เกินไป)

หัวพิมพ์มีอุณหภูมิตำ� ่ เกินไป

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Head Undertemp
(หัวพิมพ์มีอุณหภูมิตำ� ่ เกินไป)

แบตเตอรี่ตำ� ่ เกินไป

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Battery Too Low (แบตเตอรี่ตำ� ่ เกินไป)

ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Media Out (ไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์)

หัวพิมพ์เปิ ดอยู่

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Head Open (หัวพิมพ์เปิ ดอยู)่

ข้อผิดพลาดในการชาร์จ

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Charge Error (ข้อผิดพลาดในการชาร์จ)

ไม่มีแบตเตอรี่

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

No Printing (ไม่มีการพิมพ์)

แบตเตอรี่ตำ� ่

แจ้งให้ผใู้ ช้ดำ� เนิ นการ

Battery Low (แบตเตอรี่ตำ� ่ )

เครื่องพิมพ์พร้อมท�ำงาน

จับเวลา - 30 วินาที

Printer Ready (เครื่องพิมพ์พร้อมท�ำงาน)
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ภาคผนวก G
การใช้ Zebra.com

ตัวอย่างต่อไปนี้ จะแสดงฟั งก์ชนั การค้นหาบนเว็บไซต์ของ Zebra เพื่อค้นหาเอกสารและสิ่งที่ตอ้ งการ
ดาวน์โหลด

ตัวอย่างที่ 1: การค้นหาคู่มือผูใ้ ช้

ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ http://www.zebra.com/us/en/support-downloads.html
พิมพ์ชื่อเครื่องพิมพ์ที่ถกู ต้องลงในกล่องค้นหา

ชื่อประเภทเครื่องพิมพ์
(เช่น ZQ220)

ขั้นตอนที่ 2: คลิกที่แท็บ “Manuals” บนหน้าหลักของเครื่องพิมพ์
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ขั้นตอนที่ 3: คลิกที่เมนูแบบดรอปดาวน์เพื่อเลือกภาษาของคุณ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดที่อยูต่ ิดกับ
คูม่ ือที่เลือก
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ภาคผนวก H
ฝ่ ายสนับสนุนผลิตภัณฑ์

หากต้องการติดต่อฝ่ ายสนับสนุ นผลิตภัณฑ์ในภูมิภาคของคุณ โปรดไปที่: http://www.zebra.com/contact
หากโทรติดต่อเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปั ญหาเฉพาะที่เกิดขึ้ นกับเครื่องพิมพ์ของคุณ โปรดเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ ให้
พร้อม:
• หมายเลขรุ่น/ประเภทของเครื่องพิมพ์ (เช่น ZQ220)
• หมายเลขประจ�ำเครื่องของเครื่องพิมพ์:
• รหัสการก�ำหนดค่าผลิตภัณฑ์ (PCC) (ดูใน "ภาคผนวก D" ในหน้า 59)
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ข้อความและสัญลักษณ์ที่ใช้ในเอกสาร 7
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65
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

ว
วิธีการพิมพ์
ความร้อนโดยตรง 11

ส
สมาร์ทแบตเตอรี่, ความแม่นย�ำของพลังงาน+ 10
สายสะพาย 41
สื่อสิ่งพิมพ์, การใส่ 21

ห
หน้าจอเมนูหน้าหลัก 26

อ
อุปกรณ์ชาร์จ, แบตเตอรี่ 18–64
อุปกรณ์ชาร์จแบบสมาร์ท-2 (SC2) อุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่
หนึ่ งก้อน 21
อุปกรณ์เสริม 40–64, 56
อุปกรณ์เสริมของ ZQ6 56
ไอคอนแถบสถานะ 25
ไอคอนสถานะเครื่องพิมพ์ 25

M
Made for iPhone (MFi) 12

66
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

67
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

Zebra Technologies Corporation
3 Overlook Point
Lincolnshire, IL 60069 USA
3φ+1 847.634.6700 RU F: +1 847.913.8766

68
คู่มือผู้ใช้ ZQ220

