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על אודות
מדריך זה מיועד לאינטגרטורים ומפעילים של המדפסות השולחניות  Zebra Link-OSדגם  .ZD421השתמש במדריך זה
כדי להתקין ,לשנות תצורה ,להפעיל ולתמוך פיזית במדפסות אלה.
מידע ,תמיכה ומשאבים נוספים זמינים באופן מקוון לתמיכה במדפסת הזו:
•

 ZD621מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621t-info

•

 ZD621מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD621d-info

•

 ZD421מדפסת במחסניות סרט בהעברה תרמית — zebra.com/ZD421c-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD421t-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD421d-info

•

 ZD621Rמדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621r-info

משאבי מדפסת
 Zebraמחזיקה במערך גדול של משאבים טכניים למדפסת  Zebra Link-OSשלך ,כמו גם תוכנה ויישומים ללא תשלום
ומבוססי-תשלום ,כולל:
•

סרטוני "כיצד לבצע"

•

אביזרים ,חומרים מתכלים ,חלקים וקישורי תוכנה למדפסת

•

מדריכי הגדרה ותצורה שונים

•

מדריכים למתכנת,

•

מנהלי התקן למדפסת ) ,OPOS?,Apple?,Windowsוכו'(

•

קושחת המדפסת

•

גופני מדפסת

•

כלי עזר

•

מסד ידע ואנשי קשר לתמיכה

•

קישורים לאחריות ולתיקונים של המדפסת

•

תוכנת עיצוב מדבקות

•

כלי ניהול מדפסת

•

התקנים וירטואליים לשפות מיושנות הקשורות בדרך כלל למותגי מדפסת אחרים

•

ניהול מדפסת ארגוני והדפסה מבוססי-ענן

•

הדפסת קבצים במבנים  XMLוPDF-
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•

תמיכה ב Oracle-ובSAP-

•

פלטפורמת  - Zebra Savanna™ Data Intelligenceהופכת נתונים גולמיים מהתקנים ) (IoTוחיישנים למידע
אינטליגנציה לפיו ניתן לפעול עבור העסק שלך

•

ערכת יישומים למכשירים ניידים של ) Link-OSיישומים לטלפונים ,מחשבי לוח וכו'(

•

ערכת פיתוח תוכנה ) (SDKעבור Link-OS

•

מערכות הפעלה ) (OSופלטפורמות שירות נוספות

קבל מידע נוסף על  Zebra Link-OS, ZebraLink,ו Zebra Savanna-בכתובת .zebra.com/software

שירות ותמיכה למדפסת Zebra OneCare
לקבלת פרודוקטיביות מלאה ,נוכל לסייע לעסק שלך להבטיח כי מדפסות  Zebraיהיו מקוונות ומוכנות לעבודה .עיין
בתיאורים של אפשרויות השירות והתמיכה של  Zebra OneCareהזמינים למדפסות שלך באופן מקוון בכתובת
.zebra.com/zebraonecare

מוסכמות סמלים
ערכת התיעוד מתוכננת לספק לקורא יותר רמזים חזותיים .בערכת התיעוד הזו נשתמש בסמלים הגרפיים הבאים .סמלים
אלה והמשמעויות המקושרות שלהם מתוארים להלן.
הערה :הטקסט הבא מציין מידע עזר למשתמש ושאינו נדרש להשלמת המשימה.
חשוב :הטקסט הבא מציין מידע חשוב למשתמש.
זהירות—פגיעה בעיניים :חבוש משקפי מגון בעת ביצוע משימות מסוימות.
זהירות—נזק למוצר :התעלמות מאזהרה זו עלולה לגרום לנזק למוצר.
זהירות :התעלמות מאזהרה זו עלולה לגרום לפציעה קלה עד בינונית למשתמש.
זהירות—משטח חם :נגיעה באזור זה עלולה לגרום לכוויות.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :ציית לאמצעי הזהירות הנאותים להגנה מפני חשמל סטטי.
זהירות— סכנת התחשמלות :נתק את מתח המדפסת לפני ביצוע נהלים מסוימים כדי למנוע סכנת התחשמלות.
אזהרה :אם מתעלמים מהאזהרה על הסכנה ,המשתמש מסתכן בפציעה קשה או במוות.
סכנה :אם מתעלמים מהאזהרה על הסכנה ,המשתמש יסבול פציעה קשה או יהיה בסכנת מוות.
הערה :זהו סמל להערות רישות מחווטות.
הערה :זהו סמל להערות רישות אלחוטיות.
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פרק זה מציג בפניך את המדפסות השולחניות  4אינץ'  ZD621?,Zebra Link-OSו .ZD421-הוא כולל סקירה של
המאפיינים והאופציות של מדפסת  Link-OSואת הפריטים המצורפים למדפסת החדשה שלך.
מסמך זה עוסק בדגמי המדפסות השולחניות מסדרת  ZDהבאים:
•

 ZD621מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621t-info

•

 ZD621מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD621d-info

•

 ZD421מדפסת במחסניות סרט בהעברה תרמית — zebra.com/ZD421c-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD421t-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD421d-info

•

 ZD621Rמדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621r-info

מדפסות הדפסה תרמית  4אינץ' Link-OS
מדפסות שולחניות  4אינץ' של  Zebraהן מדפסות מדבקות קומפקטיות עם טווח רחב של מאפיינים והתקנים אופציונליים.
•

זמינים דגמי מדפסת בהעברה תרמית ישירה ובהעברה תרמית.

•

כולל מספר תצורות של דגמי מדפסת  Healthcareעם פלסטיקה העומדת בחומרי הניקוי הכימיים המשמשים
בבתי חולים ובאספקת מתח בדירוג רפואי.

•

?  -אינץ' בשנייה( במדפסות
מדפסות  ZD621יכולות לתמוך במהירויות הדפסה* של עד  203מ"מ בשנייה )8 ips
?.
?( במדפסות בגרסת 300 dpi
 152מ"מ בשנייה )6 ips
? )צפיפות הדפסה בנקודות באינץ'( ו?-
203 dpi

•

?( במדפסות 203 dpi
?
מדפסות  ZD421יכולות לתמוך במהירויות הדפסה* של עד  152מ"מ בשנייה )6 ips
?.
?( במדפסות בגרסת 300 dpi
 102מ"מ בשנייה )4 ips
ו?-

•

מדפסות אלו תומכות בשפות תכנות מדפסות ™ ZPLו EPL Zebra-ובמגוון רחב של שפות בקרת מדפסת אחרות
דרך התקנים וירטואליים .Link-OS

הערה :מהיריות ההדפסה המרביות משתנות לפי דגם ,רזולוציית הדפסה וסוג המדיה שבשימוש.
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מאפיינים נפוצים של מדפסת שולחנית :Link-OS
•

עיצוב ™ OpenAccessלטעינת מדיה פשוטה.

•

'נקודות מגע' מקודדות-צבעים לבקרות משתמש ומובילי מדיה.

•

ממשק משתמש משופר הכולל שלושה לחצנים וחמש נוריות חיווי מצב.

•

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה להתקנה בשטח.

•

תמיכה בגליל מדיה:

•

•

קוטר חיצוני ) :(O.D.עד  127מ"מ ) 5אינץ'( וגם

•

ליבות גלילים בקוטר פנימי של  12.7מ"מ ) 0.5אינץ'( 25.4 ,מ"מ ) 1אינץ'( וגדלי ליבה אחרים עם מתאמי ליבות
מדיה אופציונליים.

חיישן זחיח מספק תאימות עם טווח רחב של סוגי מדיה:
•

תאימות עם מדיית קו שחור ברוחב מלא או חלקי.

•

תאימות עם מדיה חתוכה או מחורצת.

•

חיישן טרנסמיסיבי למספר רב של מיקומים מרכזיים לשימוש עם מדיית מדבקות במרווח/מערך.

•

יציאת  USBמארח באמצעותה ניתן לבצע עדכוני קושחה בקלות.

•

ממשק USB 2.0

•

 - ZD621למחבר הקישוריות המודולרי יש יציאה טורית ) (RS-232 DB-9ויציאת ) Ethernetרת"מ (RJ-45 ,עם
שרת הדפסה פנימי התומך ברשתות ?10Base-T, 100Base-TX and Ethernet 10/100בעל מיתוג אוטומטי
המותקן במפעל.

•

 — ZD421מחבר קישוריות מודולרי זמין ל ZD421-להתקנה בשטח של התקני ממשק אופציונליים 10/100
) Ethernet (802.3 RJ-45עם שרת הדפסה פנימי או טורי ).(RS-232 DB-9

•

שינוי גודל גופן וייבוא תוך כדי עבודה של גופני  OpenTypeו ,Unicode?,TrueType-גופן ניתן לשינוי גודל
פנימי )גופן  (Swiss 721 Latin 1ומבחר גופני מפת סיביות פנימיים.

•

טכנולוגיית הממוקדת בתאימות לאחור המקלה על החלפת המדפסת:
•

החלפה קלה ומהירה של מדפסות שולחן עבודה  Zebraישנות .המדפסת מקבלת את שפות המדפסת
 EPLו.ZPL-

•

תמיכה בהתקנים וירטואליים  Link-OSלפענוח שפות מדפסת שאינן של מדפסת .Zebra

•

הדפסה מאופשרת—XML-מאפשרת תקשורת  XMLלהדפסת מדבקות ברקוד ,ביטול הצורך בתשלומי רישיון
ובחומרת שרת הדפסה ,והפחתת העלויות להתאמה אישית ולתכנות.

•

פתרון הדפסה גלובלי ™ – Zebraתומך בקידוד מקלדת ) Microsoft WindowsוUnicode UTF-8 ,(ANSI-
ו) UTF 16-מבני המרה של  7) XML, ASCII ,(Unicodeו 8 -סיביות המשמשים בתוכניות ובמערכות מיושנות(,
קידוד גופנים בסיסי של בית יחיד ושני בתים JIS ,ו) Shift-JIS-תקנים בינלאומיים ליפנית( ,קידוד הקסדצימלי
ומיפוי תווים מותאם )יצירת טבלת  ,DATקישור גופנים ומיפוי מחדש של תווים(.

•

תמיכה בתצורת מדפסת דרך כלי עזרה להגדרה המופעל בהתקנים ניידים.
•

השתמש במאפיין ) Bluetooth Low Energy (BTLEשל המדפסת ,הבלעדי ליישומי התקנה Zebra Link-OS
לשימוש בתקשורת לטווח קצר אל התקנים ניידים Bluetooth LE .פועל עם יישומי עזרה להגדרת Zebra
במכשירים ניידים לסיוע בהגדרת המדפסת ,בביצוע כיולי מדיה ובהשגת איכות ההדפסה המקסימלית.

•

בצע הקשת ) Print Touchתקשורת טווח אפס  (NFC -של  Zebraכדי לצמד התקנים ,לקבל גישה למידע
מדפסת ולגישה ליישומים במכשירים ניידים.

•

 Link-OSשל  - Zebraפלטפורמה פתוחה המחברת מערכות הפעלה של התקני  Zebraחכמים עם יישומי תוכנה
רבי-עצמה מאפשרת למשתמש לבצע שילוב ,ניהול ותחזוקה ממקום כלשהו.

•

שעון זמן אמת ) (RTCמובנה.
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•

דיווח מצב תחזוקת ראש ההדפסה מאופשר וניתן גם להתאמה אישית על-ידי המשתמש.

•

החלפה קלה וללא כלים של ראש ההדפסה וגליל ההדפסה )ההנעה(.

•

? של זיכרון מדפסת פנימי ) ,(E:/לאחסון טפסים ,גופנים וגרפיקה.
לפחות 64 MB

ציוד אופציונלי למדפסת  4 Link-OSאינץ':
•

ממשק משתמש בצג צבע להגדרה ,להדפסת תצורה ,להדפסה ולמערך מאפייני .Link-OS

•

תמיכה ב RFID-המותקנת במפעל עם צג מגע בצבע עם מדפסת העברה תרמית .ZD621R

•

דגמי מדפסת :Healthcare

•

•

פלסטיקת  Healthcareהניתנת לניגוב לצורך חיטוי וניקוי.

•

ספק מתח בעל אישור .IEC 60601-1

אופציות חוטיות ואלחוטיות המותקנות במפעל ולהתקנה בשטח:
•

?( וBluetooth-
קישוריות אלחוטית  – 802.11ac) Wi-Fiכולל ) Bluetooth Classic 4.1 ,(a/b/g/nתואם 3.X
.Low Energy (LE) 5.0

•

שרת הדפסה  Ethernetפנימי )רת"מ ,מחבר  — (RJ-45מספק תמיכה ברשתות מיתוג אוטומטי ,10Base-T
 100Base-TXו .Ethernet 10/100-זה כולל קישוריות אלחוטית ).Bluetooth Low Energy (LE

•

מדפסות  ZD621כולל שרת הדפסה  Ethernetפנימי )רת"מ ,מחבר  — (RJ-45מספק תמיכה ברשתות מיתוג
אוטומטי  10Base-T, 100Base-TXו Ethernet 10/100-ויציאה טורית ).(RS-232 DB-9

•

הדפסה בהעברה תרמית  -אפשרות למחסנית סרט להעברה תרמית או דגמי גליל סרט בקיבולת כפולה
)סרטי  74ו 300-מטר(.

•

המדפסת כוללת שעון זמן אמת ) (RTCמובנה המותקן המפעל.

•

מודולי קישוריות להתקנה בשטח :ZD421

•

•

•

שרת הדפסה  Ethernetפנימי )רת"מ ,מחבר  — (RJ-45מספק תמיכה ברשתות מיתוג אוטומטי ,10Base-T
 100Base-TXו.Ethernet 10/100-

•

יציאה טורית )(RS-232 DB-9

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה להתקנה בשטח.
•

מנפק מדבקות )קילוף נייר מגן והגשת מדבקה למפעיל(.

•

יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי.

ערכת מתאמי ליבת מדיה כוללת מתאמים לגלילי מדיה בקטרים חיצוניים ) (O.D.של עד  127מ"מ ) 5אינץ'(:
•

ליבות מדיה בקוטר פנימי של  38.1מ"מ ) 1.5אינץ'(.

•

ליבות מדיה בקוטר פנימי של  50.8מ"מ ) 2.0אינץ'(.

•

ליבות מדיה בקוטר פנימי של  76.2מ"מ ) 3.0אינץ'(.

•

בסיס ספק כוח מחובר עם ספק כוח פנימי.

•

בסיס סוללה מחובר עם סוללה ניתנת להסרה.
•

בסיס סוללה מחובר וסוללה נמכרים בנפרד.

•

הסוללה מספקת מתח  24VDCמווסת עד לכיבוי הסוללה לצורך טעינה ,כדי לשמור על איכות ההדפסה .זה
מאפשר לשמור על יציבות ההדפסה כאשר הסוללה נפרקת תוך כדי שימוש.

•

כולל מצב כיבוי לצורך משלוח ואחסון.

•

כולל נוריות חיווי טעינה ומצב של הסוללה המובנים בסוללה.
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•

תמיכה בשפות אסיה עם אפשרויות תצורת מדפסת למערכות תווים גדולות של סינית פשוטה ומסורתית ,יפנית
וקוריאנית.
•

מדפסות הנמכרות בסין כוללות גופן  SimSunלסינית פשוטה המותקן מראש.

•

( ZBI .מאפשרת ליצור פעולות מדפסת מותאמות
שפת תכנות ™?Zebra BASIC Interpreter) Zebra® ZBI 2.0
שיכולות להפוך תהליכים לאוטומטיים ,להשתמש באביזרים היקפיים )לדוגמה ,סורקים ,יחידת שקילה ,מקלדת
™ Zebra® ZKDUועוד( והכל ללא צורך בחיבור למחשב או לרשת.

•

נעילת מחסנית מדיה עבור דגמי מדפסת  ZD621 Healthcareבהעברה תרמית ישירה .דגם  Healthcareמיוחד זה
כולל אבטחה נוספת ,חריץ ™ Kensingtonלהתקני נעילה  Kensingtonכדי לאבטח את המדפסת.
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פתרון הדפסת מדבקות של Zebra
המדפסת היא רק אחת משלושה חלקים של פתרון הדפסה .כדי להדפיס ,תזדקק למדפסת ) ZD621או  ,(ZD421מדיה
תואמת )מחסנית סרט או גלילים להעברה תרמית ומדיה להעברה תרמית ,או רק מדיה תרמית ישירה( ותוכנה )מנהל
התקנים ,יישומים או תכנות( כדי להורות למדפסת מה לעשות ולהדפיס .המדפסת יכולה להדפיס מבלי להיות מחוברת
להתקנים או למערכות אחרים.
המדיה עשויה להיות מדבקות ,תגיות ,כרטיסים ,נייר קבלות ,מערומים בקיפול מניפה ,מדבקות נגד שינויים ,וכו'.
 Zebraתסייע לך בעיצוב המדבקה וההדפסה באמצעות תוכנה לעיצוב מדבקות וטפסים ללא תשלוםZebraDesigner™ :
למערכות ההפעלה .Windows PC
 Zebraמספקת ערכה מלאה של יישומים ומנהלי התקן בשם  ,Link-OSלצורך קביעת הגדרות התצורה של המדפסת,
הדפסת מדבקות וקבלות ,קבלת מצב המדפסת ,ייבוא גרפיקה וגופנים ,שליחת פקודות תכנות ,עדכון קושחה והורדת
קבצים.
תוכל לקבל עזרה באתר האינטרנט של  Zebraאו מהספק שלך ,לזיהוי המדיה הנדרשת לשימוש המיועד.

מצבי ההדפסה
ניתן להפעיל את המדפסת במצבי הפעלה שונים ובתצורות מדיה שונות:
•

העברה תרמית ישירה :מדפיסה על מדיה רגישה לחום.

•

הדפסה בהעברה תרמית :משתמשת במחסנית סרט או בגלילי סרט ,בהם חום ולחץ מעבירים את הדיו מהסרט אל
המדיה.

•

מצב תלישה סטנדרטי :מאפשר לך לתלוש מדבקה/קבלה או להדפיס רצף מדבקות באצווה ולתלוש אותו לאחר
ההדפסה.

•

מצב הנפקת מדבקות :אם מותקן מנפק מדבקות אופציונלי ,ניתן לקלף את נייר המגן מהמדבקה בעת ההדפסה.
לאחר הסרת המדבקה ,תודפס המדבקה הבאה.

•

חיתוך מדיה :אם מותקנת יחידת חיתוך מדיה אופציונלית ,המדפסת יכולה לחתוך את נייר המגן בין המדבקות ,את
נייר הקבלות או את חומר התגיות.

•

הדפסת מדיה ללא נייר מגן עם אופציות למדבקה בחיתוך או בתלישה :מאפשרת יישומי בחירה ומיקום של
מדבקות.

•

עצמאית :המדפסת יכולה להדפיס מבלי להיות מחוברת ישירות למחשב.

•

•

מדפסת עם אפשרות לצג מגע בצבע יכולה להשתמש בתפריטים כדי לגשת ולהדפיס תבנית/טופס של מדבקה.

•

יישום  Link-OSהמתחבר דרך ) Bluetoothאופציית אלחוט(.

•

תבנית/טופס של מדבקות אוטומטיות )מבוססי-תכנות(.

•

התקן הזנת נתונים המחובר ליציאת  USBמארח או יציאה טורית של המדפסת .מצב זה מאפשר שימוש
בהתקני קלט נתונים ,כגון סורקים ,יחידות שקילה ,יחידת ) Zebra Keyboard Display Unit (ZKDUוכו'.

מדפסות רשת משותפות :מדפסות בהן הוגדרו ההתקנים האופציונליים של ממשקי ) Ethernetרת"מ( וWi-Fi-
כוללות שרת הדפסה פנימי.
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מה נכלל בקופסה?
לאחר הוצאת הפריטים מהקופסה ,ודא שיש בידך את כל הפריטים המוצגים להלן .פעל לפי הנהלים להלן לבדיקת
המדפסת ,כדי להכיר את חלקי המדפסת וכדי שתוכל לפעול לפי ההוראות בספר זה.
.

תיעוד המדפסת

מדפסת

כבל USB

כבל החשמל )משתנה לפי אזור(

ספק כוח

נכללים עם מדפסת העברה תרמית )משתמשת בגלילי סרט(

מתאמי סרט  300מטר לא מתוצרת Zebra

ליבות סרט ריקות להפעלה ראשונה

הוצא את המדפסת מהאריזה ובצע ביקורת חזותית שלה
כאשר תקבל את המדפסת ,הוצא אותה מיד מהאריזה ובדוק אותה לגילוי נזקי משלוח.
•

שמור את כל חומרי האריזה.

•

בדוק את כל המשטחים החיצוניים לגילוי נזקים.

•

פתח את המדפסת ובדוק את תא המדיה לגילוי נזקים ברכיבים.

אם בבדיקה התגלו נזקי משלוח:
•

הודע מיד לחברת המשלוחים והגש דוח נזקים Zebra Technologies Corporation .לא תהיה אחראית לכל נזק
שנגרם במהלך המשלוח ולא תתקן את הנזק הזה תחת האחריות שלה.

•

שמור את כל חומרי האריזה לבדיקת חברת המשלוחים.

•

הודע למשווק המורשה של ®.Zebra

עיין באתר האינטרנט של  Zebraוצפה בסרטוני ) How Toכיצד לבצע( לאריזה ולפריקה של המדפסת .עבור אל על אודות
בעמוד  12לקבלת קישורים על כל אחת מחמש הגרסאות הבסיסיות של מדפסת ..Link-OS
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פתיחת המדפסת
כדי לגשת לתא המדיה ,לחץ על תפסי השחרור לעברך והרם את המכסה .בדוק האם קיימים רכיבים חופשיים או פגומים
בתא המדיה.

זהירות—פריקת חשמל סטטי :ציית להנחיות הזהירות לפריקת חשמל סטטי בעת טיפול ברכיבים רגישים כגון לוחות
אלקטרוניים וראשי הדפסה.פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את ראש
ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה עם חשמל
סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים מתחת למכסה העליון.

סגירת המדפסת
הורד את המכסה העליון .לחץ כלפי מטה על חזית המדפסת כדי לסגור .דחוף את המרכז או את שתי הפינות של המדפסת
בחוזקה עד ששני תפסי הצד ננעלים.
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מאפייני המדפסת
פרק זה מסייע לך לזהות את המאפיינים של המדפסות השולחניות  4אינץ'  ZD621?,Zebra® Link-OSו .ZD421-סרטוני
'כיצד לבצע' באתר  Zebraכוללים סרטון על מאפייני המדפסת ,כמו גם סרטונים על ההתקנה ומשימות ספציפיות של
המדפסת .הקישורים לחמש ) (5המדפסות השולחניות  4אינץ'  Link-OS 4אלה הם:
•

 ZD621מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621t-info

•

 ZD621מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD621d-info

•

 ZD421מדפסת במחסניות סרט בהעברה תרמית — zebra.com/ZD421c-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD421t-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD421d-info

•

 ZD621Rמדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621r-info
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ממשק משתמש

תפס שחרור

לקבלת פרטים נוספים על בקרות המדפסת ,ראה בקרות ומחוונים בעמוד .38
לחצן הפעלה

חריץ כניסה של מדיה
בקיפול מניפה

תפס
שחרור

גישה לחריץ ממשק ומודול קישוריות

שקע
מתח ז"י
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בתוך מדפסת סרט בקיבולת כפולה ZD421

ראש הדפסה

מערך חיישנים
למערך )מרווח( עליון
)הצד האחר(

מחזיקי
גליל
מובילי
מדיה

גררת
הסרט

מעצור מוביל
המדיה

חיישן ראש מורם
)פנימי(

חיישן זחיח
)סימן שחור ומערך/מרווח תחתון(
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גליל הדפסה )הנעה(

מאפייני המדפסת

בתוך מדפסת סרט בקיבולת כפולה ZD621

ראש הדפסה

מערך חיישנים
למערך )מרווח( עליון
)הצד האחר(

מחזיקי גליל

מובילי מדיה

כוונון מעצור מוביל
המדיה
גררת הסרט

חיישן ראש מורם
)פנימי(

חיישן זחיח
)סימן שחור ומערך/מרווח תחתון(
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גליל הדפסה )הנעה(

מאפייני המדפסת
זיהוי מיקום אנטנת  RFIDבZD621R-
האנטנה של מדפסות  ZD621Rנמצאת בין גליל ההדפסה לבין ערוץ חיישן המדיה הזחיח במרכז המדפסת .זהו פריט
 RFIDהגלוי היחיד מלבד צג המגע בצבע כאשר הוא מופעל ,והמותג והתוויות של המוצר.

כיפת אנטנת RFID

25

מאפייני המדפסת
גוף לסרט בקיבולת כפולה  -מחזיקי גליל סרט
כושי איסוף

כושי הזנה )גלילי סרט מלא(

מקפיץ המדיה  -דגמי מדפסת  ZD621בלבד
חלון המדפסת מוסר כדי להציג את מקפיץ המדיה )לוחית( .מקפיץ המדיה נצבע מחדש כדי שניתן יהיה לאתר אותו
בקלות .הוא צבוע באפור כהה ,כמו החלקים שלצידו.
מקפיץ המדיה
) ZD620בלבד(
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בתוך מדפסות העברה תרמית ישירה ZD421

ראש הדפסה

מערך חיישנים
למערך )מרווח( עליון

מחזיקי גליל

מובילי מדיה

חיישן ראש מורם
)פנימי(

מעצור מוביל המדיה
חיישן זחיח
)סימן שחור ומערך/מרווח תחתון(
גליל הדפסה )הנעה(
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בתוך מדפסות העברה תרמית ישירה ZD621

ראש הדפסה

מערך חיישנים
למערך )מרווח( עליון
מחזיקי גליל

מובילי
מדיה

כוונון
מעצור
מוביל המדיה

חיישן ראש מורם
)פנימי(

גליל הדפסה
)הנעה(
חיישן זחיח
)סימן שחור ומערך/מרווח תחתון(
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בתוך מדפסת מחסנית סרט ZD421
יחידת הינע
סרט
מחסנית סרט
מוצגת מותקנת
)נמכרת בנפרד(

מערך חיישנים
למערך )מרווח( עליון

מחזיקי גליל

מובילי מדיה

כוונון מעצור מוביל
המדיה

זרועות שחרור )(2

חיישן ראש מורם
)פנימי(

גליל הדפסה )הנעה(

חיישן זחיח
)סימן שחור ומערך/מרווח תחתון(
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מאפייני המדפסת
גישה לראש ההדפסה של מדפסת מחסנית סרט
כדי לגשת לראש ההדפסה:
 .1משוך כלפי חוץ את שתי זרועות ההדפסה )החלקים באפור בהיר(.
יחידת הינע הסרט משתחררת כלפי מטה.
 .2הרם את זרוע המפעיל של ראש ההדפסה כדי לגשת לראש ההדפסה.
זרוע מפעיל
ראש ההדפסה

גב ראש ההדפסה
הינע
סרט
זרועות
שחרור

ראש הדפסה
חיישן סרט

ממשק אימות ומצב של
מחסנית הסרט

מחזיר האור של
חיישן הסרט
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מאפייני המדפסת

התקן אופציונלי של מנפק מדבקות )להתקנה בשטח(  -כל הדגמים
אזור יציאה של
נייר המגן

חיישן הוצאת
תווית

מוט קילוף מדבקות
דלת מנפק
גליל קילוף

תפס דלת

התקן אופציונלי של יחידת חיתוך )להתקנה בשטח(  -כל הדגמים
מודול יחידת חיתוך

חריץ יציאת מדיה
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מאפייני המדפסת

התקן אופציונלי של תלישת מדיה ללא נייר מגן )בדגמי העברה תרמית ישירה בלבד(

חיישן הוצאת
תווית

התקן אופציונלי של יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן )בדגמי העברה תרמית ישירה בלבד(

חיישן הוצאת
תווית

אזור הנחיתה של תווית
חתוכה
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מאפייני המדפסת

זיהוי הסוגים של גלילי הדפסה )הנעה(
גלילי ההדפסה )הנעה( צבועים בצבעים שונים כדי לזהות את סוג הגליל ורזולוציית ההדפסה של המדפסת שלך )ולוח
ההדפסה( .אסור להחליף בין הסוגים השונים אלא אם קיבלת הוראה במהלך נוהל שדרוג או מהצוות הטכני של .Zebra
המדפסת לא תפעל כהלכה ועלולה לגרום לבעיות הדפסה שונות שיחייבו טיפול תחזוקה.
? )שחור(
גליל הדפסה סטנדרטי 203 dpi

? )אפור(
גליל הדפסה סטנדרטי 300 dpi

גליל הדפסה  dpi 203ללא נייר מגן )חום-אדמדם(.

גליל הדפסה  dpi 300ללא נייר מגן )חום(.
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מאפייני המדפסת

אפשרויות ספקי כוח למדפסות
מדפסות סדרה  ZDמציעות מגוון אפשרויות לספקי כוח הניתנים להתקנה בשטח :בסיס ספק כוח מחובר או בסיס ספק
סוללה .התקנים אלה מחוברים בברגים ומחליפים את ספק הכוח שסופק עם המדפסת שלך.

בסיס ספק כוח מחובר

בסיס ספק כוח מחובר ,מבט
מלפנים

בסיס ספק כוח מחובר ,מבט
מאחור
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מאפייני המדפסת
בסיס סוללה מחובר וסוללה
מדפסת עם בסיס סוללה מותקן

סוללה

ממשק הספק
לחצן בקרת סוללה

כניסת הספק

בסיס ספק סוללה

נוריות חיווי מצב וטעינה
של סוללה

סוללה מוכנה להתקנה

מדפסת עם סוללה מותקנת

תפס סוללה

חשוב :ניתן לטעון את הסוללה ,לבדוק אותה ולקבוע את תצורתה לאחסון ,והכל ללא המדפסת .נדרש ספק כוח למדפסת או מקור מתח
מאושר אחר על-ידי  Zebraלטעינת הסוללה.
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מאפייני המדפסת

מאפייני נעילת מדפסת העברה תרמית ישירה ZD621
אופציה זו זמינה רק לדגמי מדפסות  Healthcareבהעברה תרמית ישירה .היא כוללת גישת מנעול ומפתח לתא המדיה של
המדפסת וחריץ נעילה  Kensingtonבלוח האחורי של המדפסת כדי לאבטח את המדפסת .לקבלת מידע נוסף על אופציית
נעילת מדפסת ,עבור אל ™ — ZBI 2.0מפענח בסיסי של  Zebraבעמוד .219

מנעול תא

חריץ נעילה Kensington

עבור אל צג מגע בצבע ובקרות בעמוד  66לקבלת מידע נוסף על בקרי המדפסת.
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 Print Touchשל Zebra
מאפיין ™ Print Touchשל  Zebraמאפשר לך לגעת בהתקן מבוסס ™ Androidבו מאופשרת תקשורת טווח אפס
) ,(NFCכגון טלפון חכם או מחשב לוח ,בלוגו  Print Touchשל המדפסת כדי לצמד את ההתקן למדפסתPrint Touch .
זמין בדגמים עם רישות המותקן במפעל ) Ethernet?,Wi-Fiקווי ,Bluetooth ,ו .(Bluetooth Low Power-יכולת זו
מאפשרת לך להשתמש בהתקן כדי לספק את המידע שאתה מתבקש להזין ,ואז להדפיס מדבקה המכילה את המידע הזה.
חשוב :ייתכן שהתקנים ניידים מסוימים לא יתמכו בתקשורת  NFCעם המדפסת עד לאחר שתגדיר את התצורה של
הגדרות  NFCהנדרשות בהתקן שלך .אם תיתקל בבעיות ,התייעץ בספק השירות או ביצרן ההתקן החכם לקבלת מידע
נוסף.

מיקום Print Touch
) NFCפסיבי(

נתונים המקודדים בתגית כוללים:
•

כתובת  URLלדף תמיכה בסגנון ) QuickHelpעזרה מהירה( של Zebra

•

כתובת  MACייחודית של  Bluetooth Low Energyשל המדפסת

•

כתובת  MACשל  Bluetooth Classicשל המדפסת )אם קיימת(

•

כתובת  MACשל ) Wi-Fiרשת תקשורת מקומית אלחוטית( של המדפסת )אם קיימת(

•

כתובת  MACקלסית של ) Ethernetרשת תקשורת מקומית( של המדפסת )אם קיימת(

•

 SKUשל המדפסת – לדוגמהZD6A142-301F00EZ ,

•

המספר הסידורי הייחודי של המדפסת

ניתן להשתמש בתגית  NFCכדי:
•

לסייע לצימוד  Bluetoothעם התקן נייד תואם.

•

להפעיל יישום.

•

להפעיל דפדפן נייד ולהציג בו דף אינטרנט.
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בקרות ומחוונים
פרק זה עוסק בשתי הגרסאות של לוח הבקרה של המשתמש והתפקודיות שלהן.

ממשק משתמש
בקרות המשתמש הראשיות נמצאות בחזית המדפסת .המדפסות השולחניות מסדרת  ZDתומכות בשתי אפשרויות
לממשק משתמש.
•

•

ממשק משתמש סטנדרטי — ממשק זה מספק בקרות ומידע מצב בסיסיים להם זקוק המפעיל .מצב ההפעלה של
המדפסת מדווח באמצעות חמש ) (5נוריות חיווי )סמלים( .סמלים אלה מייצגים תחומי תפקוד שונים של התפעול.
נוריות החיווי ,כקבוצה ,מספקות מגוון רחב של הודעות על מצב המדפסת כאשר משתמשים בשילוב שלהן .ניתן
לראות אותן ממרחק גדול יותר מזה הנדרש לקריאת ההודעות בתצוגת מדפסת .עבור אל משמעות התבניות של
נוריות החיווי בעמוד .42
•

ממשק משתמש זה תומך במשימות מפעיל של החלפת חומרים מתכלים של המדפסת )מדבקות ,נייר קבלות,
סרט העברה וכו'( כאשר קיימת הנחיה על-ידי שתי נוריות חיווי.

•

הסמלים של מחווני המצב מייצגים תחום תפקודי של תפעול המדפסת.

•

נוריות מצב מסוימות משתמשות בדרך כלל בצבעים כדי להציג למפעיל את המצב התפקודי של המדפסת.
נוריות חיווי המצב יכולות להיות כבויות )לא מאירות( ,בצבע אדום ,ירוק או כתום .המשמעות של אדום היא
'שים לב' או 'לא מוכנה' .המשמעות של ירוק היא 'מוכנה' או 'מתפקדת' .המשמעות של כתום היא פעילות או
תהליך פעיל )הורדת נתונים ,מחזור קירור לאחר התחממות-יתר וכו'( .נורית חיווי כבויה או שאינה מאירה
מציינת שאין צורך בתשומת לב המפעיל.

•

נורית חיווי מצב יכולה להבהב ,לדעוך )מצב בהיר עד מצב כבוי( ,לעבור בין צבעים ,או להמשיך להאיר במגוון
תבניות המציינות פעילויות שונות של המדפסת ,ומצב תפעולי כקבוצה.

•

לחצני הבקרה משמשים בשילובים שונים לצורך גישה לתפקודים פנימיים המכווננים את המדפסת למדיה שלך
וקובעים הגדרות הדפסה מוגבלות.

צג מגע בצבע וממשק — ממשק צג מגע בצבע מספק גישה להגדרת המדפסת ולתצורה וניתן להתאמה לסוגי
משתמשים שונים .הממשק כולל את כל הבקרות והמחוונים של ממשק המשתמש הסטנדרטי ,כדי לספק לך
תפקודיות והתנהגות משותפים עבור כל דגמי מדפסות  Link-OSאלה.
•

אפשרות התצוגה מספקת מידע מצב והודעות בכתב של המדפסת.

•

התצוגה תומכת ב 19-שפות ,הניתנות לבחירה על-ידי המשתמש או באמצעות תכנות.

•

היא כוללת מערכת תפריטים .המשתמשים יכולים לערוך שינויים בהגדרות ההדפסה )רמת שחור ,מהירות
וכו'( ,להפעיל כלי עזר ולקבוע ממשקי תקשורת קוויים ואלחוטיים )טורי ,Wi-Fi?,Ethernet ,וכו'( המותקנים
במדפסת שלך.
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בקרות ממשק סטנדרטיות
חיווי מצב
מדיה

רשת

ביטול

השהיה

נתונים

Feed8

מצב

הפעלה

השהיה

חיווי מצב
לחצן השהיה
לחצן הזנה
לחצן ביטול

לחצן הפעלה

צג מגע בצבע
וממשק
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בקרות ומחוונים
 .1לחצן ההפעלה — מפעיל את המדפסת ומפסיק את פעולתה .הוא משמש גם להפעלת מצב שינה )במתח נמוך(
ולמצב התעוררות.
•

הפעלה ראשונית — לחץ על לחצן ההפעלה עד שנוריות החיווי של המדפסת מהבהבות .נוריות החיווי יהבהבו
במגוון צירופים בעת שהמדפסת מבצעת את האבחון העצמי ,בדיקות התצורה והרכיבים האופציונליים
המשולבים ,שיארכו מספר שניות.
נורית החיווי של המצב תאיר בירוק מלא המציין שהמדפסת מוכנה כעת לפעולות הדפסה רגילות.

•

) Energy Starמצב מתח נמוך( — לחיצה ושחרור של הלחצן פעם אחת יגרמו למדפסת להיכנס למצב מתח נמוך
 .Energy Starהמדפסת תצמצם את השימוש במתח .כל נוריות החיווי יכבו לבד מנורית חיווי המצב שתהבהב
באטיות כדי לציין מצב .Energy Star

•

הפסקת פעולה במצב  Energy Starמושהה — לחץ והחזק את הלחצן למשך  4עד  9שניות .המפעיל יכול להפעיל
עבודת הדפסה באצווה ולהעביר את המדפסת למצב שינה בצריכת זרם נמוכה — לאחר שהעבודה תסתיים.

•

הפסקת פעולה מהירה — לחץ והחזק את הלחצן למשך  4עד  9שניות .המדפסת תפסיק לפעול.

•

התאוששות ממצב הפסקת מתח — מאפיין המדפסת הזה מופעל על-ידי הגדרת מגשר חומרה באחד ממודולי
הקישוריות האופציונליים של המדפסת המותקנים במדפסת .עבור אל קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת
מתח בעמוד .220
•

המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח ז"ח פעיל.

•

תמיכה במצב שינה ובמצב התאוששות ממצב הפסקת מתח.

•

הפסקת פעולה מהירה תאפס את המדפסת ותפעיל את רצף 'הפעלה ראשונית'.

הערה :מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
 .2נורית חיווי מצב — נורית חיווי המצב העיקרית לתקינות הכללית של המדפסת ולמצב התפעול .נורית החיווי
מוכרת גם בשם נורית ההפעלה.
•

ירוק :מוכן לפעילות הדפסה ונתונים.

•

ירוק ,הבהוב אטי :המדפסת במצב שינה.

•

אדום :נגמרה המדיה ,שגיאת זיהוי מדיה ,ראש )מכסה/ראש הדפסה( פתוח ,שגיאת חיתוך ,תקלת אימות ראש
הדפסה.

•

כתום :טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי ,תקלת רכיב בראש ההדפסה ,נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן
)תבניות ,גרפיקה ,גופנים וכו'( ותקלת מתח בממשק ביציאות טוריות או  USBמארח.

•

כתום מהבהב) Printhead Under Temp :טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי(

•

אדום מהבהב :טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי )טמפרטורה( — מצב זה משולב בנורית חיווי השהיה אדומה
מהבהבת .נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.

 .3נורית חיווי השהיה — המדפסת נמצאת במצב השהיה כאשר נורית חיווי השהיה מאירה .ניתן לבטל מדבקה )טופס
הדפסה( או את כל המדבקות )טופסי הדפסה( בתור ההדפסות כאשר נורית חיווי ההשהיה מאירה באמצעות לחצן
הביטול.
•

כתום :המדפסת במצב השהיה .ההדפסה ,הזנת מדבקה )קידום( ושגרות מדבקה אחרות נמצאים בהשהיה עד
להפסקת המצב על-ידי לחיצה על לחצן ההשהיה.

•

אדום מהבהב :טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי )טמפרטורה( — מצב זה משולב בנורית חיווי מצב אדומה
מהבהבת .נדרש קירור והפעלה מחדש של המדפסת.

 .4נורית חיווי נתונים — מציינת את הפעילות של פעילות העברת נתונים.
•

כבוי :נתונים אינם מועברים.

•

ירוק :פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה ,אך לא מבוצעת כעת העברה.

•

ירוק מהבהב :מתבצעת העברת נתונים.

•

כתום מהבהב :נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן )תבניות ,גרפיקה ,גופנים וכו'(.
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 .5נורית חיווי חומרים מתכלים — מציינת את המצב של המדיה )מדבקות ,קבלות ,תגיות ,סרט העברה ,מחסנית
סרט וכו'(.
•

אדום :קיים מצב של 'נגמרה מדיה'.

•

אדום מהבהב :סוף סרט.

•

הבהוב באדום וכתום :מפלס מחסנית סרט נמוך )מדפסות מחסנית  ZD421בלבד(.

•

כתום מהבהב :זוהה מצב ) Ribbon Inסרט במדפסת( )מדפסות מחסנית  ZD421בלבד( כאשר המדפסת מנסה
להדפיס במצב העברה תרמית ישירה.

 .6נורית חיווי רשת— מציינת מצב ופעילות של הרשת.
•

? )רשת תקשורת מקומית(.
כתום :זוהה חיבור 10 base Ethernet

•

? )רשת תקשורת מקומית( או ) Wi-Fiרשת תקשורת מקומית אלחוטית( יש אות
ירוק :לחיבור 10/100 Ethernet
חזק והוא מחובר.

•

אדום :כאשר מתרחשת תקלת ) Ethernetרשת תקשורת מקומית( או ) Wi-Fiרשת תקשורת מקומית אלחוטית(.

•

אדום מהבהב :בעת שיוך ) Wi-Fiרשת תקשורת מקומית אלחוטית(.

•

כתום מהבהב :בעת אימות ) Wi-Fiרשת תקשורת מקומית אלחוטית(.

•

ירוק מהבהב :לאחר השלמת חיבור ) Wi-Fiרשת תקשורת מקומית אלחוטית( ,אך האות חלש.

 .7לחצן ביטול — מבטל עבודות הדפסה.
•

פעיל רק כאשר המדפסת במצב השהיה.

•

לחיצה אחת על לחצן הביטול גורמת למדפסת לבטל את ההדפסה של התבנית הבאה במאגר ההדפסה.

•

לחיצה והחזקה של הלחצן למשך שתי שניות יבטלו את כל התבניות הממתינות.

 .8לחצן הזנה )קידום( — קידום של מדבקה )טופס/תבנית הדפסה(.
•

הזן מדבקה אחת  -לחיצה )ושחרור( של לחצן ההזנה כאשר המדפסת אינה מדפיסה תגרום למדפסת לקדם את
המדיה באורך של טופס/תבנית ריק/ה אחד/ת )) (1מדבקה ,קבלה ,תגית ,כרטיס וכו'(.

•

הזן מספר מדבקות  -לחיצה ושחרור של לחצן ההזנה כאשר המדפסת אינה מדפיסה תגרום למדפסת לקדם
מדבקות עד לשחרור הלחצן .היא תסיים את ההזנה עד מיקום ההתחלה של המדבקה הבאה.

•

הדפס שוב מדבקה אחרונה )מופעלת באמצעות פקודת  - (ezpl.reprint_mode?:SGDהמטרה המיועדת של
מאפיין זה היא לאפשר הדפסה מחדש של הדפסת מדיה שנכשלה .אם מסתיימת המדיה במדפסת )נייר ,מדבקות,
נייר העברה וכו'( ,אזי המדפסת יכולה להדפיס שוב את המדבקה האחרונה )טופס/תבנית הדפסה( .מאגר ההדפסה
הזמין לאחסון תמונת ההדפסה זמין להדפסה מחדש והוא מתנקה כאשר מפסיקים את פעולת המדפסת או מאפסים
אותה.

 .9לחצן השהיה — משהה את פעולות ההדפסה ותנועת המדיה.
•

לחיצה על לחצן ההשהיה תעצור את פעילויות ההדפסה ותעביר את המדפסת למצב השהיה .המדפסת תשלים את
הדפסת המדבקה הפעילה לפני שתעבור למצב השהיה.

•

נורית חיווי השהיה תאיר בכתום כדי לציין מצב השהיה.

•

לחיצה על לחצן ההשהיה במצב השהיה תחזיר את המדפסת לפעולה רגילה .בעת הדפסת עבודה מרובת מדבקות
)טופס/תבנית( או עבודת הדפסה נוספת הממתינה בתור ההדפסות ,אזי המדפסת תחדש את עבודות ההדפסה.

41

בקרות ומחוונים

משמעות התבניות של נוריות החיווי
לכל מדפסות  4אינץ' של  Link-OSיש נוריות חיווי מצב .נוריות החיווי עשויות להיות כבויות או במגוון תבניות תאורה של
אדום ,ירוק או כתום .נוריות חיווי המצב יכולות להבהב ,לדעוך )מצב בהיר עד מצב כבוי( ,לעבור בין צבעים ,או רק
להישאר במצב מואר .מידע המצב שתבניות התאורה האלה מייצגות מפורט בפרק זה.
מצבי נוריות חיווי
מהבהבות

מאירות קבוע

דועכות

כבויות

מצב  -מצבי פעולה טיפוסיים
) Printer Readyמדפסת מוכנה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

המדפסת מופעלת ומוכנה להדפסה.

) Pauseהשהיה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

המדפסת במצב השהיה .המפעיל חייב ללחוץ על לחצן ההשהיה כדי
לחדש את פעולות ההדפסה.

67$786
҃ҘҐ

) Media Outנגמרה המדיה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

נגמרה אספקת המדיה )מדבקות ,קבלות ,תגיות ,כרטיסים וכו'(.
המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך ללא התערבות
משתמש.

67$786
҃ҘҐ

) Ribbon Outסוף סרט(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

זיהוי סוף סרט )קצה מחזיר אור של גלילי סרט( ,מחסנית סרט חסרה
או יש להחליף את מחסנית הסרט כדי להמשיך בהדפסה כאשר
המדפסת במצב העברה תרמית.

67$786
҃ҘҐ

) Ribbon Lowמפלס סרט נמוך( )מדפסות מחסנית סרט בלבד(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

ערך ברירת המחדל הוא  10%של סרט נותר .נורית החיווי של המדיה
מהבהבת באדום ובצהוב בעוד נורית חיווי המצב מאירה בצהוב
קבוע.

67$786
҃ҘҐ
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) Ribbon Inסרט במדפסת( )מדפסות מחסנית סרט בלבד(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

המדפסת במצב העברה תרמית ישירה ומותקנת מחסנית סרט .הסר
את מחסנית הסרט כדי להמשיך בהדפסה במצב העברה תרמית
ישירה.

) Transferring Dataהעברת נתונים(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

מתבצעת העברת נתונים.

) Data Transfers Pausedהעברת הנתונים הושהתה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

פעולת תקשורת נתונים לא הסתיימה ,אך לא מבוצעת כעת העברה.

) Out of Memoryאין זיכרון פנוי(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

נגמר הזיכרון בעת אחסון תוכן )תבניות ,גרפיקה ,גופנים וכו'(.

) Cover Open/Printhead (PH) Openמכסה פתוח/ראש הדפסה פתוח(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

המכסה )ראש ההדפסה( פתוח .המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה
להמשיך ללא התערבות משתמש.

)) Cut Error (Bindingשגיאת חיתוך( )כריכה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

סכין החיתוך חסומה ואינה נעה כהלכה.

) Cartridge Authentication Failedשגיאת אימות מחסנית(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

לא ניתן לאמת את מחסנית הסרט או שהיא עברה שינויים .המדפסת
תומכת רק במחסניות סרט מקוריות של  Zebraואינה תומכת
במחסניות משוקמות או שאינן מתוצרת .Zebra

43

בקרות ומחוונים

) Status - Printhead Operationמצב  -פעולת ראש הדפסה(
זהירות  -משטח חם • ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות .הנח לראש ההדפסה להתקרר.

) Printhead Over Tempטמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי
לאפשר לו להתקרר .פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה
יתקרר.

) Printhead Under Tempטמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי .בדרך כלל ,טמפרטורת סביבת
הפעולה נמוכה מטמפרטורת הפעולה המינימלית של המדפסת.

) Printhead Shutdownכיבוי ראש הדפסה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי .כבה את המדפסת .המתן
מספר דקות כדי שהמדפסת תתקרר כליל והפעל את המדפסת.

) Printhead Resolution Errorשגיאת רזולוציה של ראש הדפסה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

המדפסת אינה מסוגלת לקרוא את סוג הרזולוציה של ראש ההדפסה
) .(dpiראש ההדפסה הותקן בצורה שגויה או ראש ההדפסה אינו
 Zebraמקורי.

) Unauthorized Printhead Errorשגיאת ראש הדפסה לא מורשה(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

ראש ההדפסה הוחלף בראש הדפסה שאינו  Zebraמקורי .כדי
להמשיך ,התקן ראש הדפסה  Zebraמקורי.
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(BTLE  אפשרות-  )מצבStatus - Bluetooth Low Energy (BTLE) Option
( מצומדBluetooth LE) Bluetooth LE Paired
. צומדBluetooth Low Energy

67$786
҃ҘҐ

3$86(
҆ҋ҆қ҆

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ҇҉
ҜқҚ

( נכשל בצימודBluetooth LE) Bluetooth LE Failed to Pair
. נכשל בצימודBluetooth Low Energy

67$786
҃ҘҐ

3$86(
҆ҋ҆қ҆

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ҇҉
ҜқҚ

(( )רת"מEthernet  אפשרות-  )מצבStatus - Ethernet (LAN) Option
( אין קישור-  )רת"מEthernet (LAN) No Link
 נורית מצב הרשת כבויה. זמיןEthernet אין קישור

67$786
҃ҘҐ

3$86(
҆ҋ҆қ҆

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ҇҉
ҜқҚ

(100base  קישור-  )רת"מEthernet (LAN) 100base Link
.?
100 Base נמצא קישור

67$786
҃ҘҐ

3$86(
҆ҋ҆қ҆

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ҇҉
ҜқҚ

(10base  קישור-  )רת"מEthernet (LAN) 10base Link
.?
10 Base נמצא קישור

67$786
҃ҘҐ

3$86(
҆ҋ҆қ҆

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ҇҉
ҜқҚ

( שגיאת קישור-  )רת"מEthernet (LAN) Link Error
. המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.קיים מצב שגיאה
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67$786
҃ҘҐ

3$86(
҆ҋ҆қ҆

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ҇҉
ҜқҚ

בקרות ומחוונים

) Status - Wi-Fi (WLAN) Optionמצב  -אפשרות ) Wi-Fiרת"מ אלחוטית((
 Wi-Fi) Wi-Fi Connecting to WLANמתחברת אל רת"מ אלחוטית(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

הנורית תהבהב באדום במהלך שלב הקישור של המדפסת עם הרשת.

הנורית תהבהב בצהוב במהלך שלב האימות של המדפסת עם
הרשת.

) Wi-Fi) Wi-Fi (WLAN) 100base Linkרשת תקשורת אלחוטית(  -קישור (100base
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

המדפסת מחוברת לרשת שלך ואות  WiFiחזק.

) Wi-Fi) Wi-Fi (WLAN) 10base Linkרשת תקשורת אלחוטית(  -קישור (10base
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

המדפסת מחוברת לרשת שלך ואות  Wi-Fiחלש.

) Wi-Fi) Wi-Fi (WLAN) Link Errorרשת תקשורת אלחוטית(  -שגיאת קישור(
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

קיים מצב שגיאה .המדפסת אינה מחוברת לרשת שלך.

נוריות חיווי ובקרות של הסוללה
לאביזר הסוללה למדפסת האופציונלי יש ממשק משתמש פשוט בעל לחצן אחד ו 4-נוריות חיווי  LEDלבקרה ולתצוגה של
המצב והתקינות של הסוללה .הסוללה פועלת כאלפסק ) (UPSשל המדפסת .לקבלת מידע על השימוש בסוללה עם
המדפסת שלך ועל מצבי חיסכון בסוללה )שינה ,כיבוי וכו'( ,עבור אל הדפסה עם אופציית עם בסיס סוללה מחובר וסוללה
בעמוד .215
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בקרות ומחוונים

גב הסוללה

נורית חיווי תקינות

נוריות חיווי
מפלס טעינה )(3

לחצן בקרת סוללה

נורית חיווי תקינות
נוריות חיווי מפלס טעינה )(3

לחצן בקרת הסוללה — הלחצן מסייע לך לבקר את הסוללה ,בתוך המדפסת ומחוצה לה.
•

הפעל סוללה  -לחץ ושחרר
•

מעיר )מפעיל את המתח( את הסוללה ממצב שינה או כיבוי .נבדקים תקינות הסוללה ומצב הטעינה שלה .כל
נוריות החיווי של הסוללה מהבהבות ביחד  3פעמים .למפעיל יש כעת דקה אחת ) (1להפעיל את המדפסת
לפני שהסוללה חוזרת למצב שינה או כיבוי הקודם.

•

הסוללה מציגה את מפלס הטעינה של הסוללה במשך עשר ) (10השניות הראשונות לאחר השלמת בדיקות
התקינות הפנימיות של הסוללה

•

מצב כיבוי  -לחץ והחזק את הלחצן למשך  10-11שניות ושחרר .הסוללה מתחילה את הכיבוי ובערך  3שניות
מאוחר יותר כל נוריות החיווי של הסוללה יהבהבו שלוש ) (3פעמים כדי להודיע לך שהסוללה כבית.

נורית חיווי תקינות סוללה — מציגה את מצב הטעינה של הסוללה ואת תקינות הסוללה.
•

ירוק  -תקינות טובה ,הטעינה הושלמה ומוכנה לפעולה.

•

כתום  -בטעינה )המדפסת במצב מופסק(.

•

אדום  -קיימת שגיאה פנימית בסוללה .הוצא את הסוללה ועבור אל פתרון בעיות בעמוד .270

•

אדום מהבהב  -תקלת טעינה  -טמפרטורה גבוהה או נמוכה מדי ,תקלת ניטור פנימית וכו'.

נורית חיווי מפלס טעינת סוללה — מציגה את מצב הטעינה של הסוללה ואת תקינות הסוללה.
•

שלושה פסים ירוקים מופעלים ,לא מהבהבים  -הסוללה טעונה במלואה) .הסוללה לא תתחיל בטעינה

•

שני פסים ירוקים פועלים והפס העליון מהבהב .פחות מטעינה מלאה.

•

פס ירוק אחד מהבהב  -הגיע הזמן לטעון את הסוללה!

•

אין פסים  -יש לטעון את הסוללה ,אבל נורית חיווי תקינות הסוללה מהבהבת בעת לחיצה על לחצן הבקרה של
הסוללה .לא ניתן להפעיל את המדפסת.

•

כתום  -בטעינה.
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התקנת אופציות חומרה
פרק זה יסייע לך בהתקנת מודולי קישוריות נפוצים והתקנים אופציונליים לטיפול במדיה של המדפסת.
חשוב :כדי לפשט ולהאיץ את תהליך ההתקנה ,התקן את כל מודולי הקישוריות וההתקנים האופציונליים לטיפול במדיה
לפני ההגדרה והשימוש הראשונים במדפסת.
חשוב :מומלץ מאוד לעדכן את קושחת המדפסת לאחר השלמת תהליך ההתקנה של המדפסת .להתקנים אופציונליים
רבים יש קושחה פנימית הדורשת עדכון כדי לפעול כהלכה עם גרסת הקושחה המותקנת בלוח הלוגיקה הראשי של
המדפסת.

אביזרים ואופציות של המדפסת להתקנה בשטח
מודולי קישוריות של המדפסת
חובה להסיר את דלת הגישה למודול הקישוריות לפני התקנת ההתקנים האופציונליים הבאים — גישה לחריץ מודול
הקישוריות בעמוד .50
•

מודול קישוריות אלחוטית — עבור אל התקנת מודול קישוריות אלחוטית בעמוד .54
•

•

יציאה טורית  — ZD421עבור אל התקנת מודול יציאה טורית בעמוד 51
•

•

 BTLE 5?,Bluetooth 4.2?,Wi-Fi 802.11acוMFi 3.0-
מחבר  RS-232 DB-9עם מיתוג אוטומטי  — DTE/DTCעבור אל ממשק יציאה טורית בעמוד 304

 ZD421פנימי של ) ZD420רת"ם  -קווית( — עבור אל התקנת מודול ) Ethernetרשת תקשורת מקומית( פנימי
בעמוד 52
•

מחבר RJ-45

•

מיתוג אוטומטי  ,10Base-T?,Ethernet 10/100ורשתות .100Base-TX

התקנים אופציונליים לטיפול במדיה
חובה להסיר את המסגרת הסטנדרטית של המדפסת לפני התקנת ההתקנים האופציונליים הבאים —עבור אל הסרת
המסגרת הסטנדרטית בעמוד .57
•

מנפק מדבקות )קילוף נייר מגן והגשת מדבקה למפעיל( — עבור אל התקנת מנפק המדבקות בעמוד .58

•

יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי — עבור אל התקנת יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית בעמוד .59

•

מתאמי גליל מדיה לליבות מדיה בקוטר פנימי של  38.1מ"מ ) 1.5אינץ' ( 50.8 ,מ"מ ) 2.0אינץ'( ,או  76.2מ"מ
) 3.0אינץ'(  -עבור אל מתאמי גודל לליבת גליל מדיה בעמוד .60

•

מכסה גישה למדיה בקיפול מניפה עבור מדפסות העברה תרמית.
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התקנת אופציות חומרה
בסיסי ספקי כוח אופציונליים
למדפסות מסדרת  ZD621) ZDו (ZD421 -יש ערכות שדרוג שטח של בסיסי ספקי כוח לגרסאות הדפסה תרמית ישירה
והדפסה בהעברה תרמית ישירה של מדפסות אלה.
•

בסיסי ספקי כוח מחובר )ספק כוח נכלל( — עבור אל התקנת בסיסי ספק כוח מחובר אופציונליים בעמוד .62

•

בסיס ספק סוללה )מארז סוללות נמכר בנפרד( — עבור אל התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
בעמוד .64

•

מארז סוללות )בסיס סוללה נמכר בנפרד( — עבור אל התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר בעמוד .65
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מודולי קישוריות של המדפסת
ניתן להתקין בקלות את מודולי הקישוריות ללא צורך בכלים.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את
ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה
עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.

מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח )) OFFמופסק( לפי ברירת מחדל(
לכל מודולי הקישוריות הקווית של המדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח .לפי ברירת המחדל ,הוא מוגדר
למצב ) OFFמופסק( .כאשר המגשר מוגדר למצב ) ONמופעל( ,המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח
ז"ח פעיל )) (ONולא תכבה( .עבור אל בקרות ממשק סטנדרטיות בעמוד  - 39לחצן הפעלה  -מצב התאוששות מהפסקת
מתח להתנהגויות הפעלה/הפסקה של המתח .עבור אל קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח בעמוד  220לקבלת
הוראות להפעלת המצב.
הערה :מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.

גישה לחריץ מודול הקישוריות
 .1נתק את תקע ז"י מהצד האחורי של המדפסת.
 .2לחץ כלפי מטה בקצה האצבע בחלק העליון של דלת הגישה למודול.
התפס משתחרר.
 .3משוך את הדלת כלפי חוץ ומטה כדי להסיר אותה.
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התקנת מודול יציאה טורית

 .1כשתקע ז"י ודלת הגישה למודול מוסרים ,החלק את מודול היציאה הטורית לתוך המדפסת.
 .2דחוף את כרטיס המעגל פנימה באטיות אך בחוזקה עד שהכרטיס רק חולף על פני השפה הפנימית של דלת הגישה.
 .3יישר את תחתית מכסה הדלת של היציאה הטורית עם השפה התחתונה של פתח הגישה למודול.
 .4החלק את הדלת כלפי מעלה ולחץ את המכסה למצב סגור.

יציאה טורית )(RS-232

הערה :לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת ,עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת אפשרויות או מיד לאחר
ההגדרה הראשונית של המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
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התקנת מודול ) Ethernetרשת תקשורת מקומית( פנימי

 .1כשתקע ז"י ודלת הגישה למודול מוסרים ,החלק את מודול  Ethernetלתוך המדפסת.
 .2דחוף את כרטיס המעגל פנימה באטיות אך בחוזקה עד שהכרטיס רק חולף על פני השפה הפנימית של דלת הגישה.
 .3יישר את תחתית מכסה הדלת של יציאת  Ethernetעם השפה התחתונה של פתח הגישה למודול.
 .4החלק את הדלת כלפי מעלה ולחץ את המכסה למצב סגור.

יציאת (RS-45)?Ethernet

הערה :לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת ,עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת אפשרויות או מיד לאחר
ההגדרה הראשונית של המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269

52

התקנת אופציות חומרה
הסרת מודולי קישוריות של המדפסת
ניתן להסיר את מודולי הקישוריות כדי להגדיר מחדש את התצורה או כדי לתקן את המדפסת .אסור להסיר ולהתקין
מחדש מודולי מדפסת כפעולה סדירה.
 .1הסר את כבל הממשק ) Ethernetאו טורי(.
 .2הסר את דלת הגישה של המודול .לחץ כלפי מטה בקצה האצבע בחלק העליון של הדלת.
התפס משתחרר.
 .3משוך את הדלת כלפי חוץ ומטה כדי להסיר אותה.
 .4חבר מחדש את כבל הממשק למודול הקישוריות ואבטח את הכבל.
 .5משוך בעדינות את כבל הממשק המאובטח למודול הקישוריות ומשוך באטיות את המודול אל מחוץ למדפסת.
 .6התקן מודול קישוריות אחר או התקן שוב את דלת הגישה של מודול הקישוריות.
 .7ישר אותה עם השפה התחתונה של פתח הגישה והטה אותה כלפי מעלה כדי להתקין אותה ולנעול אותה במקומה.
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התקנת מודול קישוריות אלחוטית
השתמש בנוהל הזה כדי להתקין את מודול הקישוריות האלחוטית.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את
ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה
עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.
הכנה להתקנה
 .1הסר את המדיה מהמדפסת.
 .2כבה את המדפסת.
 .3נתק כבלי מתח או ממשק כלשהם מהמדפסת.
הערה :אין צורך בכלים לנוהל זה.
גישה לאזור הקישוריות האלחוטית
 .1הפוך את המדפסת כדי לגשת לדלת הקישוריות האלחוטית.
 .2דחוף בקצה האצבע את התפס בחלק העליון כדי לפתוח את דלת הגישה למודול.
בבסיס המדפסת יש אזור משוקע עבור האצבע שלך .התפס משתחרר.
 .3הרם וסובב את הדלת כלפי מעלה כדי להסיר אותה.

 .4ישר את זרוע האנטנה ) (1לתוך השקע.
 .5הנמך ויישר את המודול ) (2למחבר  (3) Wi-Fiשל המדפסת.
 .6דחוף את המודול ) (2בעדינות אך בכוח עד שהוא מקובע במקומו.
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 .7ישר את הצד הקצר יותר של דלת הקישוריות האלחוטית ) (1לצד הקצר של הפתח.
 .8סובב את הדלת על הלשונית ) (1באמצע דלת המדפסת וסובב את הדלת למצב סגור.
 .9דחוף את הדלת כדי לנעול את התפס.

הערה :דלת הקישוריות האלחוטית לא תיסגר בצורה הנכונה אם המודול אינו מקובע היטב במקומו .זוהי בחינה טובה
לאימות הכנסה מלאה.
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 .10מקם את שלוש ) (3מדבקות זיהוי  Wi-Fiהנכללות בתחתית המדפסת.
הן יסייעו לך בהגדרת התצורה של המדפסת )ולהגדרה מחדש של התצורה( .מדבקות תצורת המדפסת האלו
מסייעות ליישומים לנייד ,לשימוש בסורקים ולתמיכה למדפסת.
מיקום מדבקה במדפסות העברה תרמית

מיקום מדבקה במדפסות העברה תרמית ישירה
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התקנים אופציונליים לטיפול במדיה
זהירות—פריקת חשמל סטטי :פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את
ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה
עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.

הסרת המסגרת הסטנדרטית
חובה להסיר את המסגרת הסטנדרטית כדי להתקין את ההתקן האופציונלי לטיפול במדיה.
 .1נתק את תקע כניסת ז"י של המדפסת מהצד האחורי של המדפסת.
 .2הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה .הסר את שני ) (2בורגי ההתקנה באמצעות מפתח ברגים
 T10המסופק .שמור את הברגים.
 .3החלק את המסגרת כלפי מטה בחלק הקדמי של המדפסת למרחק של כ 12.5-מ"מ ) 0.5אינץ'( ומשוך החוצה את
המסגרת.
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התקנת מנפק המדבקות
חובה להסיר את המסגרת הסטנדרטית ולנתק את תקע ז"י לפני התקנת מנפק המדבקות .עבור אל הסרת המסגרת
הסטנדרטית בעמוד .57
 .1החזר את המדפסת למצב עמידה רגיל והנח את מודול מנפק המדבקות כשהחלק העליון שלו נמצא  12.5מ"מ )0.5
אינץ'( מתחת לחלק התחתון של המכסה העליון.
 .2מרכז את המודול ודחוף אותו לתוך חזית המדפסת ,והחלק אותו כלפי מעלה עד לעצירה.
 .3הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה ,וחבר את המודול למדפסת בשני הברגים באמצעות מפתח
ברגים .T10

הערה :לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת ,עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת אפשרויות או מיד לאחר
ההגדרה הראשונית של המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
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התקנת יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית
חובה להסיר את המסגרת הסטנדרטית ולנתק את תקע ז"י לפני התקנת מנפק המדבקות .עבור אל הסרת המסגרת
הסטנדרטית בעמוד .57
זהירות :ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש .אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך )המסגרת( .אסור
לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
חשוב :שימוש בכלים ,פיסות צמר גפן ,ממסים וכו' שאינם מאושרים עלולים לגרום נזק ליחידת החיתוך ,לפגוע באורך חיי
השירות שלה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
 .1החזר את המדפסת למצב עמידה רגיל והנח את מודול יחידת החיתוך כשהחלק העליון שלו מיושר עם החלק התחתון
של המכסה העליון.
 .2מרכז את המודול ודחוף אותו לתוך חזית המדפסת ,והחלק אותו כלפי מעלה עד לעצירה.
 .3הפוך את המדפסת כך שחלקה התחתון יהיה כלפי מעלה ,וחבר את המודול למדפסת בשני הברגים באמצעות מפתח
ברגים .T10

הערה :לקבלת הביצועים המיטביים של המדפסת ,עדכן את קושחת המדפסת לאחר התקנת אפשרויות או מיד לאחר
ההגדרה הראשונית של המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
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מתאמי גודל לליבת גליל מדיה
ערכות מתאמים
הערכות של מתאמי גליל מדיה כוללות שלושה זוגות של מתאמי גליל מדיה .הערכות מיועדות לליבות המדיה בקוטר
פנימי הבאות:
•

 38.1מ"מ ) 1.5אינץ'(

•

 50.8מ"מ ) 2.0אינץ'(

•

 76.2מ"מ ) 3.0אינץ'(

שימוש במתאמים
•

המתאמים מיועדים להתקנה קבועה במדפסת.

•

ניתן להחליף אותם כדי לתמוך בגדלי גליל מדיה אחרים הדורשים אחד משלושה גדלי מתאמים אלה.

•

המתאמים עלולים להתבלות אם מחליפים אותם יותר מדי.

•

הסרת מתאמי המדיה כדי להדפיס באמצעות ליבות גליל סטנדרטיות עלולה להשאיר חלקי פלסטיק באזורי הצד
של מחזיקי גליל המדיה שיתחככו בגליל .דחוף את החלקים המחוברים האלה חזרה לצד מחזיק גליל המדיה.

התקנת מתאמי גליל מדיה
 .1הנח בורג אחד בחור ההתקנה העליון של המתאם של שני מחזיקי הגליל .התחל לסובב את הברגים באמצעות מפתח
ברגים  T10בכיוון השעון עד שקצה הבורג בולט מעט מהחלק הפנימי של מחזיק הגליל .הברגים הם מסוג הברזה
עצמית.

 .2הנח את המתאם על החלק הפנימי של מחזיק הגליל .החלק הגדול של המתאם יימצא בחלק העליון .הצד החלק )ללא
שיניים( צריך לפנות כלפי מרכז המדפסת.
 .3הכוון את חור הבורג העליון של המתאם אל מול הקצה הבולט של הבורג וצבוט אותו בצורה הדוקה לגוף מחזיק
הגליל .הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל .אל תהדק מעבר לנקודה זו .הידוק-יתר
עלול לגרום להריסת התבריג.
 .4הכנס בורג לחור ההתקנה התחתון של המתאם .צבוט בצורה הדוקה את המתאם למחזיק הגליל בעת הידוק הבורג.
הדק את הבורג עד שלא יהיה מרווח בין המתאם לבין מחזיק הגליל .אל תהדק מעבר לנקודה זו .הידוק-יתר עלול
לגרום להריסת התבריג.
 .5חזור על השלבים  1עד  4עבור המתאם ומחזיק הגליל האחרים.
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דוגמה של גליל מדבקות עם
ליבה פנימית של  76.2מ"מ
) 3.0אינץ'(
המותקן על מתאמי ליבת
מדיה
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התקנת בסיסי ספק כוח מחובר אופציונליים
בסיס ספק הכוח מוכן לחיבור למדפסת .מתקינים את הבסיס באמצעות מפתח ברגים ) T10אינו מסופק( ובורגי ההתקנה
המסופקים בערכת השדרוג .דגמי מדפסת בהעברה תרמית ישירה מתחברים למדפסת בשלושה ברגים ודגמי מדפסת
בהעברה תרמית משתמשים בארבעה ברגים.
 .1הסר גלילי מדיה כלשהם מהמדפסת .הסר את כבל החשמל המקורי מגב המדפסת.
 .2הפוך את המדפסת ויישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת כאשר שקע המתח של המדפסת מופנה לצד האחורי
של המדפסת .רגליות הגומי של המדפסת מתיישרות עם המגרעות בחלק העליון של בסיס ספק הכוח.
 .3חבר את בסיס ספק הכוח למדפסת באמצעות הברגים המסופקים .שלושה ברגים למדפסות העברה תרמית ישירה
ארבעה ברגים למדפסות הדפסה בהעברה תרמית ישירה .הדק את הברגים באמצעות מפתח  T10המסופק בערכה.
מדפסות העברה תרמית

מדפסת העברה תרמית ישירה
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 .4הכנס את תקע כניסת ז"י למדפסת.

תקע כניסת ז"י
תקע כניסת ז"י

 .5חבר מחדש את כבל מתח ז"ח לבסיס ספק הכוח של המדפסת.
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התקנת בסיסי סוללה מחוברים אופציונליים
בסיס הסוללה מוכן לחיבור למדפסת .מתקינים את הבסיס באמצעות מפתח ברגים  T10ובורגי ההתקנה המסופקים
בערכת השדרוג .דגמי מדפסת בהעברה תרמית ישירה מתחברים למדפסת בשלושה ) (3ברגים ודגמי מדפסת בהעברה
תרמית משתמשים בארבעה ) (4ברגים.
 .1הסר גלילי מדיה כלשהם מהמדפסת .הסר את כבל החשמל המקורי מגב המדפסת.
 .2הפוך את המדפסת ויישר את בסיס ספק הכוח לתחתית המדפסת כאשר שקע המתח של המדפסת מופנה לצד האחורי
של המדפסת .רגליות הגומי של המדפסת מתיישרות עם המגרעות בחלק העליון של בסיס ספק הכוח.
 .3חבר את בסיס ספק הכוח למדפסת באמצעות הברגים המסופקים .שלושה ) (3ברגים למדפסות העברה תרמית ישירה
ארבעה ) (4ברגים למדפסת העברה תרמית .הדק את הברגים באמצעות מפתח  T10המסופק בערכה.
מדפסת הדפסה תרמית ישירה

מדפסות העברה תרמית ישירה

T10

T10
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התקנת הסוללה לבסיס ספק הכוח המחובר
חשוב :בסיס הסוללה המחובר חייב להיות מותקן במדפסת ומחובר בצורה מאובטחת למדפסת כדי למנוע נזק למדפסת או
לסוללה.
 .1נתק את אספקת המתח החיצוני של המדפסת משקע הזנת זרם ישר בחלק האחורי של המדפסת.
 .2החלק את הסוללה לחריץ הסוללה של בסיס הסוללה .דחוף את הסוללה לבסיס עד שמארז הסוללה צמוד לחלק
האחורי של בסיס הסוללה ,והמחברים של מארז הסוללה מחוברים ליציאות בחלק האחורי של המדפסת.
סוללה מוכנה להתקנה

מדפסת עם סוללה מותקנת

תפס סוללה

חשוב :הסוללות נשלחות במצב כבוי מטעמי בטיחות וכדי למנוע את פריקת הסוללה במהלך האחסון והמשלוח .יש לטעון
את הסוללה לפני השימוש הראשון במדפסת.
 .3חבר את ספק הכוח של המדפסת לסוללה כדי להעיר את הסוללה ממצב כבוי ולהתחיל את הטעינה הראשונית שלה.

 .4המדפסת חייבת להיות טעונה במלואה לפני השימוש הראשון בה .עבור אל נוריות חיווי ובקרות של הסוללה
בעמוד  46כדי ללמוד על:
•

הפעלת הסוללה.

•

גילוי מאפיינים והתנהגויות לחיסכון במתח סוללה.

•

בדיקת מפלס הטעינה של הסוללה ותקינותה.

 .5יידרשו כשעתיים לטעינה מלאה של המדפסת .מחוון מצב הסוללה )תקינות( )סמל ברק( יעבור מכתום )טעינה( לירוק
)טעונה(.
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צג מגע בצבע האופציונלי של המדפסת מספק גישה למאפייני המדפסת שלך ,ומאפשר להריץ עבודות הדפסה ,להשתמש
באשפים כדי לסייע לך ,ותצוגה אינטראקטיבית כדי לסייע לך בביצוע משימות ובפתרון בעיות.
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בקרות מדפסת בצג מגע בצבע
ממשק צג מגע בצבע מספק גישה להגדרת המדפסת ולתצורה וניתן להתאמה לכל סוגי המשתמשים .הממשק כולל את כל
הבקרות והמחוונים של ממשק המשתמש הסטנדרטי ,כדי לספק לך תפקודיות והתנהגות משותפים עבור כל דגמי מדפסות
 Link-OSאלה.
חיווי מצב
לחצן השהיה
לחצן הזנה
לחצן ביטול

לחצן הפעלה

צג מגע בצבע
וממשק

בקרות ממשק סטנדרטיות של המדפסת; לחצני הפעלה ,השהיה ,הזנה וביטול עם חמש נוריות חיווי המצב של המדפסת
מפורטים בנושא בקרות ומחוונים בעמוד .38
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מסך הבית
מסך הבית של המדפסת מציג את המצב הנוכחי של המדפסת ומאפשר לך גישה לתפריטי המדפסת .ניתן לסובב את
התמונה במדפסת ב 360-מעלות כדי לצפות בה מכל הזוויות.

) Printer Statusמצב מדפסת(
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) Printer Infoמידע מדפסת(

מדפסות עם ממשק צג מגע בצבע האופציונלי כוללות את המאפיינים הבאים:
•

בקרות הממשק הסטנדרטיות ונוריות חיווי מספקות גישה לפעולות ההדפסה הנפוצות.

•

צג מגע בצבע האינטראקטיבי מציג את מצב הפעולה הרגיל של מסך הבית עם גישה אל:

•

•

) Print Statusמצב הדפסה( ו) Printer Info-מידע מדפסת( )מידע(

•

) Menuתפריט( — משמש להגדרה ולבקרה של ההדפסה והתקשורת

•

) Wizardsאשפים( — מאפשרים לך לשנות את הגדרות המדפסת באמצעות מנחים .עבור אל אשפי המדפסת
בעמוד .70

•

) Shortcutsקיצורי דרך( — מאפשרים לך גישה מהירה לפריטי התפריט שהיו בשימוש לאחרונה ולשמור אותם
כמועדפים .גע בסמל הלב הכהה לצד פריט תפריט כדי לשמור אותו ברשימת המועדפים שלך .הפריטים במועדפים
מוצגים בסדר בו הם נשמרו.

צג מגע בצבע מציג למפעיל הודעות התראה ושגיאה
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•

אם צבע הרקע של מסך הבית צהוב או אדום ,המדפסת במצב התראה או שגיאה .לקבלת מידע נוסף ,עבור אל
פתרון התראות ושגיאות בעמוד .270

•

מציג קישור מהיר להוראות מקוונות ולסרטוני "כיצד לבצע" לגישה על-ידי התקנים ניידים.

•

גישה לעזרה המקוונת.

אשפי המדפסת
אשפי המדפסת יכולים לסייע לך בהדרכה בתהליך ההגדרה של ההגדרות והמאפיינים השונים של המדפסת.
חשוב :בעת שימוש באשפים ,אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת .לתוצאות מיטביות ,השתמש במדיה ברוחב מלא
בעת הפעלת האשפים ) Printהדפסה( ו) Set All-קבע הכל( .אם המדיה קצרה מהתמונה שיש להדפיס ,ייתכן שהתמונה
תיקטע או שתודפס על-פני מספר מדבקות.
זמינים האשפים הבאים:
•

) Set All Wizardאשף קבע הכל(—מפעיל את כל האשפים ברצף.

•

) System Wizardאשף מערכת(—קובע הגדרות מערכת הפעלה שאינן קשורות להדפסה.

•

) Connection Wizardאשף חיבור(—קובע את התצורה של אפשרויות הקישוריות של המדפסת.

•

) Print Wizardאשף הדפסה(—קובע את התצורה של הפרמטרים והמאפיינים העיקריים של ההדפסה.

•

) RFID Wizardאשף —(RFIDמגדיר את פעולות מערכת המשנה .RFID

במסך הבית ,גע ב) Wizards-אשפים( כדי לראות את האפשרויות הזמינות .לקבלת מידע נוסף על ההגדרות הנפרדות
שנקבעות על-ידי כל אחד מהאשפים ,עבור אל תפריטי המשתמש בעמוד .71
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תפריטי המשתמש
ניתן להשתמש בתפריטי המשתמש של המדפסת לקביעת התצורה של המדפסת.
עיין בסעיפי התפריטים הבאים:
•

) Systemמערכת(

•

) Connectionחיבור(

•

) Printהדפסה(

•

RFID

•

) Storageאחסון(

תיאורי תפריטי המשתמש כוללים דרכים אחרות לשינוי אותן ההגדרות כאשר קיימות אפשרויות אחרות .ניתן גם לשנות
חלק מההגדרות באמצעות אשפי המדפסת .עבור אל אשפי המדפסת בעמוד .70
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תפריט ) Systemמערכת(
השתמש בפריטי התפריט ) Systemמערכת( כדי לקבוע את תפקוד המדפסת ,אפשרויות הפעלה ,שפות וכדי לשחזר
הגדרות ברירת מחדל.
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) Systemמערכת( < ) Languageשפה(
השתמש בהגדרה זו כדי לבחור מבין  19אפשרויות שפה למידע המוצג והמודפס של המערכת.
הערה :אפשרויות השפה של פרמטר זה מוצגות באמצעות שם שפה המוצג באותה השפה.

ערכים קבילים) ENGLISH :אנגלית() SPANISH ,ספרדית() FRENCH ,צרפתית() GERMAN ,גרמנית(ITALIAN ,
)איטלקית() NORWEGIAN ,נורווגית() PORTUGUESE ,פורטוגזית() SWEDISH ,שוודית() DANISH ,דנית(,
) DUTCHהולנדית() FINNISH ,פינית() CZECH ,צ'כית() JAPANESE ,יפנית() KOREAN ,קוריאנית(ROMANIAN ,
)רומנית() RUSSIAN ,רוסית() POLISH ,פולנית() SIMPLIFIED CHINESE ,סינית פשוטה(,
) TRADITIONAL CHINESEסינית מסורתית(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^KL :
פקודת  SGDבשימושprint.tone :
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < General
) Setupהגדרה כללית( < ) Languageשפה(
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) Systemמערכת( < ) Program Languageשפת תוכנית( < Diagnostic Mode
)מצב אבחון(
השתמש ב) Communication Diagnostics Mode-מצב אבחון תקשורת( כדי לאפשר למדפסת להפיק את כל התקשורת
כנתונים מודפסים ,לצורך פתרון בעיות בעתיד.

ערכים קבילים) Print :הדפסה() E:Drive ,כונן ) USB Host ,(Eמארח ) Off ,(USBמופסק(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות( :לאבחון הדפסה בלבד ~JD :כדי לאפשר ~JE ,כדי להשבית
עמוד אינטרנט של שרת המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) General Setupהגדרה כללית( < ) Languageשפה(
מקש)י( לוח הבקרה :לאבחון הדפסה בלבד :החזק את ) PAUSE + FEEDהשהיה +הזנה( לחוצים למשך  2שניות כאשר
המדפסת במצב המתנה.
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) Systemמערכת( < ) Program Languageשפת תוכנית( < Virtual Device
)התקן וירטואלי(
אם יישומי התקן וירטואלי כלשהם מותקנים במדפסת שלך ,תוכל לצפות בהם ולאפשר/להשבית אותם מתפריט משתמש
זה.

ערכים קבילים :יוצגו כאן ) NONEאין( או התקן וירטואלי  Link-OSכלשהו.

75

צג מגע בצבע ובקרות

) Systemמערכת( < ) Program Languageשפת תוכנית( < ZBI
 - ZBI 2.0™)?Zebra Basic Interpreterמפענח בסיסי של  (ZBIהוא אפשרות תכנות שניתן לרכוש למדפסת.

 - ZBI 2.0™) Zebra Basic Interpreterמפענח בסיסי של  (ZBIהוא אפשרות תכנות שניתן לרכוש למדפסת .אם תרצה
לרכוש אפשרות זו ,פנה למשווק  Zebraלקבלת מידע נוסף.
אם תוכניות  ZBIהורדו למדפסת שלך ,תוכל לבחור אחת מהן להרצה באמצעות פריט התפריט הזה .אם אין תוכניות
במדפסת שלך ,יופיע הפריט ) NONEאין(.
כאשר הורדו תוכניות  ZBIאבל אף אחת אינה פעילה ,המדפסת תציג את כל התוכניות הזמינות .כדי להריץ אחת מהן ,גע
ב) Run-הפעלה( )מודגש בלבן( מתחת לשם התוכנית.

כאשר תוכנית פעילה ,תוצג רק התוכנית הזו .גע ב) Stop-עצור( )מודגש בלבן( כדי לסיים את התוכנית.
פקודת  SGDבשימוש) zbi.key :מזהה האם האפשרות  ZBI 2.0מאופשרת או מושבתת במדפסת(
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Display Time Formatתבנית שעה של
התצוגה(
השתמש בהגדרה זו כדי לבחור את תבנית השעה המשמשת במדפסת.

? ) 24שעות(
? ) 12שעות(24-Hour ,
ערכים קבילים12-Hour :
פקודת  SGDבשימושdevice.idle_display_value :
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Password Levelרמת סיסמה(
השתמש בהגדרה זו לבחירת רמת הגנת הסיסמה לפריטי תפריט המשתמש.

ערכים קבילים) Selected :נבחרים() All ,הכל() None ,ללא(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות() ^KP :לשינוי סיסמת המדפסת(
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Set Passwordקבע סיסמה(
קבע סיסמת מדפסת חדשה לפריטי התפריט המוגנים על-ידי הפרמטר הקודם.

ערכים קבילים :ספרות 0-9
סיסמת ברירת המחדל של המדפסת היא .1234
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^KP :
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Power Up Actionפעולה בהפעלה(
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך רצף ההפעלה.

ערכים קבילים:
) CALIBRATEכיול(—מכיילת את הרמות והספים של החיישן ,קובעת את אורך המדבקה ומזינה את המדיה עד
למערך הבא.
) FEEDהזנה(—הזנת המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הבאה.
) LENGTHאורך(—קובעת את אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים ומזינה את המדיה עד למערך הבא.
) NO MOTIONללא תנועה(—מורה למדפסת לא להזיז את המדיה .תצטרך להבטיח ידנית כי המערך ממוקם נכון ,או
ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
) SHORT CALכיול קצר(—מגדירה את ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן ,קובעת את אורך המדבקה
ומזינה את המדיה עד למערך הבא.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^MF :
פקודת  SGDבשימושezpl.power_up_action :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Calibration
)כיול(
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Head Close Actionפעולה בסגירת ראש
הדפסה(
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.

ערכים קבילים:
) CALIBRATEכיול(—מכיילת את הרמות והספים של החיישן ,קובעת את אורך המדבקה ומזינה את המדיה עד
למערך הבא.
) FEEDהזנה(—הזנת המדבקות עד לנקודת הרגיסטרציה הבאה.
) LENGTHאורך(—קובעת את אורך המדבקה באמצעות ערכי החיישן הנוכחיים ומזינה את המדיה עד למערך הבא.
) NO MOTIONללא תנועה(—מורה למדפסת לא להזיז את המדיה .תצטרך להבטיח ידנית כי המערך ממוקם נכון ,או
ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
) SHORT CALכיול קצר(—מגדירה את ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן ,קובעת את אורך המדבקה
ומזינה את המדיה עד למערך הבא.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^MF :
פקודת  SGDבשימושezpl.head_close_action :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Calibration
)כיול(
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Screen Calibrationכיול צג(
גע בכל אחד מהצלבים כדי לכייל את הצג.
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Restore Defaultsשחזר ברירות מחדל(
משחזר הגדרות מדפסת ,שרת הדפסה ורשת ספציפיות חזרה להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל.

השתמש בזהירות בטעינת ברירות המחדל ,מכיוון שתצטרך להגדיר שוב את כל ההגדרות ששינית באופן ידני .פריט
תפריט זה זמין דרך שני תפריטי משתמש עם ערכי ברירת מחדל שונים בכל אחד מהם.
ערכים קבילים:
) PRINTERמדפסת(—שחזור כל הגדרות המדפסת לבד מהגדרות הרשת אל הגדרות ברירת המחדל של היצרן.
השתמש בזהירות בטעינת ברירות המחדל ,מכיוון שתצטרך להגדיר שוב את כל ההגדרות ששינית באופן ידני.
) NETWORKרשת(—אתחול שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי של המדפסת .בשרת הדפסה אלחוטי ,המדפסת גם
תשויך שוב לרשת האלחוטית שלך.
) LAST SAVEDנשמרו לאחרונה(—טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
) NO MOTIONללא תנועה(—מורה למדפסת לא להזיז את המדיה .תצטרך להבטיח ידנית כי המערך ממוקם נכון ,או
ללחוץ על לחצן ההזנה כדי להזין עד למערך הבא.
) SHORT CALכיול קצר(—מגדירה את ספי המדיה והרשת מבלי לשנות את שבח החיישן ,קובעת את אורך המדבקה
ומזינה את המדיה עד למערך הבא.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(:
) PRINTERמדפסת(— ^JUF
) NETWORKרשת(— ^JUN
) LAST SAVEDנשמר לאחרונה(— ^JUR
מקש)י( לוח הבקרה :החזק את ) FEED + PAUSEהזנה  +השהיה( לחוצים במהלך הפעלת המדפסת כדי לאפס את
הפרמטרים של המדפסת להגדרות היצרן.
עמוד אינטרנט של המדפסת:
) PRINTERמדפסת(—) View and Modify Printer Settingsהצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Restore Default
) Configurationשחזר תצורת ברירת מחדל(
) NETWORKרשת(—) Print Server Settingsהגדרות שרת הדפסה( < ) Reset Print Serverאפס שרת הדפסה(
) LAST SAVEDנשמר לאחרונה(—) View and Modify Printer Settingsהצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Restore Saved Configurationשחזר תצורה שנשמרה(
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) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( < ) Print: System Settingsהדפסה :הגדרות
מערכת(
הדפסה של דוח תצורת המדפסת.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~WC :
מקש)י( לוח הבקרה:
החזק את ) CANCELביטול( לחוץ במהלך הפעלת המדפסת.
החזק את ) FEED + CANCELהזנה  +ביטול( לחוצים למשך  2שניות כאשר המדפסת במצב המתנה.
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות המדפסת( < Print Listings
) on Labelהדפס רשימות על מדבקה(
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) Systemמערכת( < ) Energy Savingחיסכון באנרגיה( < Energy Star
כאשר מצב  Energy Starמאופשר ,המדפסת עוברת למצב "שינה" לאחר גמר-זמן שנקבע ,וכך מפחיתה את צריכת
החשמל .לחץ על לחצן כלשהו בלוח הבקרה כדי להחזיר את המדפסת למצב פעיל.

ערכים קבילים) ON :מופעל() OFF ,מופסק(
פקודת  SGDבשימוש:
power.energy_star.enable
power.energy_star_timeout
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התפריט ) Connectionחיבור(
השתמש בתפריט זה כדי לקבוע את פרמטרי החיבור לתקשורת מדפסת קווית ואלחוטית ) Wi-Fiו.(Bluetooth-
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) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת(
אפשרות זו מאפסת שרת קווי או אלחוטי ושומרת שינויים כלשהם שבוצעו בהגדרות רשת כלשהן.
חובה לאפס את שרת ההדפסה כדי שהשינויים בהגדרות הרשת ייכנסו לתוקף.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~WR :
פקודת  SGDבשימושdevice.reset :
עמוד אינטרנט של המדפסת) Print Server Settings :הגדרות שרת הדפסה( < ) Reset Print Serverאפס שרת
הדפסה(
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) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( < ) Primary Networkרשת עיקרית(
הצג האם שרת הדפסה קווי או אלחוטי נחשב לשרת העיקרי או שנה זאת .תוכל לבחור את השרת העיקרי.

ערכים קבילים) Wired :קווית() WLAN ,אלחוטית(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^NC :
פקודת  SGDבשימושip.primary_network :
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) Connectionחיבור( < ) Networksרשת( < ) IP Portיציאת (IP
הגדרת המדפסת מתייחסת למספר היציאה של שרת ההדפסה הקווי הפנימי בה מאזין שירות הדפסה  .TCPתקשורת
 TCPרגילה מהשרת אמורה להיות מכוונת ליציאה זו.

פקודת  SGDבשימושinternal_wired.ip.port :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) TCP/IP Settingsהגדרות (TCP/IP
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) Connectionחיבור( < ) Networksרשת( < ) IP Alternate Portיציאת  IPחלופית(
פקודה זו קובעת את מספר היציאה של יציאת  TCPהחלופית.
שרתי הדפסה התומכים בפקודה זו ינטרו בו-זמנית גם את היציאה העיקרית וגם את היציאה החלופית לאיתור חיבורים.

פקודת  SGDבשימוש:
internal_wired.ip.port_alternate
wlan.ip.port_alternate
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) TCP/IP Settingsהגדרות (TCP/IP
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) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( < ) Print: Network Infoהדפסה :מידע רשת(
הדפסת ההגדרות של כל שרתי ההדפסה או התקן  Bluetoothהמותקנים.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~WL :
מקש)י( לוח הבקרה:
החזק את ) CANCELביטול( לחוץ במהלך הפעלת המדפסת.
החזק את ) FEED + CANCELהזנה  +ביטול( לחוצים למשך  2שניות כאשר המדפסת במצב המתנה.
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות המדפסת( < Print Listings
) on Labelהדפס רשימות על מדבקה(
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) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( < ) Visibility Agentסוכן נראות(
כאשר המדפסת מחוברת לרשת קווית או אלחוטית ,היא תנסה להתחבר לשירות  Asset Visibility Serviceשל Zebra
דרך  Zebra Printer Connectorבאמצעות חיבור שקע אינטרנט מוצפן ומאומת באישור .המדפסת שולחת Discovery
) Dataנתוני גילוי( ו) Settings and Alerts Data-נתוני הגדרות והתראות( .נתונים המודפסים דרך תבנית מדבקה כלשהי
לא ישודרו .כדי להפסיק את השימוש במאפיין ,השבת את ההגדרה הזו.

ערכים קבילים) ON :מופעל() OFF ,מופסק(
פקודת  SGDבשימושweblink.zebra_connector.enable :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Configurationתצורת רשת( < ) Cloud Connect Settingsהגדרות (Cloud Connect
הערה :לקבלת מידע נוסף ,עיין בהערת היישום ") "Opting Out of the Asset Visibility Agentהפסקת שימוש בAsset-
 ("Visibility Agentבאתר .zebra.com
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) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) Wired IP Protocolפרוטוקול  IPקווי(
פרמטר זה קובע האם כתובת  IPשל שרת ההדפסה הקווי נקבעת על-ידי המשתמש )קבועה( או השרת )דינמית( .אם
נבחרה האפשרות הדינמית ,הפרמטר קובע את השיטה או השיטות לפיהם יקבל שרת ההדפסה את כתובת  IPמהשרת.

חובה לאפס את שרת ההדפסה כדי שהשינויים בהגדרות הרשת ייכנסו לתוקף .עבור אל ) Connectionחיבור( <
) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד 87
ערכים קבילים) ALL :הכל() GLEANING ONLY?,ניקוי בלבד(?,DHCP & BOOTP?,DHCP?,RARP, BOOTP?,
) PERMANENTקבועה(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושinternal_wired.ip.protocol :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) TCP/IP Settingsהגדרות (TCP/IP
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צג מגע בצבע ובקרות

) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) Wired IP Addressכתובת  IPקווית(
הצג ,ואם צריך ,שנה את כתובת  IPהקווית של המדפסת.
כדי לשמור את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) Wired IP Protocolפרוטוקול
 IPקווי( אל ) PERMANENTקבועה( ,ואפס את שרת ההדפסה )עבור אל ) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( <
) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .(87

ערכים קבילים 000 :עד  255עבור כל שדה
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושinternal_wired.ip.addr :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) TCP/IP Settingsהגדרות (TCP/IP
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) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) Wired Gatewayשער קווי(
הצג ,ואם צריך ,שנה את ברירת המחדל של השער הקווי.
כדי לשמור את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) Wired IP Protocolפרוטוקול
 IPקווי( אל ) PERMANENTקבועה( ,ואפס את שרת ההדפסה )עבור אל ) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( <
) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .(87

ערכים קבילים 000 :עד  255עבור כל שדה
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושinternal_wired.ip.gateway :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) TCP/IP Settingsהגדרות (TCP/IP
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) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) Wired Mac Addressכתובת  Macקווית(
הצג את כתובת ) MACבקרת גישת מדיה( של שרת ההדפסה הקווי .לא ניתן לשנות את הערך הזה.

פקודת  SGDבשימושinternal_wired.mac_addr :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) TCP/IP Settingsהגדרות (TCP/IP

96

צג מגע בצבע ובקרות

) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) WLAN IP Protocolפרוטוקול  IPאלחוטי(
פרמטר זה קובע האם כתובת  IPשל שרת ההדפסה האלחוטי נקבעת על-ידי המשתמש )קבועה( או השרת )דינמית( .אם
נבחרה האפשרות הדינמית ,הפרמטר קובע את השיטה או השיטות לפיהם יקבל שרת ההדפסה את כתובת  IPמהשרת.
חובה לאפס את שרת ההדפסה כדי שהשינויים בהגדרות הרשת ייכנסו לתוקף .עבור אל ) Connectionחיבור( <
) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .87

ערכים קבילים) ALL :הכל() GLEANING ONLY?,ניקוי בלבד(?,DHCP & BOOTP?,DHCP?,RARP, BOOTP?,
) PERMANENTקבועה(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושwlan.ip.protocol :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) WLAN IP Addressכתובת  IPאלחוטית(
הצג ,ואם צריך ,שנה את כתובת  IPהאלחוטית של המדפסת.
כדי לשמור את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < Wired IP Protocol
)פרוטוקול  IPאלחוטית( אל ) PERMANENTקבועה( ,ואפס את שרת ההדפסה )עבור אל ) Connectionחיבור( <
) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .(87

ערכים קבילים 000 :עד  255עבור כל שדה
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושwlan.ip.addr ,ip.addr :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < ) WLAN Subnetרשת-משנה אלחוטית(
הצג ,ואם צריך ,שנה את מסכת רשת משנה האלחוטית.
כדי לשמור את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < Wired IP Protocol
)פרוטוקול  IPאלחוטית( אל ) PERMANENTקבועה( ,ואפס את שרת ההדפסה )עבור אל ) Connectionחיבור( <
) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .(87

ערכים קבילים 000 :עד  255עבור כל שדה
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושwlan.ip.netmask :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < ) WLAN Gatewayשער אלחוטי(
הצג ,ואם צריך ,שנה את ברירת המחדל של השער האלחוטי.
כדי לשמור את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < Wired IP Protocol
)פרוטוקול  IPאלחוטית( אל ) PERMANENTקבועה( ,ואפס את שרת ההדפסה )עבור אל ) Connectionחיבור( <
) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .(87

ערכים קבילים 000 :עד  255עבור כל שדה
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^ND :
פקודת  SGDבשימושwlan.ip.gateway :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) WLAN Mac Addressכתובת  Macאלחוטית(
הצג את כתובת ) MACבקרת גישת מדיה( של שרת ההדפסה האלחוטי .לא ניתן לשנות את הערך הזה.

פקודת  SGDבשימושwlan.mac_addr :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < ESSID
) Extended Service Set Identificationזיהוי מערך שירותים מורחב  (ESSID -הוא מזהה של הרשת האלחוטית שלך.
ציין את  ESSIDשל התצורה האלחוטית הנוכחית.

ערכים קבילים :מחרוזת אלפאנומרית בת  32תווים )ברירת המחדל(125 ,
פקודת  SGDבשימושwlan.essid :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < ) WLAN Securityאבטחה במצב אלחוטי(
בוחרת את סוג ההגנה הנמצאת בשימוש ברשת  WLANשלך.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^WX :
פקודת  SGDבשימושwlan.security :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Encryption Setupהגדרת הצפנה במצב
אלחוטי(
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) Connectionחיבור( < ) WLANאלחוטית( < ) WLAN Bandתחום תדרים במצב אלחוטי(
קובעת את תחום התדרים המועדף לחיבור באמצעות .Wi-Fi

ערכים קבילים ,5 ,2.4 :ללא
פקודת  SGDבשימושwlan.band_preference :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( <
) Network Communications Setupהגדרת תקשורת רשת( < ) Wireless Setupהגדרה אלחוטית(
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) Connectionחיבור( < ) Wiredקווי( < ) WLAN Country Codeקוד מדינה למצב אלחוטי(
קוד המדינה מגדיר את המדינה בה תצורת התקן הרדיו האלחוטי הוגדרה לפי התקנות המקומיות.

הערה • רשימת קודי המדינות ספציפית לכל אחת מהמדפסות ותלויה בדגם המדפסת ובתצורת הרדיו האלחוטי שלו.
הרשימה כפופה לשינויים ,הוספה או מחיקה עם עדכוני קושחה כלשהם ,בזמן כלשהו ,ללא הודעה.
כדי לבדוק מהם קודי המדינה הזמינים במדפסת שלך ,הפק את הפקודה " ! U1 getvar "wlanכדי להחזיר את כל
הפקודות הקשורות להגדרות  .WLANאתר את הפקודה  wlan.country.code command inבתוצאות ועיין ברשימת
קודי המדינה הזמינה במדפסת שלך.
פקודת  SGDבשימושwlan.country_code :
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) Connectionחיבור( < Bluetooth < Bluetooth
בחר האם המדפסת 'גלויה' לצימוד התקן .Bluetooth

ערכים קבילים:
) ONמופעל(—מאפשר את אלחוט .Bluetooth
) OFFמופסק(—מפסיק את אלחוט .Bluetooth
פקודת  SGDבשימושbluetooth.enable :
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) Connectionחיבור( < ) Bluetooth Discover < Bluetoothגילוי (Bluetooth
בחר האם המדפסת 'גלויה' לצימוד התקן .Bluetooth

ערכים קבילים:
) ONמופעל(—מאפשר מצב גילוי של .Bluetooth
) OFFמופסק(—משבית מצב גילוי של .Bluetooth
פקודת  SGDבשימושbluetooth.discoverable :
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) Connectionחיבור( < ) Friendly Name < Bluetoothשם ידידותי(
הפקודה קובעת שם ידידותי ,שישמש במהלך גילוי שירות.
כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף ,חובה להפעיל מחדש את המדפסת או להפיק את הפקודה ) device.resetעבור אל
) Connectionחיבור( < ) Networksרשתות( < ) Reset Networkאיפוס רשת( בעמוד .(87
אם לא תקבע שם ידידותי ,ברירת המחדל היא המספר הסידורי של המדפסת.

ערכים קבילים :מחרוזת טקסט של  17תווים
פקודת  SGDבשימושbluetooth.friendly_name :
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) Connectionחיבור( < ) Minimum Security Mode < Bluetoothמצב אבטחה מינימלית(
פרמטר הגדרת המדפסת קובע את מצב ) Bluetooth Minimum Securityאבטחה מינימלית של  .(Bluetoothמצב
) Bluetooth Minimum Securityאבטחה מינימלית של  (Bluetoothמספק רמות אבטחה שונות ,בהתאם לגרסת האלחוט
של המדפסת וקושחת המדפסת.
לקבלת מידע נוסף ,עיין ב) Zebra Programming Guide -מדריך התכנות של  (Zebraבכתובת .zebra.com/manuals

ערכים קבילים4 ,3 ,2 ,1 :
פקודת  SGDבשימושbluetooth.minimum_security_mode :
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) Connectionחיבור( < ) Specification Version < Bluetoothגרסת מפרט(
פרמטר זה מציג את מספר גרסת הספרייה של .Bluetooth

פקודת  SGDבשימושbluetooth.version :
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צג מגע בצבע ובקרות

(MAC  )כתובתMAC Address < Bluetooth < ( )חיבורConnection
.Bluetooth פרמטר זה מציג את כתובת התקן

bluetooth.address : בשימושSGD פקודת
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צג מגע בצבע ובקרות

(Bluetooth  לאימותPIN  )קודBluetooth Auth. PIN < Bluetooth < ( )חיבורConnection
.Bluetooth פרמטר זה מציג את כתובת התקן

: בשימושSGD פקודת
(PIN  )לקביעת קודbluetooth.bluetooth_pin
( )כדי לאפשר את האימותbluetooth.authentication
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צג מגע בצבע ובקרות

) Connectionחיבור( < ) Bluetooth Bonding < Bluetoothקישור (Bluetooth
מבקר האם מערום  Bluetoothייצור "קישור" או ישמור מפתחות קישור להתקנים שהתחברו בהצלחה למדפסת.

ערכים קבילים:
) ONמופעל(—מאפשר קישור .Bluetooth
) OFFמופסק(—משבית קישור .Bluetooth
פקודת  SGDבשימושbluetooth.bonding :
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צג מגע בצבע ובקרות

תפריט ) Printהדפסה(
השתמש בתפריט זה כדי לקבוע את אופן ההדפסה של המדפסת .קבע את ערך השחור ,המהירות ,הגודל ,הטיפול בעבודת
ההדפסה ,וכו'.
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) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Darknessערך שחור(
הגדר את רמת השחור לרמה הנמוכה ביותר כדי לספק איכות הדפסה טובה .אם תגדיר את רמת השחור לרמה גבוהה מדי,
תמונת המדבקה עשויה שלא להיות ברורה ,סריקת פסי הברקוד עשויה להיות שגויה ,עלולים להיווצר חורי שריפה בסרט
או עלול להיגרם בלאי מוקדם בראש ההדפסה.

ערכים קבילים 0.0 :עד 30.0
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(:
^MD
~SD
פקודת  SGDבשימושprint.tone :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < General Setup
)הגדרה כללית( < ) Darknessרמת שחור(
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) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Print Speedמהירות הדפסה(
בחר את המהירות ,באינצ'ים לשנייה ) (ipsלהדפסת מדבקה .מהירות הדפסה אטית יותר תפיק בדרך כלל איכות הדפסה
טובה יותר.

ערכים קבילים:
??=  2עד ips 8
203 dpi?ZD621
??=  2עד ips 6
300 dpi?ZD621
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^PR :
פקודת  SGDבשימושmedia.speed :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < General Setup
)הגדרה כללית( < ) Print Speedמהירות הדפסה(
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) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Print Typeסוג הדפסה(
ציין האם המדפסת צריכה להשתמש בסרט לצורך ההדפסה.

ערכים קבילים:
) Thermal Transferהעברה תרמית(—משתמשת בסרט ובמדיית הדפסה בהעברה תרמית.
) Direct Thermalהעברה תרמית ישירה(—משתמשת בהעברה תרמית ישירה ואינה משתמשת בסרט.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^MT :
פקודת  SGDבשימושezpl.print_method :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Media Setup
)הגדרת מדיה( < ) Print Methodשיטת הדפסה(
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) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Label Typeסוג מדבקה(
בחר את סוג המדיה בו אתה משתמש.

אם תבחר את ) Continuousרציף( ,תהיה חייב לכלול את אורך המדבקה )קבע באמצעות ) Printהדפסה( < Print Quality
)איכות הדפסה( < ) Label Lengthאורך מדבקה(( בתבנית המדבקה ))^LLאם אתה משתמש ב.(ZPL-
אם תבחר ) Gap/Notchמרווח/חריץ( או ) Markקו( עבור סוגי מדיה בדידים שונים ,המדפסת תזין מדיה כדי לחשב את
אורך המדבקה.
ערכים קבילים) Continuous :רציף() Gap/Notch ,מרווח/חריץ( ) Markסימן(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^MN :
פקודת  SGDבשימושezpl.media_type :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Media Setup
)הגדרת מדיה( < ) Media Typeסוג מדיה(
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) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Label Lengthאורך מדבקה(
הצג את אורך המדבקה המכוילת בנקודות .לא ניתן לשנות את הערך הזה.
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) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < )) Label Width (Dotsרוחב מדבקה
)נקודות((
ציין את רוחב המדבקה בשימוש בנקודות .ערך ברירת המחדל הוא הרוחב המרבי של המדפסת ,המבוסס על ערך  DPIשל
ראש ההדפסה,

הערה :קביעת רוחב צר מדי עלולה לגרום שחלקים מתבנית המדבקה לא יודפסו על המדיה .קביעת רוחב גדול מדי
מבזבזת זיכרון התבניות ועלולה לגרום שהמדפסת תדפיס מחוץ למדבקה על גליל ההדפסה .הגדרה זו יכולה להשפיע על
המיקום האופקי של תבנית המדבקה אם התמונה נהפכה באמצעות הפקודה  ^POIשל .ZPL
ערכים קבילים:
??=  0002עד ips 832
203 dpi?ZD621
??=  0002עד ips 1280
300 dpi?ZD621
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^PW :
פקודת  SGDבשימושezpl.print_width :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Media Setup
)הגדרת מדיה( < ) Print Widthרוחב הדפסה(
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) Printהדפסה( < ) Label Positionמיקום מדבקה( < ) Collection Methodשיטת איסוף(
בחר שיטת איסוף המתאימה לאופציות הזמינות במדפסת שלך.

ערכים קבילים) Tear Off :תלישה() Peel Off ,קילוף() Rewind ,גלילה לאחור() Cutter ,יחידת חיתוך(Delayed Cut ,
)חיתוך מושהה() Linerless Peel ,קילוף ללא נייר מגן() Linerless Rewind ,גלילה לאחור ללא נייר מגן(Linerless ,
) Tearתלישה ללא נייר מגן() Applicator ,אפליקטור() Linerless Cut ,חיתוך ללא נייר מגן(Linerless Delayed Cut ,
)חיתוך מושהה ללא נייר מגן(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^MM :
פקודת  SGDבשימושmedia.printmode :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < General Setup
)הגדרה כללית( < ) Print Modeמצב הדפסה(
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) Printהדפסה( < ) Label Positionמיקום מדבקה( < ) Tear Line Offsetהיסט קו תלישה(
קבע את המיקום בו המדפסת תעצור לצורך הסרת מדבקת תלישה.

במידת הצורך ,הסט את מיקום המדיה על מאפיין התלישה לאחר ההדפסה.
•

מספרים נמוכים יותר מכניסים את המדיה למדפסת במספר הנקודות המוגדר )קו התלישה נע קרוב יותר לקצה של
המדבקה שהודפסה(.

•

מספרים גבוהים יותר מוציאים את המדיה מהמדפסת )קו התלישה נע קרוב יותר לקצה המוביל של המדבקה הבאה(.

ערכים קבילים -120 :עד +120
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~TA :
פקודת  SGDבשימושmedia.printmode :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < General Setup
)הגדרה כללית( < ) Tear Offתלישה(
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) Printהדפסה( < ) Label Positionמיקום מדבקה( < Horizontal Label Offset
)היסט מדבקה אופקי(
הסט אופקית את מיקום התמונה על המדבקה ,אם נדרש.

הסט את המיקום האופקי של ההדפסה על המדיה ,אם נדרש.
•

מספרים שליליים מזיזים את הקצה השמאלי של התמונה לעבר הקצה השמאלי של המדבקה במספר הנקודות שצוין.

•

מספרים חיוביים מזיזים את קצה התמונה לעבר הקצה הימני של המדבקה.

? עד 9999
ערכים קבילים-9999 :
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^LS :
פקודת  SGDבשימושzpl.left_position :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Advanced Setup
)הגדרה מתקדמת( < ) Left Positionמיקום שמאלי(
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) Printהדפסה( < ) Label Positionמיקום מדבקה( < Vertical Label Offset
)היסט מדבקה אנכי(
הסט אנכית את מיקום התמונה על המדבקה ,אם נדרש.

הסט את המיקום האופקי של ההדפסה על המדיה ,אם נדרש.
•

מספרים נמוכים יותר מזיזים את התמונה גבוה יותר על המדבקה )לעבר ראש ההדפסה(.

•

מספרים גבוהים יותר מזיזים את התמונה נמוך יותר על המדבקה )הרחק מראש ההדפסה( במספר הנקודות שצוין.

ערכים קבילים -120 :עד 120
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^LT :
פקודת  SGDבשימושzpl.top_position :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Advanced
) Setupהגדרה מתקדמת( < ) Label Topתחילת מדבקה(
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) Printהדפסה( < ) Sensorsחיישנים( < ) Manual Calibrationכיול ידני(
כייל את המדפסת כדי לכוונון את רגישות חיישני המדיה והסרט .פעולה זו היא אשף שמדריך אותך באופן אינטראקטיבי
בכיול הידני של הגדרות חיישן המדיה.

להוראות מלאות על ביצוע נוהל כיול ,עבור אל כיול מדיה ידני בעמוד .299
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~JC :
פקודת  SGDבשימושezpl.manual_calibration :
מקש)י( לוח הבקרה :החזק את ) PAUSE + FEED + CANCELהשהיה+הזנה+ביטול( לחוצים למשך  2שניות כדי
להתחיל בכיול.
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) Printהדפסה( < ) Sensorsחיישנים( < ) Label Sensorחיישן מדבקה(
קביעת הרגישות של חיישן המדבקה.

הערה :ערך זה נקבע במהלך כיול החיישן .אל תשנה הגדרות אלה אלא אם התמיכה הטכנית של  Zebraאו טכנאי שירות
מורשה יורו לך לעשות זאת.
ערכים קבילים 0 :עד 255
פקודת  SGDבשימושezpl.label_sensor :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Calibration
)כיול(
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) Printהדפסה( < ) Sensorsחיישנים( < ) Sensor Typeסוג חיישן(
בחר בין חישת מדיה טרנסמיסיבית או רפלקטיבית המתאימה לסוג המדיה בו אתה משתמש.

) Transmissiveטרנסמיסיבית( )מדיה ונייר מגן שקופים( — משמשת לחישת מרווח/רשת למדבקות נפוצות ולמדיה
רציפה .אין סימני מעקב או חריצים בסוגי מדיה אלה.
) Reflectiveרפלקטיבית( — משמשת לזיהוי סימן/קו שחור וחריצים/חורים בגב המדיה .סימנים וחורים שחורים אינם
מחזירים אור כמו נייר המגן או הנייר.
ערכים קבילים) TRANSMISSIVE :טרנסמיסיבית( או ) REFLECTIVEרפלקטיבית(
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^JS :
פקודת  SGDבשימושdevice.sensor_select :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Media Setup
)הגדרת מדיה(
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) Printהדפסה( < ) Sensorsחיישנים( < ) Print: Sensor Profileהדפסה :פרופיל חיישן(
מציג את הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן הממשיות .כדי לפרש את התוצאות ,עבור אל פרופיל חיישן
בעמוד .298

) Transmissiveטרנסמיסיבית( )מדיה ונייר מגן שקופים(  -משמשת לחישת מרווח/רשת למדבקות בסיסיות ולמדיה
רציפה.
) Reflectiveרפלקטיבית(  -משמשת לזיהוי סימן/קו שחור וחריצים/חורים בגב המדיה .סימנים וחורים שחורים אינם
מחזירים אור.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~JG :
מקש)י( לוח הבקרה :החזק את ) FEED + CANCELהזנה  +ביטול( לחוצים במהלך הפעלת המדפסת.
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות המדפסת( < Print Listings
) on Labelהדפס רשימות על מדבקה(
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) Printהדפסה( < ) Print Stationתחנת הדפסה(
השתמש בפריט תפריט זה כדי למלא שדות משתנים בתבנית מדבקה ולהדפיס את המדבקה באמצעות התקן קלט אנושי,
כגון מקלדת  ,USBהתקן שקילה או סורק ברקודים.

חשוב :כדי להשתמש באפשרות זו ,חובה לאחסן תבנית מדבקה מתאימה בכונן  E:של המדפסת .עיין בתרגילים בשימוש
ביציאת  USBמארח ויכולות  NFCבעמוד  233לתרגיל המשתמש ביכולת הזו.
כאשר תחבר התקן קלט אנושי לאחת מיציאות  USBמארח של המדפסת ,השתמש בתפריט זה כדי לבחור טופס מכונן E:
של המדפסת .לאחר שתתבקש למלא כל אחד משדות המשתנים  ^FNבטופס ,תוכל לציין את כמות המדבקות המבוקשת
להדפסה.
לקבלת מידע נוסף על השימוש בפקודה  ^FNאו בפקודות  SGDהקשורות למאפיין זה ,ראה Zebra Programming
) Guideמדריך התכנות של  (Zebraבכתובת .zebra.com/manuals
פקודת  SGDבשימוש:
) usb.host.keyboard_inputחייבת להיות מוגדרת למצב ) ONמופעל((
usb.host.template_list
usb.host.fn_field_list
usb.host.fn_field_data
usb.host.fn_last_field
usb.host.template_print_amount
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) Printהדפסה( < ) Applicatorאפליקטור( < ) Applicator Port Modeמצב יציאת
אפליקטור(
מבקרת את הדרך בה פועל אות ") "End Printסיים הדפסה( של יציאת האפליקטור.

ערכים קבילים:
כבויה
 = 1אות "") "End Printסיים הדפסה( גבוה במצב רגיל ,ונמוך רק כאשר המדפסת מניעה מדבקה קדימה.
 = 2אות "") "End Printסיים הדפסה( נמוך במצב רגיל ,וגבוה רק כאשר המדפסת מניעה מדבקה קדימה.
 = 3אות "") "End Printסיים הדפסה( גבוה במצב רגיל ,ונמוך למשך  20מילי-שניות לאחר הדפסה ומיקום של
המדבקה.
 = 4אות "") "End Printסיים הדפסה( נמוך במצב רגיל ,וגבוה למשך  20מילי-שניות לאחר הדפסה ומיקום של
המדבקה.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^JJ :
פקודת  SGDבשימושdevice.applicator.end_print :
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) Printהדפסה( < ) Applicatorאפליקטור( < ) Start Print Modeמצב התחלת הדפסה(
קובעת אם אות ") "Start Printהתחלת הדפסה( נמצא במצב רמה או במצב פעימות.

ערכים קבילים:
) Pulseפעימות(—חובה להשבית את אות ") "Start Printהתחלת הדפסה( לפני שניתן להפעיל אותו עבור המדבקה
הבאה.
) Levelרמה(—אין צורך להשבית את אות ") "Start Printהתחלת הדפסה( כדי להדפיס את המדבקה הבאה .כל עוד
אות ") "Start Printהתחלת הדפסה( נמצא במצב נמוך ותבנית המדבקה תקינה ,המדבקה תודפס.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^JJ :
פקודת  SGDבשימושdevice.applicator.start_print :
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) Printהדפסה( < ) Applicatorאפליקטור( < ) Error on Pauseהשהיה במצב שגיאה(
קובעת כיצד המדפסת מטפלת בשגיאות של יציאת האפליקטור .אפשור המאפיין הזה גורם גם לפעולת הפין "Service
) "Requiredנדרש שירות(.

ערכים קבילים) ENABLED :מאופשר() DISABLED ,מושבת(
פקודת  SGDבשימושdevice.applicator.error_on_pause :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < Advanced
) Setupהגדרה מתקדמת( < ) Error on Pauseהשהיה במצב שגיאה(
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) Printהדפסה( < ) Applicatorאפליקטור( < ) Applicator Reprintהדפסה מחדש של
אפליקטור(
מציינת אם נדרש ערך גבוה או נמוך כדי שהאפליקטור יוכל להדפיס שוב את המדבקה.
מאפשרת או משביתה את הפקודה  ,~PRשבמצב מאופשר מדפיסה שוב את המדבקה שהודפסה לאחרונה .היא גם
מאפשרת את הלחצן ) Reprintהדפס שוב( במסך הבית.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~PR?,^JJ :
פקודת  SGDבשימושdevice.applicator.reprint :
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תפריט RFID
השתמש בתפריט זה כדי לקבוע תצורה ,לנטר ולבחון את פעולת מערכת המשנה .RFID
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) RFID Status < RFIDמצב (RFID
הצגת המצב של מערכת משנה  RFIDשל המדפסת.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~HL?,^HL :
פקודת  SGDבשימושrfid.error.response :
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) RFID Test < RFIDבחינת (RFID
במהלך בדיקת  ,RFIDהמדפסת מנסה לקרוא מהמשדר-המשיב ולכתוב בו .לא מתרחשת תנועה במדפסת במהלך
בדיקה זו.

כדי לבחון מדבקת :RFID
א .מקם את מדבקת  RFIDכשהמשדר-משיב נמצא מעל למערכת אנטנת .RFID
ב .גע ב) Start-התחל(.
התוצאות הטיפוסיות יוצגו בתצוגה.

פקודת  SGDבשימושfid.tag.test.execute rfid.tag.test.content :
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) RFID Calibrate < RFIDכייל (RFID
התחל כיול תגית למדיית ) .RFIDשונה מכיול מדיה וסרט( .במהלך התהליך ,המדפסת מזינה את המדיה ,מכיילת את
מיקום תגית  RFIDוקובעת את ההגדרות האופטימליות לסוג מדיית  RFIDבשימוש .הגדרות אלה כוללות את המיקום
המתוכנת ,רכיב האנטנה בשימוש ועוצמת ההספק לקריאה/כתיבה שתהיה בשימוש .למידע נוסף ,עיין בRFID-
) Programming Guide 3מדריך למתכנתים  3של .(RFID
הערה :לפני הפעלת הפקודה ,טען מדיית  RFIDבמדפסת ,כייל את המדפסת שלך ,סגור את ראש ההדפסה והזן לפחות
מדבקה אחת כדי לוודא שכיול התגית יתחיל מהמיקום הנכון.
השאר את כל המשדרים-המגיבים לפני ואחרי התגית שעוברת כיול .כך המדפסת תוכל לקבוע הגדרות  RFIDשאינן
מקודדות תגית סמוכה .אפשר לקטע מדיה להיפרש מחזית המדפסת ,כדי לאפשר הזנה לאחור במהלך נוהל כיול תגית.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^HR :
פקודת  SGDבשימושrfid.tag.calibrate :
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) Read Power < RFIDהספק קריאה של (RFID
אם הספק הקריאה המבוקש אינו מושג דרך כיול תגית  ,RFIDייתכן שיצוין ערך.

ערכים קבילים 0 :עד 30
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^RW :
?
פקודת  SGDבשימושrfid.reader_1.power.read :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < RFID Setup
)הגדרת ) RFID READ PWR < (RFIDהספק קריאה של (RFID
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) Write Power < RFIDהספק כתיבה של (RFID
אם הספק הכתיבה המבוקש אינו מושג דרך כיול תגית  ,RFIDייתכן שיצוין ערך.

ערכים קבילים 0 :עד 30
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^RW :
פקודת  SGDבשימושrfid.reader_1.power.write :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < RFID Setup
)הגדרת ) RFID WRITE PWR < (RFIDהספק כתיבה של (RFID
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) RFID Antenna < RFIDאנטנת (RFID
אם בחירת האנטנה המבוקשת אינה מושגת דרך כיול תגית  ,RFIDייתכן שיצוין ערך.

ערכים קבילים A1 :היא ברירת המחדל וההגדרה התקפה היחידה )לאנטנות בעלות יישור מרכזי המשמשות במדפסת
.(Zebra
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^RW :
פקודת  SGDבשימושrfid.reader_1.antenna_port :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < RFID Setup
)הגדרת ) RFID ANTENNA < (RFIDאנטנת (RFID
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) RFID Valid Counter < RFIDמונה  RFIDתקפות(
מאפסת את מונה תגיות  RFIDתקפות.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~RO :
פקודת  SGDבשימושodometer.rfid.valid_resettable :
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) RFID Void Counter < RFIDמונה  RFIDפגומות(
מאפסת את מונה תגיות  RFIDפגומות.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(~RO :
פקודת  SGDבשימושodometer.rfid.void_resettable :
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) RFID Program Position < RFIDמיקום תכנות מבוקש(
אם מיקום התכנות המבוקש )מיקום קריאה/כתיבה( אינו מושג דרך כיול תגית  ,RFIDייתכן שיצוין ערך.

ערכים קבילים:
 F0עד ) Fxxxכאשר  xxxהוא אורך המדבקה במילימטרים או  ,999הקטן מביניהם( — המדפסת תזין את המדבקה
קדימה לפי האורך שצוין ותתחיל בתכנות.
 B0עד  — B30המדפסת מחזירה לאחור את המדבקה לפי האורך שצוין ותתחיל בתכנות .כדי להתחשב בהחזרה
לאחור ,קדם מעטה מגן ריק של המדיה בחזית המדפסת בעת שימוש במיקום תכנות מאחור.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^RS :
פקודת  SGDבשימושrfid.position.program :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות מדפסת( < RFID Setup
)הגדרת ) PROGRAM POSITION < (RFIDמיקום תכנות(
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) Read RFID Data < RFIDקריאת נתוני (RFID
קריאה והחזרה של נתוני התגית שצוינה מתגית  RFIDשנמצאת מעל אנטנת  .RFIDבזמן קריאת נתוני התגית לא
מתרחשת תנועה במדפסת .ראש ההדפסה יכול להיות במצב פתוח או סגור.

כדי לקרוא ולהציג את המידע המאוחסן בתגית :RFID
א .מקם את מדבקת  RFIDכשהמשדר-משיב נמצא מעל לאנטנת .RFID
ב .גע ב) Read RFID Data-קריאת נתוני .(RFID
תוצאות הבדיקה מוצגות בתצוגה.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^RF :
פקודת  SGDבשימושrfid.tag.read.execute ,rfid.tag.read.content :
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תפריט ) Storageאחסון(
השתמש בתפריט כדי לנהל את פעולות הקבצים במדפסת ,לגישה לקבצים חיצוניים דרך  USBמארח ,ולהדפסת תבניות
מדבקות.
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) Storageאחסון( < ) Copy: Files to USB < USBהעתקה :קבצים ל(USB-
בחר קבצים מהמדפסת לאחסון בכונן .USB

כדי להעתיק קבצים מהמדפסת לכונן :USB
א .הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח של המדפסת.
המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
א .גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים .זמינה גם האפשרות ) Select Allבחר הכל(.
ב .גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
פקודת  SGDבשימושusb.host.write_list :
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) Storageאחסון( < ) Copy: Files to Printer < USBהעתקה :קבצים למדפסת(
בחר קבצים להעתקה מכונן  USBלמדפסת.

כדי להעתיק קבצים מכונן  USBלמדפסת:
א .הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח של המדפסת.
המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
א .גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים .זמינה גם האפשרות ) Select Allבחר הכל(.
ב .גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
פקודת  SGDבשימושusb.host.read_list :
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) Storageאחסון( < ) Copy: Configuration to USB < USBהעתקה :תצורה ל(USB-
השתמש בתפקוד זה כדי להעתיק את מידע התצורה של המדפסת לכונן  ,USBכגון התקן הבזק  ,USBהמחובר לאחת
מיציאות מארח  .USBזה מאפשר גישה למידע ללא צורך בהדפסת מדבקות פיזיות.

פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(:
 — ^HHמאחסן את מידע תצורת המדפסת שהוחזר במחשב המארח.
עמוד אינטרנט של המדפסת:
) Printer Home Pageדף הבית של המדפסת( < ) View Printer Configurationהצג תצורת מדפסת( )כדי להציג את
מידע תצורת המדפסת בדפדפן שלך(
) View and Modify Printer Settingsהצג ושנה את הגדרות מדפסת( < ) Print Listings on Labelהדפס רשימות
על מדבקה( )כדי להדפיס את מידע התצורה על מדבקות(.
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) Storageאחסון( < ) Print from USB < USBהדפסה מ(USB-
בחר קבצים להדפסה מכונן .USB

כדי להדפיס קבצים מכונן :USB
א .הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח של המדפסת.
המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
א .גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים .זמינה גם האפשרות ) Select Allבחר הכל(.
ב .גע בתו הסימון כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
פקודת  SGDבשימושusb.host.read_list :
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) Storageאחסון( < ) Print Asset Listsהדפס רשימות נכסים(
הדפס את המידע הנבחר על מדבקה אחת או יותר.

ערכים קבילים:
) Formatsתבניות(—הדפסה של כל התבניות המאוחסנות בזיכרון  ,RAMזיכרון הבזק או כרטיס זיכרון אופציונלי
אחר של המדפסת.
) Imagesתמונות(—הדפסה של כל התמונות המאוחסנות בזיכרון  ,RAMזיכרון הבזק או כרטיס זיכרון אופציונלי
אחר של המדפסת.
) Fontsגופנים(—הדפסה של כל הגופנים הזמינים של המדפסת ,כולל גופני המדפסת הסטנדרטיים והאופציונליים.
הגופנים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון  RAMאו זיכרון הבזק.
) Barcodesברקודים(—הדפסה של כל הברקודים הזמינים במדפסת .הברקודים עשויים להיות מאוחסנים בזיכרון
 RAMאו בזיכרון הבזק.
) Allהכל(—הדפסת המדבקות הקודמות בתוספת מדבקת תצורת המדפסת ואת מדבקת תצורת הרשת.
פקודה)ות(  ZPLקשורה)ות(^WD :
עמוד אינטרנט של המדפסת) View and Modify Printer Settings :הצג ושנה את הגדרות המדפסת( < Print Listings
) on Labelהדפס רשימות על מדבקה(

150

צג מגע בצבע ובקרות

) Storageאחסון( < ) Print from E < USBהדפסה מכונן (E:
בחר את הקבצים להדפסה מזיכרון  E:של המדפסת.

כדי להדפיס קבצים מזיכרון  E:של המדפסת:
המדפסת תציג את הקבצים הזמינים.
א .גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים .זמינה גם האפשרות ) Select Allבחר הכל(.
ב .גע בתו הסימון כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
פקודת  SGDבשימושusb.host.write_list :
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פרק זה יסייע לך בהתקנה ובהפעלה של המדפסת .ניתן לחלק את תהליך ההתקנה לשני ) (2שלבים :התקנת חומרה
והתקנת מערכת מארח )תוכנה/מנהל התקנים( .פרק זה עוסק בהתקנת החומרה הפיזית עד להדפסת המדבקה הראשונה.

סקירה של התקנת מדפסת
להלן סקירה של הנהלים הנדרשים להתקנת המדפסת שלך.
 .1תחילה ,התקן ציוד חומרה אופציונלי של המדפסת .עבור אל התקנת אופציות חומרה בעמוד .48
 .2הנח את המדפסת במקום בטוח בו יש גישה לשקע חשמל ובו ניתן לחבר אותה באופן קווי או אלחוטי למערכת
המארחת.
 .3חבר את המדפסת וספק הכוח למקור מתח חשמל ז"ח מוארק.
 .4בחר והכן את המדיה למדפסת שלך.
 .5טען את המדיה.
 .6הפעל את המדפסת .כייל את המדיה ב) SmartCal-כיול חכם(.
 .7הדפס 'דוח תצורה' כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת.
 .8כבה את המדפסת.
 .9בחר שיטת תקשורת באמצעות חיבור קווי או אלחוטי אל המדפסת שלך .החיבורים הקוויים המקומיים הזמינים הם:
•

יציאת USB

•

יציאה טורית אופציונלית

•

יציאת ) Ethernetרת"מ( אופציונלית

 .10חבר את כבל המדפסת לרשת או למערכת המארחת )מדפסת במצב מופסק(.
 .11התחל את השלב השני בהתקנת המדפסת :בדרך כלל התקנה במערכת ההפעלה ® Windowsבעמוד .184

בחירת מיקום למדפסת
המדפסת והמדיה זקוקים לאזור נקי ובטוח בעל טמפרטורות נוחות ,כדי להבטיח פעולת מדפסת אופטימלית.
בחר מיקום למדפסת העומד בתנאים הבאים:
•

משטח :המשטח עליו תונח המדפסת חייב להיות יציב ,מפולס ובעל גודל וחוזק מתאימים למדפסת כולל המדיה.

•

מרחב :האזור בו תמוקם המדפסת חייב לכלול מרחב מספיק לפתיחת המדפסת )גישה למדיה ולניקוי( ,ולגישה
לכבלי קישוריות ומתח של המדפסת .כדי לאפשר אוורור וקירור נאותים ,השאר מרחב פנוי בכל הצדדים של
המדפסת.
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חשוב :אל תניח חומרי ריפוד כלשהם מאחורי בסיס המדפסת או מתחתיו ,מכיוון שהם יגבילו את זרימת האוויר ויכולים
לגרום להתחממות-יתר של המדפסת.
•

מתח :הנח את המדפסת קרוב לשקע חשמל נגיש בקלות.

•

ממשקי תקשורת נתונים :ודא שהכבלים והתקני  Wi-Fiאו  Bluetoothאינם חורגים מהמרחק המקסימלי המוגדר
בתקן פרוטוקול התקשורת או בדף נתוני המוצר של המדפסת .מחסומים פיזיים )עצמים ,קירות וכו'( עלולים
להקטין את עצמת אות האלחוט.

•

כבלי נתונים :אסור לנתב את הכבלים יחד עם או בקרבת כבלי חשמל או מוליכי חשמל ,תאורה פלואורסצנטית,
שנאים ,תנורי מיקרוגל ,מנועים או מקורות אחרים של רעשי חשמל או הפרעות חשמל .מקורות הפרעה אלה
עלולים להפריע לתקשורת ,לפעולת המערכת המארחת ולתפקוד המדפסת.

•

תנאי הפעלה :המדפסת שלך מתוכננת לפעול במגוון סביבות רחב.
•

טמפרטורות הפעלה 0° :עד 40°C
?

•

לחות הפעלה 20 :עד  ,85%ללא התעבות

•

? עד 60°C
?
טמפרטורות באחסון-40° :

•

לחות באחסון 5 :עד  ,85%ללא התעבות

התקן ציוד אופציונלי ומודולי קישוריות של המדפסת
התקן את הציוד האופציונלי הבא של המדפסת לפני המשך התקנת המדפסת.
•

מודול אלחוט ) 802.11acו - (Bluetooth 4.2-התקנת מודול קישוריות אלחוטית בעמוד 54

•

מודול יציאה טורית ) - (RS-232 DB-9התקנת מודול יציאה טורית בעמוד 51

•

מודול ) Ethernetרת"מ( פנימי  -התקנת מודול ) Ethernetרשת תקשורת מקומית( פנימי בעמוד 52

•

מנפק מדבקות )קילוף נייר מגן והגשת מדבקה למפעיל(  -התקנת מנפק המדבקות בעמוד 58

•

יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי  -התקנת יחידת חיתוך מדיה סטנדרטית בעמוד 59

•

מתאמי גודל לליבת גליל מדיה בעמוד  60מתאמי גליל מדיה לליבות מדיה בקוטר פנימי של  38.1מ"מ ) 1.5אינץ'(,
 50.8מ"מ ) 2.0אינץ'( ,או  3.0) 76.2אינץ'(.
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חיבור מתח חשמל
זהירות :אסור להפעיל את המדפסת או לטפל באספקת המתח באזור בו הם עלולים להירטב .עלולה להיגרם פציעה
חמורה!
הערה :הצב את המדפסת שלך כך שתוכל לטפל בקלות בכבל החשמל .תהליכים מסוימים להתקנה או לפתרון בעיות
עשויים לדרוש ממך לנתק את מתח החשמל .הוצא את תקע החשמל ממקור המתח או משקע החשמל כדי לוודא שאין מתח
חשמל במדפסת.
 .1חבר את התקע של ספק הכוח לשקע החשמל של המדפסת.
 .2חבר את כבל החשמל לשקע ספק הכוח.
 .3חבר את התקע בקצה השני של הכבל לשקע חשמל מתאים בקיר .שים לב שהשקע וסוג התקע של כבל החשמל
עשויים להיות שונים ,לפי האזור.
 .4נורית מתח חשמל פעיל תאיר בירוק אם קיים מתח בשקע החשמל בקיר.

חשוב :ודא כי אתה משתמש תמיד בכבל חשמל מתאים בעל שלושה ) (3פינים ומחבר .IEC 60320-C13
כבלי חשמל אלה חייבים לשאת את סמל האישור המתאים למדינה בה משתמשים במוצר.
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הכנה להדפסה
לא ניתן להשלים את הגדרת המדפסת מבלי שיש מדיה מותקנת .המדיה עשויה להיות מדבקות ,תגיות ,כרטיסים ,נייר
קבלות ,מערומים בקיפול מניפה ,מדבקות נגד שינויים ,וכו' .באופן אידאלי ,בחר את המדיה שתשמש לפעולה רגילה .כך
תוכל לזהות בקלות כל בעיות הגדרה ויישום ממשי בעת השימוש במדריך זה .המדפסת אינה מסופקת עם מדיה.
תוכל לקבל עזרה באתר האינטרנט של  Zebraאו מהספק שלך ,לבחירת המדיה המתאימה ליישום ההדפסה המיועד .אתר
מדיה בכתובת.zebra.com/supplies :

הכנת המדיה והטיפול בה
טיפול ואחסון זהירים במדיה הם חשובים ,כדי להגדיל למקסימום את איכות ההדפסה .אם המדיה תזדהם או תתלכלך,
היא תוכל לפגוע במדפסת או לגרום לפגמים בתמונה המודפסת )חורים ,פסים ,שינויי צבע ,פגיעה באיכות הדבק וכו'(.
חשוב :במהלך הייצור ,האריזה ,הטיפול והאחסון ,השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך או להזדהם .אנחנו
ממליצים להסיר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או המערום .כך תסיר זיהומים כלשהם שעלולים לעבור לראש
ההדפסה במהלך פעולה רגילה.

עצות לאחסון מדיה
•

אחסן את המדיה באזור נקי ,יבש ,קריר ואפל .מדיה להעברה תרמית ישירה מטופלת בחומרים כימיים כדי שתהיה
רגישה לחום .קרינת שמש ישירה או מקורות חום עלולים לגרום ל"חשיפה" של המדיה.

•

אסור לאחסן את המדיה עם חומרים כימיים או חומרי ניקוי.

•

השאר את המדיה באריזת המגן שלה עד שיגיע הזמן להכניס אותה לשימוש במדפסת.

•

לסוגי מדיה ולחומרי דבק למדבקות יש 'חיי מדף' או תאריך תפוגה .השתמש תמיד תחילה במדיה הישנה ביותר
שעדיין תקפה )שתוקפה לא פג(.
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טעינת גליל מדיה
הטעינה של גלילי מדיית הדפסה בכל מדפסות  4אינץ'  Link-OSמדגמי  ZD621ו ZD421-מבוצעת בתהליך זהה.
המדפסות תומכות בשלושת הסוגים הבסיסיים של מדיה:
•

רציפה )קבלות וכו' (.ללא סימנים המגדירים את אורך ההדפסה,

•

מדיה מסומנת )קווים שחורים ,סימנים שחורים ,חריצים או חורים( מגדירה את אורך ההדפסה

•

מדיית מדבקות המשתמשות בחיישן כדי לצפות בגב המדיה )נייר המגן( כדי לראות את ההתחלה והסיום של
המדבקות בגליל.

המדפסת משתמשת בשתי ) (2שיטות חישה לטיפול במגוון מדיה רחב:
•

חישה טרנסמיסיבית במיקום מרכזי למדיה רציפה ולמדיית מדבקות מרווח/מערך.

•

חישה זחיחה )בהחזרת אור( ברוחב מלא לתבנית הדפסה )אורך( באמצעות סימנים שחורים ,קווים שחורים,
חריצים או חורים.

קביעת חישת מדיה לפי סוג המדיה
•

עבור מדיית מערך/מרווח ,המדפסת חשה בהבדלים בין המדבקה ונייר המגן כדי לקבוע את אורך תבנית ההדפסה.

•

למדיה רציפה בגליל ,המדפסת רק חשה בתכונות המדיה .אורך תבנית ההדפסה נקבע לפי התכנות )מנהל התקנים
או תוכנה( או לפי אורך הטופס המאוחסן האחרון.

•

במדיית סימן שחור ,המדפסת חשה בתחילת הסימון ובמרחק לתחילת הסימון השחור הבא ,כדי למדוד את אורך
תבנית ההדפסה.

•

לסוגי מדיה נפוצים אחרים ולשינויי הגדרות ,עבור אל הנושאים הבאים:
•

שימוש במנפק המדבקות האופציונלי בעמוד  210לאחר שטענת מדיה באמצעות נוהל זה.

•

הדפסה על מדיה בקיפול מניפה בעמוד .206
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הוראות לטעינת מדיה:
נוהל זה מיועד להתקנים אופציונליים של תלישה )מסגרת רגילה( ,מנפק מדבקות או יחידת חיתוך מדיה.
 .1פתח את המדפסת .משוך את מנופי תפס השחרור לעבר חזית המדפסת.

 .2פתח את מחזיקי גליל המדיה .כוון את גליל המדיה כך שמשטח ההדפסה יופנה כלפי מעלה כאשר הוא יעבור על גליל
ההדפסה )ההנעה( .משוך את מובילי המדיה ביד הפנויה ,הנח את גליל המדיה על מחזיקי המדיה ושחרר את
המובילים .ודא שהגליל מסתובב בחופשיות .אסור שהגליל ינוח בתחתית תא המדיה.
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 .3משוך את המדיה כך שתצא מחזית המדפסת.

 .4דחוף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.
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 .5הפוך מעלה את המדיה כדי ליישר את חיישן המדיה הזחיח עבור סוג המדיה שלך.
•

למדיה רציפה בגליל מסוג קבלות או מדיית מדבקות ללא סימנים שחורים או חריצים ,יישר את המדיה למיקום
ברירת המחדל ,במרכז.

•

למדיית סימן שחור בעלת נייר מגן )קו שחור ,חריצים או חורים( ,כוונן את מיקום החיישן כך שהוא יתיישר אל
מרכז הסימן השחור .הימנע מהאזור המרכזי של המדיה כדי להשתמש בחישת סימן שחור בלבד לפעולה עם
הסימנים השחורים.

ברירת מחדל  -מיקום פעולה סטנדרטי
לחישת מערך )מרווח( מדבקות

היסט מהמרכז
חישת קו שחור בלבד
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שימוש בחיישן הזחיח
החיישן הזחיח הוא חיישן דו-תפקודי .הוא מספק חישת מדיה טרנסמיסיבית )רואה דרך המדיה( וחישה מחזירת אור.
המדפסת יכולה להשתמש באחת משיטות החישה ,אך לא בשתיהן בו זמנית.
בחיישן הזחיח יש מערך חיישנים במרכז .הוא מספק חישת מערך )מרווח( טרנסמיסיבית הניתנת להתאמה למיקומים
שתואמים למיקומי חיישן הדפסה במדפסות שולחניות מיושנות של ® Zebraובמרחקי ביניים .כך גם ניתן להשתמש בסוגי
מדיה לא-סטנדרטיים מסוימים או במדיה בצורות שאינן סדירות.
חיישן זחיח מאפשר למדפסת להשתמש במדיה המסומנת בסימנים שחורים או בחריצים )חורים( בגב המדיה )או נייר המגן
של המדיה( .החיישן מתיישר למרכז הסימן השחור או החריצים שאינם נמצאים במרכז גליל המדיה כדי להימנע ממערך
חישת מערך/מרווח.
כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים
חישת הסימן השחור מחפשת משטחים שאינם מחזירי אור כגון סימונים שחורים ,קווים שחורים ,חריצים או חורים בגב
המדיה שאינם מחזירים את קרן אור בתחום אינפרא-אדום הקרוב של החיישן אל גלאי החיישן .החיישן וגלאי הקו השחור
צמודים זה לזה מתחת למכסה החיישן.
מקם את חץ היישור של החיישן הזחיח במרכז הסימן השחור או החריץ בחלק התחתון של המדיה .יש לקבוע את יישור
החיישן רחוק ככל האפשר מקצה המדיה ,אך במקום בו  100%מחלון החיישן יהיו מכוסים בסימן .בעת ההדפסה ,המדיה
עשויה לנוע מצד לצד בשיעור של  ±1מ"מ )עקב שינויים במדיה ונזק לקצוות עקב טיפול( .גם החריצים בצדי המדיה
עשויים להינזק.
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כוונון החיישן הזחיח לחישת מערך )מרווח(
החיישן הזחיח לחישת מערך/מרווח תומך במספר מיקומים.
•

מיקום 'ברירת המחדל' של החיישן הזחיח הוא אידיאלי לרוב סוגי המדבקות.

•

טווח הכוונון הוא ממיקום מרכזי עד למיקום מוסט מן המרכז ,שהוא אידאלי להדפסת שתי ) (2מדבקות זו לצד זו
בגליל.

•

טווח הכוונון של החיישן הזחיח מכסה את מיקומי החיישן המשמשים במדפסות  Zebraמיושנות.

•

חישת מערך )מרווח( באמצעות חיישן זחיח יכולה לתפקד רק כאשר חץ היישור של החיישן מצביע למיקום כלשהו
במפתח היישור.

מקש יישור

חץ יישור
)מיקום ברירת המחדל(
ברירת מחדל של
מיקום הפעלה לחישת מערך

CL

קו מרכזים -

טווח כוונון  -שמאל לימין
ימין מקסימלי

ברירת מחדל

ממורכז

CL

CL

CL

מיקום חיישן קבוע בדגמי מדפסות  Zebraביחס לZD-
•

ברירת מחדל — דגמי  :Zebraחיישני מיקום קבועים ™?,LP/TLP 2844™?,LP/TLP 2842™?,G-Series
™LP/TLP 2042

•

יישור ממורכז — דגם ™Zebra: LP/TLP 2742
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טעינת גליל מדיה )המשך(
 .1דגמי יחידות חיתוך  -למדפסות בהן מותקן מודול יחידת חיתוך אופציונלית ,השחל את המדיה דרך החריץ הפנימי של
יחידת החיתוך ומשוך אותה מחזית המדפסת.

 .2סגור את המדפסת .לחץ מטה עד שהמכסה ננעל למקומו בנקישה.

ייתכן שתצטרך לכייל את המדפסת למדיה .יש לכוונן את חיישני המדפסת לחישת המדבקה ,לנייר המגן ולמרחק בין
המדבקות ,כדי שהיא תפעל כהלכה .בעת טעינה של מדיה זהה )גודל ,ספק ואצווה( ,תוכל רק ללחוץ על לחצן ההזנה
)קידום( פעם אחת כדי להכין את המדיה להדפסה.
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טעינת גליל סרט העברה
למדפסות העברה תרמית  ZD621ו ZD421-יש מערכת סרט גמישה .היא תומכת בסרטי ® Zebraמקורי באורך  300מ'
ו 74-מ' .המדפסת כוללת מתאמי סרט  300מטר לגלילי סרטים שאינם מתוצרת  .Zebraגליל באורך  74מטר שאינם
מתוצרת  Zebraאינם זקוקים למתאמי סרט אלה לפעולה תקינה.

 ֔ 
 ֔ 

 ֔ 

 ֔ 

֝֎֖֚֞֏֔֏ ֔֔

֝֎֖֚֞֏֔֏ ֔֔

קיימים מספר סוגים של סרטי העברה ובמקרים מסוימים גם בצבעים שונים ,כדי להתאים לצרכים היישומיים שלך .סרטי
העברה מקוריים של ® Zebraמתוכננים במיוחד למדפסת שלך ולמדיה ממותג  .Zebraמדיה או סרטים שאינם מתוצרת
 Zebraאינם מאושרים לשימוש במדפסת ® Zebraשלך ועשויים לפגוע במדפסת או בראש ההדפסה.
•

סוגי המדיה והסרטים צריכים להתאים ,כדי לספק לך את תוצאות ההדפסה המיטביות.

•

השתמש תמיד בסרט שהוא רחב מהמדיה ,כדי להגן על ראש ההדפסה מפני שחיקה.

•

בהעברה תרמית ישירה ,אל תטען סרט במדפסת.

•

השתמש תמיד בליבות סרט ריקות התואמות לקוטר הפנימי של גליל סרט ההעברה שלך .עלולים להתרחש קימוטי
סרט ובעיות הדפסה אחרות.

השתמש במדפסת בסרטי ® Zebraמקוריים הכוללים שובל סרט )מחזיר אור( כדי להפסיק את ההדפסה לאחר שגליל סרט
העברה מסתיים .סרטים וליבות סרטים מקוריים של ® Zebraכוללים גם חריצים המשמשים לשמירה על שילוב והנעה
פעילים של גליל הסרט ללא החלקות במהלך ההדפסה.
סרטים מקוריים של ® Zebraלמדפסת זו כוללים:
•

שעווה לשיפור ביצועים

•

שעווה/שרף פרמיום

•

שרף לשיפור ביצועים לחומרים סינתטייים )מהירות מרבית של  6אינץ’ בשנייה( ונייר מצופה )מהירות מרבית של
 4אינץ’ בשנייה(

•

שרף פרמיום לחומרים סינתטייים )מהירות מרבית של  4אינץ’ בשנייה(

חשוב :סרטי  74מטר  -אסור להשתמש בליבות סרט הדפסה מוקדמות המיועדות לדגמים שולחניים! ניתן לזהות את ליבות
הסרט הישנות )וסרטים מסוימים שאינם מתוצרת  (Zebraלפי החריץ המופיע רק בצד אחד של ליבת הסרט .ליבות ישנות
אלה הן גדולות מדי.
חשוב :אסור להשתמש בליבות סרט בעלות חריצים פגומים  -מעוגלים ,פרומים ,מרוסקים וכו' .חריצי הליבה חייבים
להיות מרובעים כדי לנעול את הליבה אל הכוש ,אחרת הליבה עלולה להשתחרר ולגרום לעיוות של הסרט ,לחישה גרועה
של סוף הסרט או לבעיות זמניות אחרות.
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טעינת גליל סרט העברה מתוצרת Zebra
לפני ביצוע הצעדים הבאים ,הכן את הסרט על-ידי הוצאתו מהאריזה ושחרור הרצועה הדביקה שלו.

חריץ
)נדרש בצד שמאל
של הסרט(
צד ימין
)מדפסת וגליל(

פס דביק

קיימים חריצים גם בצד
ימין של סרט  74מ'

ודא שלסרט ולליבת הסרט הריקה יש חריצים בצד שמאל של ליבות הסרט כמוצג לעיל .אם אין להם ,עבור אל טעינת סרט
העברה  300מטר שאינו מתוצרת  Zebraבעמוד .168
 .1כשהמדפסת פתוחה ,הנח ליבת סרט ריקה על כושי איסוף הסרט של המדפסת .דחוף את צד ימין של הליבה הריקה על
הכוש הדרוך בקפיץ )צד ימין( .יישר את הליבה עם מרכז הצד השמאלי של טבור הכוש וסובב את הליבה עד
שהחריצים מתיישרים וננעלים.
הערה :ניתן למצוא ליבת איסוף סרט ראשונית בקופסת האריזה .אחרי כן ,השתמש בליבת הזנה ריקה מכוש איסוף הסרט
לאיסוף גליל הסרט הבא.
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 .2הכנס גליל סרט חדש על כוש הזנת הסרט התחתון של המדפסת .דחוף אותו אל הכוש הימני ונעל את הצד השמאלי
כמו בהתקנת ליבת איסוף הסרט.

  Ґ

 Ґ
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 .3חבר את הסרט לליבת איסוף הסרט .השתמש בפס דביק על גלילים חדשים; אחרת ,השתמש ברצועת סרט דקה .יישר
את הסרט כך שהוא ייאסף ישר על הליבה.

 .4סובב את ליבת איסוף הסרט עם החלק העליון לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט .סובב את הליבה כדי לסיים
את היישור של מיקום איסוף הסרט על גליל איסוף הסרט .הסרט צריך לכסות כליל את מוביל הסרט.
 .5ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את המדפסת.
 .6אם מתח המדפסת מופעל ,לחץ על לחצן ) FEEDהזנה( כך שהמדפסת תזין לפחות  20ס"מ ) 8אינץ'( של מדיה ,כדי
לבטל חופשים במדיה )ליישר קמטי סרט( ,וכדי ליישר את הסרט על הכושים .אחרת ,המתן להפעלת המדפסת והשלם
את הוראות המדפסת בפרק זה.
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 .7שנה את הגדרת מצב ההדפסה מהעברה תרמית ישירה להעברה תרמית ,כדי להגדיר את פרופילי הטמפרטורה של
המדפסת למדיית העברה תרמית .ניתן לבצע זאת באמצעות מנהל התקן המדפסת ,התוכנה או בפקודות תכנות
מדפסת.
•

בעת שליטה במדפסת באמצעות תכנות  ,ZPLעיין בפקודה ) Media Typeסוג מדיה( ) (^MTשל ) ZPL IIפעל
לפי ההוראות ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .((ZPL

•

בעת שליטה במדפסת באמצעות  ,EPL Page Modeעיין בפקודה ) Options (O) EPLפעל לפי ההוראות
במדריך למתכנת של .(EPL Page Mode

כדי לאמת את שינוי המצב מהעברה תרמית ישירה להעברה תרמית ,ראה בדיקת הדפסה עם דוח תצורה בעמוד  ,176כדי
להדפיס מדבקת תצורה .השדה ') 'PRINT METHODשיטת הדפסה( צריך להיות מוגדר אל ''THERMAL-TRANS
)העברה תרמית( במדבקת מצב התצורה של המדפסת.
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טעינת סרט העברה  300מטר שאינו מתוצרת Zebra
טעינת סרט העברה  300מטר שאינו מתוצרת  Zebraבמדפסת שלך דורשת שימוש במתאמי ליבת סרט של .Zebra
הדרישות המינימליות לשימוש בסרטים  300מטר שאינם מתוצרת  Zebraבמדפסת שלך:
•

קוטר ליבה פנימי של  25.4מ"מ ) 1.0אינץ' ,טווח של  1.004עד  1.016אינץ'(.
חומר :סיבי עץ; חומרים קשים כגון ליבות פלסטיק עלולים שלא לפעול כהלכה.

•

טווח רוחב סרט של  110עד  33מ"מ ) 4.3עד  1.3אינץ'(.

•

הקוטר החיצוני המקסימלי של הסרט הוא  66מ"מ ) 2.6אינץ'(.

זהירות—נזק למוצר :מדיה או סרטים שאינם מתוצרת  Zebraאינם מאושרים לשימוש במדפסת ® Zebraשלך ועשויים
לפגוע במדפסת או בראש ההדפסה .איכות התמונה תושפע גם על-ידי ביצועי סרט גרועים או גבוליים )מהירות הדפסה
מקסימלית ,תרכובת הדיו ,וכו'( ,חומר הליבה )רך או קשה מדי( ,והתאמה )ליבת סרט חופשיה או הדוקה או חריגה
מהקוטר החיצוני המקסימלי  66 -מ"מ(.
המתאמים יסייעו לך ליישר את הסרט והליבה אל מרכז המדיה )והמדפסת( .המתאמים כוללים קפיץ 'נעילת ליבה' כדי
להשתלב בסיבי העץ הרכים שבתוך ליבת הסרט ,וסרגל מידה הנמדד מקו המרכז של המדפסת בעת התקנה במדפסת.
= קו המרכז

קפיץ 'נעילת ליבה'

 .1טען ליבת סרט ריקה במתאם ליבת הסרט .ליבת הסרט הריקה צריכה להיות באותו רוחב )או רחבה יותר( מגליל
הסרט .מרכז בערך את הליבה על קו המרכז של המתאמים .ניתן להשתמש בליבת סרט ריקה של  Zebraבמקום
במתאם ובליבת סרט ריקה שאינה מתוצרת  .Zebraרק ליבת סרט ריקה  300מ' מסופקת עם המדפסת.
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 .2טען ליבת סרט ריקה שאינה מתוצרת  Zebraבמתאם ליבת הסרט .כוון את אוגן המתאם בצד שמאל ואמת שהסרט
נגלל לצד האחורי של הגליל כמוצג באיור .מרכז בערך את הליבה על קו המרכז של המתאמים.

הסרט יוצא מהצד האחורי
של הגליל
אוגן  -מקם בצד שמאל

הערה :גליל ברוחב מקסימלי של  110מ"מ ) 4.3אינץ'( אינו דורש מרכוז .במדיה ברוחב הקטן מהרוחב המרבי עד לרוחב
מינימלי של  33מ"מ ) 1.3אינץ'( ,השתמש בסרגל המידה שעל ליבת המתאם כדי ליישר את גלילי הסרט למדיה ולמדפסת.

ҐҐ :

ҐҐ :
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 .3מקם את המתאם עם הליבה הריקה על כושי איסוף הסרט ואת המתאם עם גליל הסרט על כושי הזנת הסרט
התחתונים .צד ימין של מתאם הליבה מורכב על הקצה הקוני של כל אחד מהכושים הימניים המופעלים בקפיץ .המשך
לדחוף את המתאם אל הכוש הימני וסובב את המתאם אל ליבת הכוש השמאלי .סובב את המתאמים והליבות עד
שהחריצים של אוגני המתאמים מתיישרים וננעלים על חישורי ליבת הכוש השמאלי.
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 .4במהלך התקנת הסרט והליבות הריקות במהלך השלבים הקודמים ,ייתכן שהם ייצאו מנקודת המרכז.
•

ודא שגליל הסרט והליבה הריקה מיושרים עם מרכז המדיה )מדבקות ,נייר ,תגים וכו'( .זכור כי תוכל להשתמש
בסרגל המידה על מתאם ליבת הסרט כדי למקם אותו במקומו.

•

אם שכחת לבדוק האם הסרט רחב דיו למדיה בשימוש ,כעת הזמן לבדוק זאת .הסרט חייב להיות רחב יותר
מהמדיה )כולל נייר המגן או המצע( כדי להגן על ראש ההדפסה.
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 .5חבר את הסרט לליבת איסוף הסרט .השתמש ברצועת סרט דקה כדי לאבטח את הסרט אל ליבת איסוף הסרט ,אם
המדיה שלך אינה משתמשת בפס דביק על מוביל הסרט כמו בסרט @ Zebraמקורי .יישר את הסרט כך שהוא ייאסף
ישר על הליבה.

 .6סובב את ליבת איסוף הסרט עם החלק העליון לעבר הצד האחורי כדי למתוח את הסרט .סובב את הליבה כדי לסיים
את היישור של מיקום איסוף הסרט על גליל איסוף הסרט .הסרט צריך להיכרך לפחות פעם אחת וחצי סביב ליבת
איסוף הסרט.
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 .7ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את המדפסת.
 .8אם מתח המדפסת מופעל ,לחץ על לחצן ) FEEDהזנה( כך שהמדפסת תזין לפחות  20ס"מ ) 8אינץ'( של מדיה ,כדי
לבטל חופשים במדיה )ליישר קמטי סרט( ,וכדי ליישר את הסרט על הכושים .אחרת ,המתן להפעלת המדפסת והשלם
את הוראות 'תחילת העבודה' בפרק זה.
 .9שנה את הגדרת מצב ההדפסה מהעברה תרמית ישירה להעברה תרמית ,כדי להגדיר את פרופילי הטמפרטורה של
המדפסת למדיית העברה תרמית .ניתן לבצע זאת באמצעות מנהל התקן המדפסת ,התוכנה או בפקודות תכנות
מדפסת.
•

בעת שליטה במדפסת באמצעות תכנות  ,ZPLעיין בפקודה ) Media Typeסוג מדיה( ) (^MTשל ) ZPL IIפעל
לפי ההוראות ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .((ZPL

•

בעת שליטה במדפסת באמצעות  ,EPL Page Modeעיין בפקודה ) Optionsאופציות( ) (Oשל ) EPLפעל
לפי ההוראות ב) EPL Line Mode Programmers Guide-מדריך למתכנתים של  Line Modeשל .((EPL

 .10כדי לאמת את שינוי המצב מהעברה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית ,ראה בדיקת הדפסה עם דוח תצורה
בעמוד  ,176כדי להדפיס מדבקת תצורה .השדה ') 'PRINT METHODשיטת הדפסה( צריך להיות מוגדר אל
') 'THERMAL-TRANSהעברה תרמית( במדבקת מצב התצורה של המדפסת.
המדפסת מוכנה כעת להדפסה.
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טעינת מחסנית סרט ZD421
המדפסת משתמשת במחסנית סרט להעברה עבור הדפסה בהעברה תרמית .פשוט החלק את המחסנית לתוך יחידת
העברת הסרט וסגור את המדפסת .המדפסת קוראת את מידע המחסנית המאוחסן במחסנית.
מסילות הובלת מחסנית

הכ

נס קצה זה

אחוז כאן
במחסנית הסרט

זה
צה
סק
הכנ

שבב חכם של מידע מדפסת

 .1הכנס את מחסנית הסרט לחריץ מחסנית הסרט ביחידת הינע הסרט במדפסת הפתוחה שלך .דחוף עד שהמחסנית
כמעט צמודה לחזית יחידת הינע הסרט .אתה תחוש ותשמע את המחסנית ננעלת במקומה .קיימת תמיכה רק
במחסניות סרט מקוריות של .Zebra

חזית יחידת
העברת הסרט

קורא
שבב חכם

מובילי מחסנית
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הפעל ') SmartCal Media Calibrationכיול חכם' של המדיה(
המדפסת צריכה לקבוע את פרמטרי המדיה לפני פעולת הדפסה אופטימלית .המדפסת תקבע באופן אוטומטי את סוג
המדיה )מערך/מרווח ,סימן שחור/חריץ או רציף( ותבדוק את מאפייני המדיה.
חשוב :לאחר השלמת הכיול הראשוני למדיה מסוימת ,אין צורך בביצוע כיולים נוספים בכל החלפה של המדיה .המדפסת
תמדוד את המדיה במהלך ההדפסה באופן אוטומטי לכוונון לשינויים קטנים במאפייני המדיה .לחיצה אחת או שתי

לחיצות על לחצן ) FEEDהזנה( )קידום( לאחר הכנסת גליל מדיה חדשה )מאותה האצווה( יסנכרנו את המדבקות.
כעת היא תהיה מוכנה להמשך ההדפסה.

נוהל 'כיול חכם'
 .1ודא שהמדיה וסרט המחסנית )אם אתה משתמש בהדפסה בהעברה תרמית( טעונים כהלכה וכי המכסה העליון של
המדפסת סגור.
 .2לחץ על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המדפסת.
 .3לאחר שהמדפסת במצב מוכן )נורית חיווי המצב מאירה בירוק קבוע( ,לחץ והחזק את לחצני ההשהיה והביטול למשך
שתי ) (2שניות ושחרר אותם.
 .4המדפסת תמדוד מספר מדבקות ותכוונן את רמות החישה של המדיה.
 .5כאשר המדפסת תעצור ,נורית חיווי המצב תאיר בירוק קבוע.
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בדיקת הדפסה עם דוח תצורה
לפני חיבור המדפסת למחשב ,ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה תקין .ניתן לעשות זאת על-ידי הדפסת דוח תצורה.
המידע בתדפיס דוחות התצורה עשוי לסייע בהתקנת המדפסת ובפתרון בעיות במדפסת.
 .1ודא שהמדיה וסרט המחסנית )אם אתה משתמש בהדפסה בהעברה תרמית( טעונים כהלכה וכי המכסה העליון של
המדפסת סגור.
 .2הפעל את המדפסת.
 .3לאחר שהמדפסת במצב מוכן )נורית חיווי המצב מאירה בירוק קבוע( ,לחץ והחזק את לחצני ההזנה והביטול למשך
שתי ) (2שניות ושחרר אותם.
 .4יודפסו דוחות ) Printer Configurationתצורת מדפסת( ו) Network Configuration-תצורת רשת( )מוצגים להלן(.
 .5כאשר המדפסת תעצור ,נורית חיווי המצב תאיר בירוק קבוע.

אם לא תצליח להדפיס דוחות אלו ,עבור אל פתרון בעיות בעמוד .270
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זיהוי מצב 'נגמרה מדיה'
כאשר תסתיים המדיה ,המדפסת תדווח מצב 'נגמרה מדיה' בנוריות חיווי המצב והמדיה המאירות בצבע אדום קבוע .זהו
חלק מהמחזור הרגיל לשימוש במדיה.

התאוששות ממצב 'נגמרה מדיה'
 .1פתח את המדפסת.
 .2בדוק האם המדיה נמצאת בקצה הגליל או כמעט בקצה הגליל כאשר חסרה מדבקה בנייר המגן.
 .3הסר את המדיה הנותרת ואת ליבת הגליל.
 .4הכנס גליל מדיה חדש .עבור אל טעינת גליל מדיה בעמוד .156
•

אם תתקין מדיה זהה ,פשוט טען את המדיה החדשה ולחץ פעם אחת על לחצן ההזנה )קידום( כדי לחדש את
ההדפסה.

•

אם תטען מדיה שונה )הגודל ,הספק ,או אפילו האצווה שונים( ,טען את המדיה ובצע ) SmartCalכיול חכם(
כדי לוודא פעולה אופטימלית.

•

שים לב כי שינוי גודל מדיה )אורך או רוחב( דורש בדרך כלל לשנות את ממדי המדיה המתוכנתים או את תבנית
המדבקה הפעילה במדפסת.

חשוב :לעתים ,ייתכן שמדבקה תהיה חסרה במקום כלשהו במרכז גליל המדבקות )לא בקצה המדיה( .מצב זה יגרום למצב
'נגמרה מדיה' .כדי להתאושש ,משוך את המדיה כלפי חוץ מעבר למדבקה החסרה עד שהמדבקה הבאה תהיה מעל לגליל
ההדפסה .סגור את המדפסת .לחץ פעם אחת על לחצן ההזנה )קידום( .המדפסת תבצע סנכרון מחדש של מיקום המדבקה
ותהיה מוכנה לחידוש ההדפסה.
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זיהוי מצב 'נגמר סרט'
כאשר יסתיים סרט הניתן להדפסה ,המדפסת תדווח מצב 'נגמר סרט' בנוריות חיווי המצב והמדיה .זהו חלק מהמחזור
הרגיל לשימוש במדיה.
כאשר המדפסת מזהה שנגמרה המדיה ,נורית החיווי תאיר באדום קבוע מצב ונורית החיווי מדיה תהבהב באדום.

התאוששות ממצב 'נגמר סרט'
 .1פתח את המדפסת.
 .2שים לב שהסרט הרפלקטיבי )משמש לזיהוי סוף הסרט( חשוף בצד התחתון של מחסנית הסרט או גליל הסרט .גם גליל
הסרט הקדמי מלא.
 .3הסר את הסרט או מחסנית הסרט המשומשים וסלק אותם כהלכה .שמור את ליבת הסרט הריקה )גליל( לטעינת גליל
סרט חדש.
 .4טען גלילי סרט חדשים או הכנס מחסנית סרט חדשה .עבור אל טעינת גליל סרט העברה בעמוד  163או טעינת מחסנית
סרט  ZD421בעמוד .174
 .5לחץ על לחצן ההזנה )קידום( כדי לחדש את ההדפסה.

178

התקנה

חיבור המדפסת למחשב
המדפסת תומכת במגוון רחב של אפשרויות ממשק ותצורות .אלה כוללים את:
•

ממשק  - (USB 2.0)?USBסטנדרטי

•

 RS232טורי  ZD621 -סטנדרטי .אופציית שדרוג שטח למדפסות .ZD421

•

) Ethernetרת"מ(  ZD621 -סטנדרטי .אופציית שדרוג שטח למדפסות .ZD421

•

 (802.11ac)?Wi-Fiו Bluetooth Classic 4.1-פנימיים  -אופציה להתקנה במפעל.
•

דגמי  WiFiכוללים ) Bluetooth Low Energyחיבור למהירות נמוכה( לתצורת מדפסת באמצעות תוכנה
המופעלת בהתקן  Androidאו .iOS

מנהלי התקן מדפסת ® Windowsמותקנים מראש
התקן את ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של  (ZSU) (Zebraלפני הפעלת מתח המדפסת המחוברת
למחשב .כלי העזר מתקין תחילה את מנהלי ההתקנים של  Zebraעבור  .Windowsאשף ההתקנה  ZSUיבקש ממך
להפעיל את המדפסת .פעל לפי ההוראות להשלמת ההתקנה של המדפסת.
) Zebra Setup Utilityכלי העזרה להתקנה( של  Zebraמתוכנן לסייע לך בהתקנת המדפסת שלך .דרישות הכבלים
והפרמטרים הייחודיים של כל אחד מממשקי התקשורת הפיזיים של המדפסת נדונים בעמודים הבאים ,כדי לסייע לך
בהגדרת התצורה לפני התקנת המדפסת ומיד לפני הפעלת מתח החשמל .האשפים של ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר
להתקנה של  (Zebraיורו לך מתי להפעיל את מתח המדפסת בנקודת הזמן המתאימה כדי להשלים את התקנת המדפסת.
לקבלת פרטים על הגדרת התצורה של הרשת ) Ethernetאו  (Wi-Fiותקשורת  ,Bluetoothעיין במדריכים הבאים:
•

) Wired and Wireless Print Server User Guideמדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי(

•

) Bluetooth Wireless Guideמדריך אלחוט (Bluetooth

דרישות כבלי ממשק
כבלי הנתונים חייבים להיות מסוככים ולהיות מצוידים במעטי מחברים עשויים ממתכת או המצופים במתכת .יש
להשתמש בכבלים ומחברים מסוככים ,כדי למנוע הקרנה וקליטה של רעשים חשמליים.
כדי למזער את קליטת הרעשים האלקטרוניים מהכבל:
•

הקפד שכבלי הנתונים יהיו קצרים ככל שניתן )מומלץ עד כ 1.83-מטר(.

•

אל תאגד כבלי נתונים בצורה הדוקה לכבלי מתח.

•

אל תקשור כבלי נתונים למובילים של כבלי מתח.

חשוב :מדפסת זו תואמת לכללים ולתקנות של חלק  15של ה ,FCC-עבור ציוד בסיווג  ,Bבו משתמשים בכבלי נתונים
מסוככים במלואם .שימוש בכבלים שאינם מסוככים עלול להגדיל את פליטות ההקרנה לרמות שמעבר למגבלות סיווג .B
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ממשק USB
) Universal Serial Busגרסה  (2.0מספק ממשק "תקע והפעל" התואם לחומרת המחשב שלך .ניתן לחבר מדפסות רבות
ליציאת/רכזת  USBאחת.
בעת שימוש בכבל  ,USBאמת כי הכבל או מארז הכבל מסומנים בסמל ™ Certified USBכדי להבטיח תאימות
.USB 2.0
.

USB
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ממשק טורי
המדפסת משתמשת בכבל מודם מסוג  nulלתקשורת  .DTEהכבל הנדרש חייב לכלול מחבר זכר  9פינים מסוג D
) (DB-9Pבצד אחד המתחבר לשקע טורי נקבה ) (DB-9Sהנמצא בגב המדפסת .הקצה האחר של כבל ממשק האות
מתחבר ליציאה הטורית במחשב המארח .למידע הקצאת פינים ,עיין בנספח א'.
הגדרות התקשורת של היציאה הטורית בין המדפסת לבין המארח )בדרך כלל מחשב( חייבות להיות תואמות ,לקבלת
תקשורת אמינה .קצב סיביות לשנייה )או קצב באוד( ובקרת הזרימה הן ההגדרות הנפוצות ביותר שיש לשנות.
ניתן להגדיר את התקשורת הטורית בין המדפסת לבין המחשב באמצעות:
•

הפקודה ? SC
^ בתכנות ZPL

•

איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של המדפסת.

ברירות המחדל שנקבעו במפעל לתקשורת טורית הן ,baud 9600 :אורך מילה של  8סיביות ,ללא בדיקת זוגיות ,סיבית
עצירה אחת  ,1ו) XON/XOFF-בקרת זרימת הנתונים בתוכנה במערכת מארחת המבוססת על .(Windows

חשוב :אסור להשתמש בהתקנים המתחברים לכבל  (DTE<=>DCE)?RS-232עם מדפסת זו .התקנים מסוימים עלולים
להפריע לפעולת התקנים המחוברים ליציאת מארח  USBבעת הפעלת המדפסת.
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) Ethernetרת"מ(RJ-45 ,
המדפסת דורשת שימוש בכבל  UTP RJ45 Ethernetבדירוג  CAT-5או טוב יותר.
המדפסת כוללת שרת הדפסה רשתית מובנה .לקבלת מידע נוסף על הגדרת המדפסת לפעולה ברשת מבוססת Ethernet
תואמת ,עיין במדריך למשתמש ) Wired and Wireless Print Serverמדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי(.
חובה להגדיר את המדפסת לשימוש ברשת שלך .ניתן לגשת לשרת ההדפסה המובנה במדפסת שלך באמצעות דפי
האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.

כבל Ethernet
)מחבר (RJ45

נוריות חיווי מצב/פעולה של Ethernet
למחבר  Ethernetבמדפסת יש שתי נוריות חיווי מצב/פעילות הנראות חלקית כדי לספק מידע ממשק במחבר .למדפסת
יש נוריות חיווי בממשק המשתמש לבדיקת מצב הפעולה ברשת של המדפסת; לקבלת פרטים נוספים ,עבור אל משמעות
התבניות של נוריות החיווי בעמוד .42
תיאור

מצב נוריות LED
שתיהן כבויות

לא זוהה קישור Ethernet

ירוק

זוהה קישור 100 Mbps
?

ירוק וכתום מהבהב

? ופעילות Ethernet
זוהו קישור 100 Mbps

כתום

זוהה קישור 10 Mbps
?

כתום וירוק מהבהב

? ופעילות Ethernet
זוהו קישור 10 Mbps
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הקצאת כתובת  IPלגישה דרך רשת
כל ההתקנים ברשת ) Ethernetרת"מ ורת"מ אלחוטית( זקוקים לכתובת ) IPפרוטוקול אינטרנט( ברשת .כתובת  IPשל
המדפסת נדרשת לגישה למדפסת לצורכי הדפסה ולהגדרת התצורה של המדפסת .חמש הדרכים להקצאת כתובת  IPהן:
•

) - DHCP (Dynamic Host Connection Protocolהגדרת ברירת המחדל

•

) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של ) (Zebraכולל מנהל התקן המדפסת  ZebraDesignerעבור
(Windows

•

Telnet

•

יישומים לנייד

•

ZebraNet Bridge

 DHCPלרשתות פרטיות
לפי ברירת המחדל ,המדפסת מוגדרת לפעולה ברת"מ  Ethernetאו ברשת  Wi-Fiבאמצעות  .DHCPהגדרה זו מיועדת
בעיקר לרשתות פרטיות .הרשת מספקת באופן אוטומטי כתובת  IPרשתית חדשה בכל פעם שמפעילים את המדפסת.
מנהל ההתקנים של המדפסת מתחבר למדפסת בכתובת  IPסטטית .יהיה צורך לשנות את כתובת  IPהמוגדרת במנהל
ההתקנים של המדפסת כדי שתתאפשר לו גישה למדפסת ,אם כתובת  IPהמוקצית השתנתה לאחר ההתקנה הראשונית
של המדפסת.
רשתות מנוהלות
השימוש במדפסת ברשת מובנית )רת"מ או  (Wi-Fiדורש שמנהל הרשת יקצה כתובת  IPסטטית למדפסת ,ויבצע הגדרות
אחרות הנדרשות לפעולה תקינה ברשת.
שרת הדפסה  -ברירת מחדל של שם משתמש וסיסמה
מאפיינים מסוימים דורשים את שם המשתמש והסיסמה שהוגדרו כברירת מחדל לצורך גישה לשרת ההדפסה של
המדפסת ,או אם יש אופציית  Wi-Fiבמדפסת .ערכי ברירת המחדל שנקבעו במפעל מוצגים להלן:

• ) User IDשם משתמש(admin :
• ) Passwordסיסמה(1234 :

אפשרות קישוריות אלחוטית  Wi-FiוBluetooth Classic-
מדריך זה עוסק בתצורה הבסיסית של שרת הדפסה  Wi-Fiפנימי ואפשרות קישוריות אלחוטית .Bluetooth Classic 4.X
מדריך זה רק עוסק בהתקנת  Wi-Fiכחלק מאפשרות הקישוריות האלחוטית  Wi-Fiו Bluetooth Classic-בהגדרת שרת
הדפסה  Wi-Fiאופציונלי בעמוד  .185עיין באתר האינטרנט של  Zebraואתר את Wired and Wireless Print Server
) User Guideמדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי( לקבלת מידע נוסף על הפעלת  Ethernetבמדפסת שלך.
מדריך זה רק עוסק בהתקנת  Bluetoothכחלק מאפשרות הקישוריות האלחוטית  Wi-Fiו Bluetooth Classic-בתצורה של
אופציית  Bluetoothבעמוד  .192עיין באתר האינטרנט של  Zebraואתר את ) Bluetooth Wireless Guideמדריך אלחוט
 (Bluetoothלקבלת מידע נוסף על הפעלת  Bluetoothבמדפסת שלך.

עדכון קושחת המדפסת לסיום התקנת האפשרויות
מומלץ לעדכן תמיד את קושחת המדפסת בגרסה העדכנית ביותר כדי לקבל ביצועי מדפסת אופטימליים .לקבלת הוראות
על עדכון קושחת המדפסת ,עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד  .269עבור לפרק על אודות בעמוד  12של מדריך זה
כדי לאתר קישורים ישירים לדפי התמיכה של המדפסת עבור דגם מדפסת  Link-OSהספציפי שלך ולעדכוני הקושחה.
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®
Windows
פרק זה יסייע לך להגדיר את התקשורת בין המדפסת שלך לבין סביבת מערכת ההפעלה .Windows

הגדרת התקשורת בין המדפסת לבין ) Windowsסקירה(
למערכות הפעלה  Windowsנתמכות )הנפוצות ביותר( באמצעות חיבור מקומי )קווי(:
 .1הורד את ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של  (Zebraמאתר .Zebra
•

 ZD621מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621t-info

•

 ZD621מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD621d-info

•

 ZD421מדפסת במחסניות סרט בהעברה תרמית — zebra.com/ZD421c-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD421t-info

•

 ZD421מדפסת העברה תרמית ישירה — zebra.com/ZD421d-info

•

 ZD621Rמדפסת העברה תרמית — zebra.com/ZD621r-info

 .2הפעל את ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר של  (Zebraמהספרייה  Downloadשלך.
 .3לחץ על ) Install New Printerהתקן מדפסת חדשה( והרץ את אשף ההתקנה.
 .4בחר את ) Install Printerהתקן מדפסת( ובחר את מספר הדגם של המדפסת שלך מרשימת מדפסות .ZDesigner
 .5בחר את היציאה ) USBאו טורית( המחוברת למחשב .השתמש בממשקים אלה כדי לסייע בהתקנה מוכוונת-אשף של
מדפסת מרושתת או דרך ).Bluetooth Classic (4.0
 .6הפעל את המדפסת והגדר את תצורת תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שלך.
 .7הדפס 'עמוד בדיקה' ממנהל התקנים  Windowsכדי לוודא פעולה עם .Windows

מנהלי התקן מדפסת ® Windowsמותקנים מראש
התקן את ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר של  (ZSU) (Zebraלפני הפעלת מתח החשמל של המדפסת המחוברת
למחשב )המפעיל מנהל התקן  Zebraהנתמך במערכת ההפעלה  .(Windowsכלי העזר מתקין תחילה את מנהלי ההתקנים
של  Zebraעבור  .Windowsאשף ההתקנה  ZSUיבקש ממך להפעיל את המדפסת .פעל לפי ההוראות להשלמת ההתקנה
של המדפסת.
) Zebra Setup Utilityכלי העזרה להתקנה של  (Zebraמתוכנן לסייע לך בהגדרת התקשורת המדפסת במחשב
המופעל במערכת ההפעלה  .Windowsדרישות הכבלים והפרמטרים הייחודיים של כל אחד מממשקי התקשורת הפיזיים
של המדפסת נדונים בעמודים הבאים ,כדי לסייע לך בהגדרת התצורה לפני התקנת המדפסת ומיד לפני הפעלת מתח
החשמל .האשפים של ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של  (Zebraיורו לך מתי להפעיל את מתח המדפסת
בנקודת הזמן המתאימה כדי להשלים את התקנת המדפסת.
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לקבלת מידע נוסף על התקנת ממשקי ) Ethernetרשת( ו:Bluetooth-
•

) Wired and Wireless Print Server User Guideמדריך למשתמש בשרת הדפסה קווי ואלחוטי(

•

) Bluetooth Wireless Guideמדריך אלחוט (Bluetooth

הגדרת שרת הדפסה  Wi-Fiאופציונלי
פרק זה עוסק בהכנת התצורה הבסיסית של אופציית שרת הדפסה  Wi-Fiפנימי של  .ZebraNetלקבלת מידע נוסף ,ראה
) Wired and Wireless Print Servers User Guideמדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים(.
ניתן להגדיר את תצורת המדפסת לפעולה אלחוטית בדרכים הבאות .המדריך הבסיסי עוסק רק באפשרות הראשונה,
) Connectivity Wizardאשף הקישוריות(.
•

באמצעות ) Connectivity Wizardאשף הקישוריות( ,הכותב עבורך תסריט  .ZPLבמסך האחרון של כלי העזר,
ניתן לבחור האם לשלוח את הפקודה ישירות למדפסת ,או לשמור את תסריט  ZPLלקובץ .לקובץ  ZPLשנשמר יש
מספר מטרות:
•

ניתן לשלוח את הקובץ למדפסת דרך כל חיבור זמין )טורי ,מקבילי USB ,או שרת הדפסה קווי(.

•

ניתן לשלוח שוב את הקובץ למדפסת לאחר שחזור הגדרות המדפסת לברירות המחדל שנקבעו במפעל.

•

ניתן לשלוח את הקובץ למספר רב של מדפסות שישתמשו באותן הגדרות רשת.

•

באמצעות תסריט  ZPLשתכתוב בעצמך .השתמש בפקודה  ^WXכדי להגדיר את הפרמטרים הבסיסיים של סוג
האבטחה .ניתן לשלוח את הפקודה דרך כל חיבור זמין )טורי ,מקבילי USB ,או שרת הדפסה קווי( .לקבלת מידע
נוסף על אופציה זו ,עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .(ZPL

•

באמצעות פקודות  (SGD) Set/Get/Doשניתן לשלוח למדפסת .התחל ב wlan.security-כדי לקבוע את סוג
האבטחה האלחוטית .בהתאם לסוג האבטחה שתבחר ,יידרשו פקודות  SGDאחרות לציון הפרמטרים האחרים.
ניתן לשלוח את הפקודות דרך כל חיבור זמין )טורי ,מקבילי USB ,או שרת הדפסה קווי( .לקבלת מידע נוסף על
אופציה זו ,עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .(ZPL

קביעת תצורה באמצעות ) Connectivity Wizardאשף הקישוריות( של ZebraNet
Bridge
הערה :הכלי המועדף לחיבור ולהגדרת תצורה של מדפסות  Link-OSלענן ,רשת תקשורת אלחוטית ורשת תקשורת
מקומית הוא כעת  .Link-OS Profile Managerתוכל לקבל את  Profile ManagerוZebraNet Bridge Enterprise-
)תצורה מקומית ותצורת רת"מ( דרך  .zebra.com/softwareנדרש  ZebraNet Bridge Enterpriseגרסה  1.2.5או
מתקדמת יותר לקביעת תצורה נכונה של המדפסת.
) Connectivity Wizardאשף הקישוריות( ,שהוא חלק מתוכנה זו ,מאפשר לך לקבוע את תצורת המדפסת בקלות לפעולה
אלחוטית על-ידי כתיבת תסריט  ZPLהמתאים לך .השתמש בכלי עזר זה בעת התקנה ראשונית של שרת מדפסת אלחוטי
או לאחר החזרת אפשרויות המדפסת לברירות המחדל שנקבעו במפעל.
הערה :ניתן להגדיר רק שרת הדפסה אחד בכל פעם בעת השימוש ב) Connectivity Wizard-אשף הקישוריות( .כדי
להגדיר תצורה של שרתי הדפסה רבים )קוויים או אלחוטיים( ,הפעל את התוכנית פעם אחת עבור כל אחד משרתי
ההדפסה.
כדי להשתמש ב) Connectivity Wizard-אשף הקישוריות( ,פעל לפי השלבים הבאים:
 .1אם עדיין לא התקנת את  ZebraNet Bridge Enterpriseבמחשב שלך ,התקן אותו כעת.
ניתן לקבל את התוכנית באתר  Zebraבכתובת .zebra.com/software
 .2הפעל את התוכנית .ZebraNet Bridge Enterprise
אם תתבקש להזין מספר סידורי ,לחץ על ) Cancelביטול( .עדיין תוכל להשתמש ב) Connectivity Wizard-אשף
הקישוריות(.
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 .3משורת התפריט ,בחר ) Toolsכלים( < ) Connectivity Wizardאשף הקישוריות( .ייפתח Connectivity Wizard
)אשף הקישוריות(.

 .4מהרשימה ) Choose Portבחר יציאה( ,בחר את היציאה אליה מחוברת המדפסת שלך.
•

אם תשמור את הקובץ מבלי לשלוח אותו למדפסת ,תוכל לבחור יציאה זמינה כלשהי.

•

אם תבחר את  ,File:תתבקש לבחור תיקייה בה יישמר הקובץ.

•

אם תבחר יציאה טורית ,מידע התצורה הטורית יופיע מתחת לרשימה ) Choose Portבחר יציאה( .במידת הצורך,
שנה את הגדרות התקשורת הטורית כך שיתאימו להגדרות המדפסת שלך.

הערה :אם יציאה נמצאת בשימוש התקן אחר ,היא לא תיכלל ברשימה הנפתחת.
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 .5לחץ על ) Nextהבא(.
האשף יבקש ממך לציין את התקן שרת ההדפסה לו תרצה לקבוע תצורה.

 .6בחר את ) Wirelessאלחוטי( ולחץ על ) Nextהבא(.
האשף יבקש ממך לציין את סוג המדפסת בה אתה משתמש.
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 .7בחר את סוג המדפסת בה אתה משתמש ולחץ על ) Nextהבא(.
האשף יבקש ממך לציין את מידע  IPשל האלחוט.

 .8אפשר את האפשרות ) DHCPדינמי( או האפשרות  IPסטטי.
•

DHCP
א .בחר את  DHCPולחץ על ) Nextהבא(.
ב .המשך בצעד .9

•

) Staticסטטי( )(IP
ג .בחר את ) Staticסטטי(.
ד .יופעלו השדות של הגדרות .IP
ה .הזן את ) IP Addressכתובת ) Default Gateway ,(IPמבואת ברירת המחדל( ,ו) Subnet Mask-מסכת
רשת-משנה( של שרת ההדפסה האלחוטי .פנה למנהל הרשת לקבלת הערכים הנכונים.
ו .המשך בצעד .9
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 .9לחץ על ) Nextהבא(.
ייפתח החלון ) Wireless Settingsהגדרות אלחוט(.

 .10הזן את .ESSID

הערה :אם תרצה להשתמש ב ESSID-ובביטוי הסיסמה ,תצטרך להגדיר אותם בנקודת הגישה לפני השלמת
שלבים אלה.
 .11מהרשימה הנפתחת ,בחר את ) Security Modeמצב אבטחה( שלך.
•

) Noneללא( )לא נבחר פרוטוקול אבטחה(

•

 WEP 40-Bitאו WEP 128-Bit
בחלק ) WEP Optionsאפשרויות  (WEPשל החלון ,הזן את הערכים הבאים:
•

) Authentication Typeסוג אימות(

•

) WEP Indexאינדקס (WEP

•

) Encryption Key Storageאחסון מפתח הצפנה(

•

) WEP Keysמפתחות (WEP

לחץ על ) Nextהבא( והמשך אל צעד .12
•

 EAP-FAST ,EAP-TTLS ,EAP-TLSאו WPA-EAP-TLS
בחלק  EAPשל החלון ,אם נדרש ,הזן את ) Optional Private Keyמפתח פרטי אופציונלי(.
לחץ על ) Nextהבא( והמשך אל צעד .12

•

 WPA-PEAP ,WPA-EAP-TTLS ,LEAP ,PEAPאו WPA-LEAP
בחלק ) General Securityאבטחה כללית( של החלון ,הזן את ) Security Usernameשם משתמש אבטחה( ואת
) Security Passwordסיסמת אבטחה(.
לחץ על ) Nextהבא( והמשך אל צעד .12
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•

WPA-PSK
בחלק  WPAשל החלון:
א .בחר את ) PSK Typeסוג .(PSK
ב .הזן את ) PSK Nameשם .(PSK
לחץ על ) Nextהבא( והמשך אל צעד .12

•

WPA-EAP-FAST
ג .בחלק ) General Securityאבטחה כללית( של החלון ,הזן את ) Security Usernameשם משתמש אבטחה(
ואת ) Security Passwordסיסמת אבטחה(.
ד .בחלק  EAPשל החלון ,אם נדרש ,הזן את ) Optional Private Keyמפתח פרטי אופציונלי(.
לחץ על ) Nextהבא( והמשך אל צעד .12

•

KERBEROS
בחלק ) Kerberos Settingsהגדרות  (Kerberosשל החלון ,הזן את הערכים הבאים:
•

) Kerberos Userמשתמש (Kerberos

•

) Kerberos Passwordסיסמת (Kerberos

•

) Kerberos Realmתחום (Kerberos

•

Kerberos KDC

הערה KERBEROS :אינו נתמך בשרתי הדפסה  Internal Wireless Plusאו בכרטיסי אלחוט.

לחץ על ) Nextהבא( והמשך אל צעד .12
 .12לחץ על ) Advanced Optionsאפשרויות מתקדמות( בחלון ) Wireless Settingsהגדרות אלחוט(.
ייפתח החלון ) Advanced Wireless Settingsהגדרות אלחוט מתקדמות(.
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 .13סקור את ההגדרות בחלון ) Advanced Wireless Settingsהגדרות אלחוט מתקדמות( .שנה את ההגדרות לפי הצורך
ולחץ על ) OKאישור( .ישוב וייפתח החלון ) Wireless Settingsהגדרות אלחוט(.
 .14לחץ על ) Nextהבא(.
בהתבסס על בחירותיך ב) Wireless Setup Wizard-אשף הגדרות אלחוט( ,התוכנית תכתוב את פקודות ZPL
המתאימות ותציג אותן לסקירתך .אם בחרת ) Tabletop/Desktopשולחן עבודה( ,תיבת הדו-שיח תהיה דומה למוצג.

 .15החלט האם ברצונך לשלוח את התסריט מיד או לשמור אותו לשימוש במועד מאוחר יותר.

שימוש בתסריט תצורה
השלם את ההתקנה על-ידי שליחת תסריט  ZPRלמדפסת דרך היציאה שבחרת בתחילת נוהל זה.
 .1אמת שהמדפסת מחוברת למחשב דרך חיבור קווי ליציאה שבחרת USB ,או טורית.
 .2אם עדיין לא עשית זאת ,הפעל את המדפסת.
 .3בחלון ) Review and Send ZPL for Wirelessסקור ושלח את  ZPLלמדפסת אלחוט( ,לחץ על ) Finishסיום(.
 .4המחשב ישלח את תסריט  ZPLלמדפסת דרך היציאה שנבחרה .המסך ) Wireless Setup Wizardאשף הגדרות
אלחוט( ייסגר.
 .5כבה את המדפסת והפעל אותה שוב.
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שמירת תסריט תצורה
שמור את תסריט  ZPLבקובץ לשימוש מאוחר יותר או לשימוש במדפסות אחרות.
הערה :ניתן לשלוח את קובץ תסריט  ZPLלמספר רב של מדפסות המשתמשות באותה התצורה ,או לשלוח את הקובץ
למדפסת ששוחזרה להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל .כך תחסוך זמן ולא תצטרך להפעיל את Wireless Setup
) Wizardאשף הגדרות אלחוט( יותר מפעם אחת.
 .1בחלון ) Review and Send ZPL for Wirelessסקור ושלח את  ZPLלמדפסת אלחוט( ,סמן את התסריט ,לחץ לחיצה
ימנית ובחר את ) Copyהעתק(.
 .2פתח עורך טקסט ,כגון  ,Notepadוהדבק את התסריט בחלון היישום.
 .3שמור את התסריט.
 .4ב) Connectivity Wizard-אשף הקישוריות( ,לחץ על ) Cancelביטול( כדי לצאת מבלי לשלוח כעת את התסריט.
 .5אם עדיין לא עשית זאת ,הפעל את המדפסת.
 .6שלח את קובץ  ZPLלמדפסת דרך היציאה הרצויה.
 .7שים לב למצב האלחוט של המדפסת בנוריות החיווי של המדפסת ,ואשר כי הגדרת את המדפסת לקישוריות אלחוטית.

תצורה של אופציית Bluetooth
) Zebra Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של  (Zebraמספקים דרך נוחה להגדרת חיבור  Bluetoothאלחוטי עם
המדפסת שלך.
 .1לחץ לחיצה כפולה על סמל ) Zebra Setup Utilitiesכלי העזרה להתקנה של  (Zebraבשולחן העבודה שלך.
 .2חבר כבל  USBבין המדפסת לבין המחשב.
 .3במסך  ZSUהראשון ,סמן את המדפסת המוצגת בחלון ולחץ על ) Configure Printer Connectivityהגדרת תצורה של
קישוריות מדפסות( במקום המוצג.
 .4בחר את  Bluetoothבמסך ) Connectivity Typeסוג קישוריות( ולחץ על הלחצן ) Nextהבא(.

 .5במסך ) Bluetooth Settingsהגדרות  ,(Bluetoothסמן את ) Enabledמאופשר( כדי לאפשר את תפקודיות
.Bluetooth
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 .6בשדה ) Friendly Nameשם ידידותי( ,קבע את שם  Bluetoothשל ההתקן .השם יופיע במהלך גילוי התקן וההתקן
המרכזי יסמן את המדפסת בשם הזה.
 .7הגדר את ) Discoverableניתן לגילוי( למצב ) Onמופעל( או ) Offמופסק( ,כדי להגדיר האם ההתקן יופיע כאשר
התקנים מרכזיים יחפשו התקנים חדשים לצימוד.
 .8הגדר את ) Authenticationאימות( למצב ) Onמופעל(.
הערה :הגדרה זו אינה קיימת ב ,Link-OS-אך תצטרך להפעיל אותה אם תרצה להזין קוד  PINב .ZSU-הגדרת האימות
הממשית של המדפסת מוגדרת ב) Security Mode-מצב אבטחה( בתפריט ) Advanced Settingsהגדרות מתקדמות(.
 .9הערכים שנקבעים בשדה ) Authentication PINקוד  PINלאימות( ישתנו בהתאם לגרסת  Bluetoothשל ההתקן
המרכזי .אם ההתקן המרכזי משתמש ב BT 2.0-או בגרסה קודמת ,הזן ערך מספרי בשדה זה .אתה תתבקש להזין ערך
זה בהתקן המרכזי כדי לאמת את הצימוד .יש לבחור את  Security Mode 2או ) 3מצב אבטחה  (2בAdvanced-
) Settingsהגדרות מתקדמות( עבור צימוד באמצעות .PIN

 .10אם ההתקן המרכזי משתמש ב BT 2.1-או בגרסה חדשה יותר ,אין להגדרה זו השפעה BT 2.1 .והלאה משתמש
ב) Secure Simple Paring-צימוד פשוט מאובטח  (SSP -שאינו דורש שימוש ב.PIN-
 .11לחיצה על הלחצן ) Advanced Settingsהגדרות מתקדמות( תציג את חלון ) Advanced Bluetooth Settingsהגדרות
 Bluetoothמתקדמות( .לקבלת מידע נוסף על ) Advanced Settingsהגדרות מתקדמות( ,ראה Wired and
) Wireless Print Server Guideמדריך לשרת הדפסה אלחוטי וקווי(.
 .12לחץ על ) Nextהבא( כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.
 .13יוצגו פקודות  SGDלהגדרת תצורה תקינה של המדפסת .לחץ על ) Nextהבא( כדי להמשיך למסך Send Data
)שליחת נתונים(.
 .14במסך ) Send Dataשליחת נתונים( ,לחץ על ) Printerמדפסת( לבחירת המדפסת אליה תרצה לשלוח מיד את
הפקודות ,או על הלחצן ) Fileקובץ( כדי לשמור את הפקודות בקובץ במחשב ,לשימוש מאוחר יותר.
 .15כדי לשלוח את הפקודות למדפסת ,לחץ על הלחצן ) Finishסיום( .המדפסת תתעדכן ותופעל מחדש .כעת תוכל לנתק
את ממשק  USBמהמדפסת.
 .16כדי להשלים את תהליך צימוד  ,Bluetoothאפשר את גילוי התקן  Bluetoothבהתקן המרכזי ופעל לפי ההנחיות
בהתקן הראשי.
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חיבור להתקן מרכזי Windows XP® SP2
תהליך זה עוסק בהתקנה במערכת ) Windows XP SP2ומעלה(
 .1בתפריט ) Startהתחל( של  ,Windowsפתח את החלון ) Printers and Faxesמדפסות ופקסים( .לחץ על
) Add Printerהוסף מדפסת( והאשף יופעל .לחץ על ) Nextהבא( כאשר מופיע החלון ) Welcomeברוכים הבאים( כדי
להמשיך.
 .2השאר את לחצן האפשרות ) Localמקומי( ותיבת הסימון ) Automatic detect ...גילוי אוטומטי( מסומנים ולחץ על
) Nextהבא(.
 .3לא אמורה להתגלות מדפסת כלשהי .אם זוהתה מדפסת אחת או יותר ,אל תבחר באף אחת מהן ולחץ על ) Nextהבא(.
 .4סמן את לחצן האפשרות ) Create a new portצור יציאה חדשה( ,ובחר את ) Bluetooth Printer Portיציאת מדפסת
 (Bluetoothמהתפריט הנפתח שיופיע.
 .5בחלון ) Bluetooth Printer Portיציאת מדפסת  (Bluetoothהחדש ,בחר את המדפסת שלך מהתקני Bluetooth
ברשימה .הפעולה עשויה להימשך מספר דקות .לחץ על הלחצן ) Connectהתחבר(.
 .6ייפתח החלון ) Install Printer Softwareהתקן תוכנת מדפסת( .בחר את  ZDesignerכ) Manufacture-ייצור( כדי
לבחור את דגמי  Zebraהנתמכים ,ובחר את דגם המדפסת שלך מהרשימה ) Printersמדפסות( .לחץ על ) Nextהבא(
כדי להמשיך.
 .7בחר את ) Keep the existing driversשמור על מנהלי ההתקנים הקיימים( ולחץ על ) Nextהבא(.
 .8הגדר את שם המדפסת ובחר את מדפסת ברירת המחדל כפי שתרצה .לחץ על ) Nextהבא(.
 .9ענה ) Yesכן( ,כדי להדפיס עמוד בדיקה .לחץ על ) Nextהבא( כדי להמשיך.
 .10לחץ על ) Finishסיום( בחלון ) Completing the Add Printer Wizardהשלמת אשף הוספת מדפסת( וההתקנה של
מדפסת  Bluetoothתושלם ויודפס עמוד בדיקה של ) Windowsלפחות סמל .(Windows
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חיבור להתקן מרכזי של  Windows Vista® SP2או ®Windows 7
ההתקנה של  Bluetoothבמערכות  SP2)?Windows Vistaומעלה( וב Windows 7-שונה מההתקנה ב.XP-
•

 :Windows Vistaפתח את אשף ) Add Printerהוספת מדפסת( בלחיצה על הלחצן ) Startהתחל( ,לחיצה על
) Control Panelלוח הבקרה( ,לחיצה על ) Hardware and Soundחומרה וקול( ,לחיצה על ) Printersמדפסות(,
ולחיצה על ) Add a printerהוסף מדפסת(.

•

 :Windows 7פתח את ) Devices and Printersהתקנים ומדפסות( בלחיצה על הלחצן ) Startהתחל( ,ובתפריט
) Startהתחל( ,לחץ על ) Devices and Printersהתקנים ומדפסות(

•

להתקני  Bluetoothללא תמיכת  Microsoftולהתקני  Bluetoothמובנים במחשב הלקוח יש תמיכת מנהל התקנים
גבולית בהדפסה דרך ) Secure Simple Paringצימוד פשוט מאובטח  (SSP -וייתכן שלא ישלימו את האשף Add
) printerהוספת מדפסת( בצורה תקינה .ייתכן שתצטרך לעבור אל ) Bluetooth Devicesהתקני (Bluetooth
ב) Control Panel-לוח הבקרה( או ממגש המערכת בסרגל ) Startהתחל( ולהפעיל את  SPPעבור ה'התקן',
מדפסת  Bluetoothשאתה מתקין .התקן את המדפסת כמדפסת מקומית )יציאת  USBאו יציאה טורית עבור
מדפסת  4?Link-OSאינץ'( ושנה את 'יציאה' לאחר השלמת ההתקנה אל יציאת ) SPP COMיציאה טורית
וירטואלית(.

 .1גש אל ) Devices and Printersהתקנים ומדפסות( מתפריט ) Startהתחל( של .Windows
 .2חפש התקני  Bluetoothבחלון ) Devices and Printersהתקנים ומדפסות( .שים לב לסמל Windows Bluetooth
כללי להלן.
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 .3רחף עם מצביע העכבר מעל סמל  Bluetoothוהסמל יסומן .לחץ לחיצה ימנית מעל סמל  Bluetoothהמסומן .בחר את
) Bluetooth Settingsהגדרות  (Bluetoothמהתפריט הנפתח .שים לב ששתי תיבות הסימון של Connections
)חיבורים( מסומנות .ודא שהתיבה ) Turn off the Bluetooth adapterכבה את מתאם  (Bluetoothאינה מסומנת .לחץ
על הלחצן ) Applyהחל( .לחץ על הלחצן ) OKאישור( כדי לסגור את החלון.

 .4לחץ על ) Add a deviceהוסף התקן( בסרגל העליון של ) Devices and Printersהתקנים ומדפסות( .חלונות Add a
) deviceהוסף התקן( יאוכלסו בהתקני  Bluetoothקרובים.
 .5הפעל את מדפסת ) Zebra Bluetooth 4.0תואמת  .(3.0לאחר מספר דקות ,החלון ) Add a deviceהוסף התקן( יוסיף
את המדפסת החדשה שלך .לחץ על סמל המדפסת .לחץ לחיצה ימנית ובחר את ) Add deviceהוסף התקן(.
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 .6המדפסת תדפיס את קוד הצימוד .ודא שמספרי הצימוד תואמים לאלו שבמסך התצוגה .אם המספרים תואמים ,לחץ
על הלחצן ) Nextהבא( בחלון ) Add a deviceהוסף התקן(.

 .7לאחר השלמה מוצלחת של תהליך הצימוד ,תוצג ההודעה הבאה.

הערה • שים לב למספר יציאת  COMהמוצג בסרגל המשימות הנפתח .הוא יוצג רק למשך מספר שניות.
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חיבור המדפסת למחשב Windows 8
לפני ההוספה )הנקראת גם 'צימוד'( של התקן מאופשר ,Bluetooth-ודא שהוא מופעל וניתן לגילוי .כפי שהוזכר לעיל
בנושא חיבור להתקן מרכזי של  Windows Vista® SP2או ® Windows 7בעמוד  ,195ייתכן שהתקן  Windowsיזדקק
למתאם  Bluetoothכדי להתחבר להתקן  .Bluetoothלקבלת מידע נוסף ,עיין במדריך למשתמש של יצרן ההתקן.
 .1החלק מהקצה הימני של המסך או הזז את העכבר לעבר הקצה הימני של המסך ,בחר את ) Settingsהגדרות( ,ובחר
את ) Change PC Settingsשנה הגדרות מחשב(.
.

 .2בחר את ) PC and devicesמחשב והתקנים( ,ובחר את  .Bluetoothלאחר ש Windows-תציג את ההתקנים
מאופשרי ,Bluetooth-בחר את ההתקן ולחץ על ) Pairצמד(.

הערה•  Windowsתציג את קוד הצימוד למשך  10שניות בלבד ,כך שהשלם את השלב במהירות!
 .3פעל לפי ההוראות במסך להשלמת הצימוד של ההתקן.
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חיבור המדפסת למחשב Windows 10
לפני ההוספה )הנקראת גם 'צימוד'( של התקן מאופשר ,Bluetooth-ודא שהוא מופעל וניתן לגילוי .כפי שהוזכר לעיל
בנושא "התקנת המדפסת במחשב  ,"Windows 7ייתכן שהתקן  Windowsיזדקק למתאם  Bluetoothכדי להתחבר להתקן
 .Bluetoothלקבלת מידע נוסף ,עיין במדריך למשתמש של יצרן ההתקן.
 .1פתח את תפריט ) Startהתחל( של  Windowsבלחיצה על לחצן ) Startהתחל( )
) Settingsהגדרות(.
.

 .2לחץ על הקטגוריה ) Devicesהתקנים( בחלון ) Settingsהגדרות(.
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 .3לחץ על  .Bluetoothאם במחשב לא מותקן  ,Bluetoothהקטגוריה  Bluetoothלא תוצג ברשימת קטגוריות ההתקנים.
המדפסת תזוהה במספר סידורי.

מספר סידורי של המדפסת

 .4לחץ על המדפסת ולחץ על לחצן הצימוד של המדפסת.
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 .5המדפסת תדפיס את הסיסמה .השווה אותה לסיסמה המוצגת המסך .לחץ על ) Yesכן( אם הן תואמות.

 .6לאחר השלמת הצימוד ,מצב המדפסת ישתנה למצב מחובר.

לאחר שהמדפסת מחוברת
כעת ,לאחר שיש תקשורת בסיסית אל המדפסת שלך ,אולי תרצה לבדוק את התקשורת של המדפסת ולהתקין יישומים,
מנהלי התקן או כלי עזר אחרים הקשורים אל המדפסת.

בדיקת תקשורת על-ידי הדפסה
בדיקה של פעולת מערכת המדפסת היא תהליך יחסית פשוט .במערכת ההפעלה  ,Windowsהדפס מדבקת בדיקה
באמצעות כלי העזר להתקנה של  Zebraאו באמצעות ) Printers and Faxesמדפסות ופקסים( של  ,Windowsהנגיש
דרך ) Control Panelלוח הבקרה( .במערכות הפעלה שאינן  ,Windowsהעתק קובץ טקסט  ASCIIבסיסי בפקודה אחת
?( כדי להדפיס מדבקת מצב תצורה.
)~WC
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בדיקת הדפסה באמצעות ) Zebra Setup Utilityכלי העזרה להתקנה של :(Zebra
 .1פתח את כלי העזר להתקנה של .Zebra
 .2לחץ על סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את לחצני תצורת המדפסת המופיעים בחלון
מתחתיו.
 .3לחץ על הלחצן ) Open Printer Toolsפתח כלי מדפסת(.
 .4בכרטיסייה ) Printהדפסה( ,לחץ על השורה ) Print configuration labelהדפס מדבקת תצורה( ולחץ על הלחצן Send
)שלח( .המדפסת צריכה להדפיס דוח תצורה.
בדיקת הדפסה באמצעות תפריט ) Printer and Faxesמדפסות ופקסים( של :Windows
 .1לחץ על לחצן ) Startהתחלה( של  ,Windowsכדי לגשת אל תפריט ) Printers and Faxesמדפסות ופקסים( או
) Control Panelלוח הבקרה( כדי לגשת לתפריט ) Printers and Faxesמדפסות ופקסים( .פתח את התפריט.
 .2בחר את סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת ולחץ לחיצה ימנית כדי לפתוח את התפריט
) Propertiesמאפיינים( של המדפסת.
 .3מכרטיסיית ) Generalכללי( של המדפסת ,לחץ על הלחצן ) Print Test Pageהדפס עמוד בדיקה( .המדפסת צריכה
להדפיס עמוד בדיקה של .Windows
בדיקת הדפסה עם מדפסת  Ethernetהמחוברת לרשת
הדפסת בדיקה במדפסת  Ethernetהמחוברת לרשת )רת"מ או רת"מ אלחוטית( באמצעות חלון פקודות )) (MS-DOSאו
) Runהפעלה( מתפריט ) Startהתחל( של :(Windows XP
 .1צור קובץ טקסט המכיל את שלושת תווי  ASCIIהבאים~WC :
 .2שמור את הקובץ בשם) TEST.ZPL :אין חשיבות לשם הקובץ והסיומת(.
 .3קרא את כתובת  IPשל המדפסת מתדפיס מצב הרשת בדוח התצורה של המדפסת .במערכת שמחוברת לרשת
התקשורת המקומית או  WANאליה מחוברת המדפסת ,הקלד את הפקודה הבאה בשורת הכתובת של דפדפן אינטרנט
והקש ).Enter: ftp (IP address

עבור כתובת  ,IP 123.45.67.01היא תהיהftp 123.45.67.01 :
 .4הקלד את המילה  putולאחריה את שם הקובץ והקש  .Enterעבור קובץ הבדיקה לעיל ,הפקודה תהיה:
put TEST.ZPL
המדפסת אמורה להדפיס דוח תצורה חדש.
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הדפסת בדיקה בהעתקת קובץ פקודת  ZPLעבור מערכות הפעלה שאינן :Windows
 .1צור קובץ טקסט המכיל את שלושת תווי  ASCIIהבאים~WC :
 .2שמור את הקובץ בשם) TEST.ZPL :אין חשיבות לשם הקובץ והסיומת(.
 .3העתק את הקובץ אל המדפסת .עבור  ,DOSניתן לשלוח את הקובץ למדפסת המחוברת ליציאה הטורית של המדפסת
בפקודה:
COPY TEST.ZPL COM1
לסוגים אחרים של ממשקי חיבור ולמערכות הפעלה אחרות עשויות להיות מחרוזות פקודה שונות .עיין בתיעוד
מערכת ההפעלה לקבלת הוראות מפורטות להעתקת הבדיקה הזו על ממשק המדפסת המתאים.
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פרק זה מספק מידע כללי על הטיפול במדיה ובהדפסה ,בתמיכה בגופנים ובשפות ואת ההגדרה של תצורות מדפסת פחות
נפוצות.

הדפסה תרמית
המדפסות מסדרה  ZDמשתמשות בחום כדי לחשוף מדיית העברה תרמית ישירה לחום ולחץ כדי להמס ולהעביר את
ה'דיו' אל המדיה .יש לנקוט בזהירות רבה כדי להימנע ממגע עם ראש ההדפסה כאשר הוא חם והוא רגיש לפריקת חשמל
סטטי.
זהירות—משטח חם :ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה .כדי להגן מפני פגיעה בראש ההדפסה ומסכנה לפציעה,
הימנע מנגיעה בראש ההדפסה .בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את
ראש ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה עם
חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים מתחת למכסה העליון.

קביעת הגדרות התצורה של המדפסת שלך
מדפסת מסדרת  ZDמספקת דוח תצורה על ההגדרות והחומרה של המדפסת .מצב ההפעלה )רמת השחור ,מהירות ,סוג
מדיה וכו'( ,ציוד אופציונלי מותקן במדפסת )רשת ,הגדרות ממשק ,יחידת חיתוך וכו'( ומידע תיאור מדפסת )מספר
סידורי ,שם דגם ,גרסת קושחה וכו'( מופיעים בדוח התצורה.
•

כדי להדפיס מדבקה זו ,עבור אל בדיקת הדפסה עם דוח תצורה בעמוד .176

•

עבור אל ניהול תצורת מדפסת  ZPLבעמוד  335כדי לסייעבפענוח דוח התצורה ואת פקודות התכנות המשויכות
ומצבי הפקודה המזוהים בדוח.

בחירת מצב הדפסה או שיטת איסוף
השתמש במצב הדפסה התואם את המדיה הנמצאת בשימוש ואת הציוד האופציונלי הזמין במדפסת .נתיב המדיה זהה
למדיית גליל ולמדיית קיפול מניפה.
כדי להגדיר את המדפסת להשתמש במצב הדפסה זמין:
•

עבור אל ) Printהדפסה( < ) Label Positionמיקום מדבקה( < ) Collection Methodשיטת איסוף( בעמוד .121

•

עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של  ,(ZPLפקודה  .^MMעבור אל על אודות בעמוד 12
לקבלת מידע וקישורי תמיכה עבור דגם המדפסת הספציפי שלך.
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מצבי הדפסה
•

) TEAR OFFתלישה(  —-ניתן להשתמש במצב זה )ברירת המחדל( עם ציוד מדפסות אופציונלי כלשהו וברוב
סוגי המדיה .המדפסת מדפיסה את תבניות המדבקות בעת שהיא מקבלת אותן .מפעיל המדפסת יכול לתלוש את
המדבקות המודפסות בזמן כלשהו לאחר ההדפסה.

•

) PEELקילוף(— מנפק מדבקות אופציונלי בלבד .המדפסת מקלפת את המדבקה מנייר המגן במהלך ההדפסה
וממתינה עד להסרת המדבקה.

•

) CUTTERיחידת חיתוך( — יחידת חיתוך אופציונלית בלבד .המדפסת חותכת בין מדבקות לאחר הדפסת כל
מדבקה.

כוונון איכות ההדפסה
איכות ההדפסה מושפעת מהגדרת החום )צפיפות( של ראש ההדפסה ,מהירות ההדפסה והמדיה בשימוש .נסה הגדרות
שונות כדי לקבוע את התצורה האופטימלית ליישום שלך .ניתן לקבוע את איכות ההדפסה באמצעות Zebra Setup Utility
)כלי העזרה להתקנה של  ,(Zebraנוהל ') 'Configure Print Qualityהגדרת תצורת האיכות(.
הערה :ליצרניות המדיה עשויות להיות המלצות ספציפיות לגבי הגדרות המהירות של המדפסת והמדיה .המהירות
המומלצת עשויה להיות נמוכה מהגדרת המהירות המרבית של המדפסת!
ניתן לשלוט ברמת השחור )או הצפיפות( באמצעות:
•

פקודת  ZPLבשם )) Set Darkness (~SDהגדר רמת שחור( )עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך
למתכנתים של .((ZPL

•

עבור אל כוונון רמת שחור ידני בעמוד .301

•

עבור אל כוונון רוחב ההדפסה בעמוד .205

אם תגלה שיש צורך לכוונן את מהירות ההדפסה ,השתמש ב:
•

מנהל המדפסת של  Windowsאו יישום כגון ™.ZebraDesigner

•

פקודה )) Print Rate (^PRקצב הדפסה( )עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .((ZPL

השתמש בנוהל ') 'Print Quality Reportהדפסת דוח איכות( )הנקרא גם  - FEED Self Testבדיקה עצמית עם לחצן
ההזנה( כדי להדפיס את טווח המדבקות המאפשר לך לזהות שינויים בהגדרות ) DARKNESSרמת שחור( וSPEED-
)מהירות( של המדפסת ,כדי להתאים את האיכות הכללית של ההדפסה והברקודים .עבור אל דוח ) Print Qualityאיכות
הדפסה( )בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה( בעמוד  292לקבלת פרטים.
ניתן לוודא את הגדרות המדיה של המדפסת על-ידי הדפסת מדבקת ) Printer Configurationתצורת מדפסת( .עבור אל
בדיקת הדפסה עם דוח תצורה בעמוד  176לקבלת פרטים נוספים.
ניתן להפחית את המרחק המרבי שהזיהוי והחישה האוטומטיים של סוג המדיה יכולים לבדוק באמצעות הפקודה
) Maximum Label Lengthאורך מדבקה מרבי(?) (^MLשל  .ZPLהמרחק המזערי צריך להיות לא פחות מפעמיים האורך
של המדבקה הארוכה ביותר שתודפס .אם המדבקה הגדולה יותר שתודפס היא מדבקה בגודל  2על  6אינץ' ,ניתן להקטין
את מרחק הזיהוי של אורך המדבקה )המדיה( מברירת המחדל של המרחק  39 -אינץ'  -עד ל 12-אינץ'.
הערה :עבור לפרק על אודות בעמוד  12לקבלת מידע וקישורי תמיכה עבור דגם המדפסת הספציפי שלך.

כוונון רוחב ההדפסה
חובה לכוונן את רוחב ההדפסה:
•

לפני שמשתמשים במדפסת בפעם הראשונה.

•

בכל זמן בו משנים את רוחב המדיה הנמצאת בשימוש.

205

תפעול ההדפסה
ניתן לכוונן את רוחב ההדפסה באמצעות:
•

מנהל המדפסת של  Windowsאו יישום כגון ™.ZebraDesigner

•

לשליטה בפעולות המדפסת באמצעות תכנות  ,ZPLעיין בפקודה )) Print Width (^PWרוחב הדפסה( )עיין בZPL-
) Programming Guideמדריך למתכנתים של .((ZPL

•

עבור אל כוונון רוחב הדפסה ידני בעמוד .300

הערה :עבור לפרק על אודות בעמוד  12לקבלת מידע וקישורי תמיכה עבור דגם המדפסת הספציפי שלך.

החלפת חומרים מתכלים תוך כדי השימוש במדפסת
אם המדיה )סרט ,מדבקות ,קבלות ,תגיות ,כרטיסים וכו( מסתיימת במהלך הדפסה ,השאר את המדפסת פועלת בעת
הטעינה מחדש )הנתונים יאבדו אם תפסיק את פעולת המדפסת( .לאחר טעינת גליל מדיה חדש ,לחץ על לחצן ההזנה כדי
לחדש את ההפעלה.

הדפסה על מדיה בקיפול מניפה
הדפסה על מדיה בקיפול מניפה דורשת כוונון של מיקום המעצור של מוביל המדיה.
 .1הסר את המדיה מהמדפסת.
 .2מדפסות העברה תרמית בלבד — אם במדפסת מותקן מכסה קיפול מניפה ,הסר אותו.
 .3פתח את המכסה העליון.

נתיב מדיה
בקיפול מניפה
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 .4עבור כל מדפסות  ZD621ומדפסת מחסנית סרט  — ZD421כוונן את מיקום המעצור של מוביל המדיה באמצעות
הגלגל בצבע זהב .השתמש בפיסה מהמדיה בקיפול מניפה כדי לקבוע את מיקום המעצור .סובב את הגלגל הלאה ממך
כדי להגדיל את המרווח בין המובילים .סובב את הגלגל לעברך כדי להקטין את המרווח בין מובילי המדיה.
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 .5עבור כל מדפסות  ZD621לבד ממדפסת מחסנית סרט  — ZD421כוונן את מיקום המעצור של מוביל המדיה
באמצעות נועל ההחלקה על מוביל המדיה השמאלי .השתמש בפיסה מהמדיה בקיפול מניפה כדי לקבוע את מיקום
המעצור .דחוף את החלק האפור לעבר בסיס מחזיקי גליל המדיה כדי לנעול את מיקום הגליל .סובב את הגלגל לעברך
כדי להקטין את המרווח בין מובילי המדיה.
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 .6הכנס את המדיה דרך החריץ בגב המדפסת והעבר את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי הגליל.

 .7סגור את המכסה העליון.
חשוב :לאחר הדפסה או שימוש בלחצן ההזנה לקידום מספר מדבקות :אם המדיה אינה מוזנת בצורה ישרה דרך המרכז
)נעה מצד לצד( או אם צדי המדיה )נייר מגן ,תגית ,נייר וכולי( פרומים או ניזוקו בעת היציאה מהמדפסת ,יש לכוונן שוב
את מיקום המעצור של מוביל המדיה.
אם הפעולה אינה פותרת את הבעיה ,ניתן לנתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל על מוביל המדיה .ניתן למקם
ליבת גליל ריקה באותו הרוחב על מערום המדיה בקיפול מניפה ,בין מחזיקי הגליל ,כדי לספק תמיכה נוספת למדיה דקה.

הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית
המדפסת מסוגלת לטפל במדיית גליל בטעינה חיצונית בדומה לתמיכת המדפסת במדיה בקיפול מניפה .המדפסת דורשת
כי לשילוב גליל המדיה והמעמד תהיה אינרציה התחלתית נמוכה במשיכת המדיה מהגליל.

שיקולים בשימוש במדיית גליל בטעינה חיצונית:
•

במצב אידאלי ,המדיה צריכה להיכנס למדפסת ישירות מאחורי המדפסת ,דרך חריץ המדיה בקיפול מניפה בחלק
האחורי של המדפסת .לטעינת מדיה ,עבור אל הדפסה על מדיה בקיפול מניפה בעמוד .206

•

הורד את מהירות ההדפסה כדי להפחית את הסיכון לעצירת המנוע .לגליל יש בדרך כלל את האינרציה הגבוהה
ביותר בעת הניסיון להתחיל בהנעת הגליל .קוטרי גליל מדיה גדולים יותר דורשים שהמדפסת תפעיל מומנט גדול
יותר כדי להתחיל בהנעת הגליל.

•

המדיה צריכה לנוע בצורה חלקה וחופשיה .אסור שהמדיה תחליק ,תדלג ,תנוע בפתאומיות ,תיכרך ואז תנוע וכולי
כאשר היא מונחת על מעמד המדיה.

•

אסור שהמדפסת תיגע בגליל המדיה.

•

אסור שהמדפסת תחליק או תתרומם ממשטח ההפעלה.
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שימוש במנפק המדבקות האופציונלי
ההתקן האופציונלי של מנפק המדבקות מאפשר לך להדפיס מדבקה ,ונייר המגן )נייר/מערך( יוסר באופן אוטומטי .בעת
הדפסת מספר מדבקות רב ,הסרת מדבקה שנופקה )קולפה( גורמת למדפסת להדפיס ולנפק את המדבקה הבאה.
כדי להשתמש במצב מנפק מדבקות ,הגדר את ') 'Media Handlingטיפול במדיה( למצב ') 'Peel-Offקילוף( במנהל
ההתקנים של המדפסת או באמצעות ) Zebra Setup Utilityכלי העזרה להתקנה של  (Zebraדרך האשף 'Configure
) 'Printer Settingsהגדר תצורה של הגדרות מדפסת( .אחרת ,תהיה חייב לשלוח פקודות תכנות  ZPLלמדפסת.
בעת תכנות ב ,ZPL-תוכל להשתמש ברצפי הפקודה המוצגים להלן כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש בהתקן
מנפק המדבקות האופציונלי:
^XA ^MMP ^XZ
^XA ^JUS ^XZ

 .1טען את המדבקות במדפסת .סגור את המדפסת ולחץ על לחצן ההזנה עד ש 100-מ"מ של מדבקות חשופות יוצאים
מהמדפסת .תוכל להשאיר את המדבקות על נייר המגן.
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 .2הרם את נייר המגן מעל לחלק העליון של המדפסת .משוך את התפס בצבע זהב שבמרכז דלת מנפק המדבקות הלאה
מהמדפסת ,והדלת תיפתח.

 .3הכנס את נייר המגן בין דלת המנפק לבין גוף המדפסת.
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 .4סגור את דלת מנפק המדבקות תוך משיכה ומתיחה של קצה נייר המגן של המדבקה.

212

תפעול ההדפסה
 .5לחץ ושחרר את לחצן ההזנה )קידום( פעם אחת או יותר עד שמדבקה מוצגת להסרה.

 .6במהלך עבודת הדפסה ,המדפסת תקלף את נייר המגן ותגיש מדבקה בודדת .הסר את המדבקה מהמדפסת כדי
לאפשר את הדפסת המדבקה הבאה.
הערה :אם לא הפעלת את חיישן הוצאת התווית כדי לזהות הסרה של מדבקה שנופקה באמצעות פקודות התוכנה ,ייתכן
שהמדבקות המודפסות ייערמו זו על זו ויגרמו לחסימה במנגנון.

שימוש באופציות חסרות נייר מגן
אופציות ) Tear-Offתלישה( ו) Cutter-יחידת חיתוך( של מדיה ללא נייר מגן פועלות כמו מדפסות מדיה סטנדרטיות.
אופציות אלו כוללות חיישן נוסף לזיהוי המועד בו מדבקה שהודפסה והוצגה לאיסוף אכן נאספה מהמדפסת.
מדפסות למדיה ללא נייר מגן דורשות תהליכי ניקוי מיוחדים כדי להאריך למקסימום את אורך החיים של גליל ההדפסה
)ההנעה( והמשטחים המיוחדים ,למניעת הדבקה במדפסת ובאזורי נתיב המדיה.
אפשרות ההדפסה ללא נייר מגן מאפשרת לך להדפיס תבניות/טפסים מרובי מדבקות העוצרים בין כל מדבקה ומדבקה.
הסרת המדפסת המנופקת )מקולפת( גורמת למדפסת להדפיס ולנפק את המדבקה הבאה עד להדפסת כל המדבקות.
כדי להשתמש במצב מנפק מדבקות ,הגדר את ') 'Media Handlingטיפול במדיה( למצב ') 'Peel-Offקילוף( במנהל
ההתקנים של המדפסת או באמצעות ) Zebra Setup Utilityכלי העזרה להתקנה של  (Zebraדרך האשף 'Configure
) 'Printer Settingsהגדר תצורה של הגדרות מדפסת( .אחרת ,תהיה חייב לשלוח פקודות תכנות  ZPLלמדפסת.
בעת תכנות ב ,ZPL-תוכל להשתמש ברצפי הפקודה המוצגים להלן כדי לקבוע את תצורת המדפסת לשימוש בהתקן
מנפק המדבקות האופציונלי:
^XA ^MMP ^XZ
^XA ^JUS ^XZ
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הדפסה ללא נייר מגן
•

טוענים מדיה ללא נייר מגן בדרך דומה לזו של דגמים עם מסגרת 'תלישה' סטנדרטית או יחידת חיתוך כללית
המותקנת כאופציה במפעל .עבור אל טעינת גליל מדיה בעמוד .156

•

טעינת מדיה מחדש  -נקה את ראש ההדפסה ובדוק את נתיב המדיה ואת גליל ההדפסה לאיתור הצטברויות של
דבק ופסולת .הסר את החלקיקים באמצעות הצד הדביק של המדיה ללא נייר מגן שלך .גע קלות במדבקה בנתיב
המדיה ובגליל ההדפסה כדי לאסוף חלקיקים מהאזורים החשופים של גליל ההדפסה ונתיב המדיה .עבור אלגליל
הדפסה )הנעה( ללא נייר מגן בעמוד  ,237נוהל ניקוי.

•

אסור להסיר מדיה חדשה מעטיפת המגן שלה לפני שתהיה מוכן להניח אותה במדפסת .הנחת הגליל על צדו
עלולה לגרום להצטברות מזהמים והם עלולים להידבק למשטחים.

חשוב :בקצוות החיצוניים של גליל ההדפסה עלולים להצטבר שאריות דבק .לאחר שימוש בגלילי מדיה רבים' ,טבעות'
דבק אלה עלולות להתנתק בעת השימוש במדפסת .חלקיקים אלה מצטברים ועלולים לעבור לאזורים אחרים.

שליחת קבצים למדפסת
ניתן לשלוח קובצי גרפיקה ,גופנים ותוכנה אל המדפסת במערכות ההפעלה  Microsoft Windowsבאמצעות Link-OS
) Zebra Setup Utilities?,Profile Managerכלי העזר להתקנה של ) (Zebraומנהל ההתקנים( ZebraNet™ Bridge ,או
 Zebra® ZDownloaderהנמצאים בכתובת .www.zebra.com
.zebra.com/software

פקודות לתכנות מחסנית סרט
למדפסת מחסנית הסרט  ZD421יש מספר פקודות תכנות  (SGD)?Set Get Doלתמיכה בשימוש במחסנית סרט .עיין
ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של  (ZPLלמידע נוסף על פקודות  SGDובמיוחד על פקודות "סרט" של
 .SGDלהלן דוגמאות לפקודות מחסנית סרט של .SGD
""device.feature.ribbon_cartridge
""ribbon.cartridge.part_number
""ribbon.cartridge.authenticated
""ribbon.cartridge.length_remaining
""ribbon.cartridge.serial_number
""ribbon.cartridge.width
""ribbon.cartridge.type
""ribbon.cartridge.length
""ribbon.cartridge.inserted

getvar
getvar
getvar
getvar
getvar
getvar
getvar
getvar
getvar

U1
U1
U1
U1
U1
U1
U1
U1
U1

!
!
!
!
!
!
!
!
!

ribbon.ribbon_low.warning : 50 , Choices: off,5,10,15,25,50,75,100
""ribbon
""ribbon.ribbon_low.warning
""ribbon.ribbon_low.warning" "75
""ribbon.ribbon_low.warning" "off

getvar
getvar
setvar
setvar

ניתן להשתמש ב) Zebra Setup Utilities-כלי העזרה להתקנה של  (Zebraכדי לשלוח פקודות ולקבל מצב חזרה
מהמדפסת באמצעות המאפיין ') 'Open Communication With Printerפתח תקשורת עם המדפסת(.
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הדפסה עם אופציית עם בסיס סוללה מחובר וסוללה
נהלי התפעול של המדפסת משתנים מעט בעת שימוש בסוללה .תרחישי חיבורי המתח ואבדן המתח מחייבים את
ההבדלים בתפעול .הסוללה מתוכננת להאריך למקסימום את משך פעולת הסוללה ,לשמור על איכות ההדפסה ,ולספק
תפעול פשוט.
•

חיבור המדפסת לספק כוח חיצוני יעיר את הסוללה .הסוללה בודקת האם נדרשת טעינה.

•

הסוללה לא תתחיל בטעינה לפני שמפלס הטעינה של הסוללה יהיה נמוך מ .90%-זה מאריך את משך פעולת
הסוללה.

•

לאחר שהטעינה תחל ,הסוללה תיטען לקיבול של  100%ותעבור למצב שינה.

•

המדפסת מקבלת את המתח החיצוני העובר דרך מעגל הסוללה אל המדפסת .הסוללה אינה נטענת בעת הדפסה או
העברת מדיה.

•

הסוללה משתמשת בכמות מתח קטנה מאוד במהלך מצב שינה כדי לנצל באופן מקסימלי את המתח האצור
בסוללה.

•

נדרשות כשעתיים כדי לטעון סוללה הפרוקה במלואה.

מצב אלפסק )(UPS
המדפסת מקבלת את המתח החיצוני העובר דרך מעגל הסוללה אל המדפסת.
 .1לחץ על לחצן הבקרה של הסוללה כדי להעיר את הסוללה ובדוק כי הסוללה טעונה .לאחר כ 60-שניות ,הסוללה
"עוברת למצב שינה".
 .2הסוללה נמצאת במצב שינה והיא ממתינה לאבדן אספקת מתח חיצוני אל הסוללה )ואל המדפסת המחוברת(.
ניתן להפעיל ולהפסיק את המדפסת כרגיל ,ואין צורך להפעיל את הסוללה כדי לעבוד כרגיל.
מצב סוללה
המדפסת מופעלת במתח הסוללה בלבד.
 .1לחץ על לחצן הבקרה של הסוללה כדי להעיר את הסוללה ובדוק כי הסוללה טעונה .לאחר כ 60-שניות ,המדפסת
"עוברת למצב שינה" אם המדפסת עדיין לא הופעלה.
 .2הפעל את המדפסת.
 .3השתמש במדפסת כרגיל.
 .4בדוק את מצב הטעינה של הסוללה בזמן כלשהו בלחיצה על לחצן הבקרה של הסוללה.
 .5החלף או טען את הסוללה כאשר נורית החיווי האחרונה של מצב טעינת הסוללה מהבהבת .ייתכן שפעולת ההדפסה
תופסק אם הסוללה תיפרק לגמרי והמדפסת תכבה.
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גופני מדפסת
מדפסת מסדרת  ZDתומכת בדרישות השפה והגופנים שלך .שפת התכנות ™ ZPLמספקת טכנולוגיית מיפוי ושינוי גודל
גופנים מתקדמת ,לתמיכה בגופני מיתאר )) (outlineכגון ™ TrueTypeאו ™ (OpenTypeומיפוי תווים  Unicodeכמו גם
גופני מפת סיביות בסיסיים ודפי קוד תווים.
יכולות הגופנים של המדפסת תלויות בשפת התכנות .מדריכי תכנות  ZPLותכנות  EPLמיושנת מתארים ומתעדים את
הגופנים ,דפי הקוד ,הגישה לתווים ,רישום הגופנים ,והמגבלות של שפות תכנות המדפסת המתאימות שלהם .למידע על
תמיכה בטקסט ,בגופנים ובתווים ,עיין במדריכי תכנות המדפסת.
המדפסת כוללת כלי עזר ויישומים התומכים בהורדת גופנים אל המדפסת עבור שפות תכנות  ZPLותכנות  EPLמיושנת.
חשוב :לא ניתן להעתיק ,לשכפל או לשחזר גופני  ZPLשהותקנו במפעל אל המדפסת שלך על-ידי טעינה מחדש או עדכון
של הקושחה .אם גופני  ZPLבעלי רישיון מוגבל אלה יוסרו באמצעות פקודה למחיקת אובייקטים מפורשת של  ,ZPLיהיה
צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם מחדש באמצעות כלי עזרה להפעלה ולהתקנה של גופנים .לגופני  EPLאין
מגבלה כזו.

זיהוי הגופנים במדפסת שלך
שפות התכנות משתתפות בגופנים ובנפח הזיכרון במדפסת שלך .ניתן לטעון את הגופנים באזורי אחסון שונים במדפסת.
תכנות  ZPLמסוגל לזהות גופני  EPLו .ZPL-תכנות  EPLמסוגל לזהות גופני  EPLבלבד .למידע נוסף על הגופנים וזיכרון
המדפסת ,עיין במדריכי התכנות המתאימים.
גופני ZPL
•

כדי לנהל ולהוריד גופנים לפעולת הדפסה של  ,ZPLהשתמש ב) Zebra Setup Utility-כלי העזרה להתקנה של
 (Zebraאו ב.ZebraNet™ Bridge-

•

? של  .ZPLלפרטים ,עיין בZPL-
כדי להציג את כל הגופנים הטעונים במדפסת ,שלח את פקודת ^WD
) Programming Guideמדריך למתכנתים של .(ZPL
•

?.
גופני מפת סיביות באזורי הזיכרון השונים של המדפסת מזוהים ב ZPL-בסיומת קובץ .FNT

•

? EPL .אינה תומכת בגופנים
? .TTE ,או .OTF
גופנים המאפשרים שינוי גודל מזוהים ב ZPL-בסיומות .TTF
אלה.

ביצוע לוקליזציה במדפסת באמצעות דפי קוד
מדפסת  4?Link-OSאינץ' תומכת בשתי ערכות של שפה ,אזור וערכות תווים עבור הגופנים הקבועים הטעונים במדפסת
עבור שתי שפות תכנות המדפסת ZPL ,ו .EPL-המדפסת תומכת בלוקליזציה באמצעות דפי קוד של מפות תווים
בינלאומיות נפוצות.
•

עבור תמיכה בדף קוד  ,ZPLכולל  ,Unicodeעיין בפקודה  ^CIב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים
של .(ZPL
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גופנים לשפות אסיה וערכות גופנים גדולות אחרות
לגופנים האידיאוגרפיים והפיקטוגרפיים של שפות אסיה יש ערכות תווים גדולות עם אלפי תווים התומכות בדף קוד של
שפה אחת .כדי לתמוך בערכות תווים גדולות לשפות אסיה ,התעשייה אימצה מערכת תווים כפולת-בתים )עד (67840
במקום מערכת תווי בית יחיד )עד  (256המשמשת תווים לשפות לטיניות ,כדי לתמוך בערכות גופנים גדולות .כדי לטפל
בשפות רבות באמצעות ערכת תווים יחידה פותחה מערכת  .Unicodeגופן  Unicodeתומך בנקודת קוד אחת או יותר
)תוכל להתייחס אליהן כאל מפות תווים של דפי קוד( וניגשים אליו באמצעות שיטה סטנדרטית הפותרת סתירות במיפוי
תווים .שפת התכנות  ZPLתומכת ב .Unicode-שתי שפות התכנות של המדפסת תומכות בערכות גופנים גדולות,
כפולות-בתים ,פיקטוגרפיות לשפות אסיה.
מספר הגופנים שניתן להוריד תלוי בנפח זיכרון ההבזק שעדיין לא נמצא בשימוש ובגודל הגופן שיש להוריד.
גופני  Unicodeמסוימים הם גדולים ,כגון גופן ) MS (Microsoft) Arial Unicode (23 MBהזמין להורדה מ Microsoft-או
גופן ) Andale (22 MBשמציעה  .Zebraערכות גופנים גדולות אלה תומכות גם במספר שפות רב.

קבלת גופנים לשפות אסיה
המשתמש או האינטגרטור יכולים להוריד ערכות גופני מפת סיביות לשפות אסיה אל המדפסת .גופני  ZPLנרכשים בנפרד
מהמדפסת .גופני  EPL Asian Fontsזמינים להורדה בחינם מאתר .Zebra
•

סינית פשוטה וסינית מסורתית
)גופן  SimSunמוטען מראש במדפסות הנמכרות עם כבל מתח סיני(

•

יפנית — מיפוי  JISוShift-JIS-

•

קוריאנית כולל Johab

•

תאילנדית
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 Line Modeשל  - EPLמדפסות העברה תרמית ישירה בלבד
המדפסת בהעברה תרמית ישירה תומכת ב Line Mode-של  .EPLהדפסה ב Line Mode-של  EPLמתוכננת להיות
תואמת ברמת הפקודה עם שפת התכנות  EPL1המשמשת במדפסות המוקדמות  LP2022ו .LP2042-מדפסות העברה
תרמית ישירה מסדרת  Zebra 2800כוללות גם תמיכה בשפת מדפסת  .Line Modeהמדפסת השולחנית 4?Link-OS
אינץ' ממשיכה את התמיכה של  Zebraב.Line Mode-
הדפסה במצב  Line Modeהיא אידאלית לנקודות מכירה קמעונאיות בסיסיות ,למשלוחים ,למלאי ,לבקרת זרימת עבודה
ולמדבקות כלליות .מדפסות  EPLעם  Line Modeהן גמישות יותר ומסוגלות להדפיס טווח רחב מאוד של מדיה
וברקודים.
 Line Modeמדפיס רק שורות יחידות שיהיו בגובה של הרכיב הגדול ביותר הנמצא בשורת הטקסט והנתונים  -ברקוד,
טקסט ,לוגו או קווים אנכיים פשוטים .למצב  Line Modeיש מגבלות רבות עקב שורת ההדפסה היחידה :אין מיקום
רכיבים מדויק ,אין רכיבים חופפים ואין ברקודים אופקיים )סולם(.
•

פעולת מדפסת  Line Modeמוזנת על-ידי שליחה למדפסת של פקודת  .OEPL1?EPLעיין בEPL Programmers-
) Guideמדריך למתכנתים של  (Page Mode) ?(EPLאו ב) EPL Line Mode Programmers Guide-מדריך
למתכנתים של  Line Modeשל .(EPL

•

יוצאים מפעולת מדפסת  Line Modeעל-ידי שליחה למדפסת של פקודת  .escOEPL2 Line Modeעיין בEPL-
) Line Mode Programmers Guideמדריך למתכנתים של  Line Modeשל .(EPL

•

כאשר  Line Modeפעיל ,תכנות  Page Modeשל  ZPLו (EPL2)?EPL-יעובד כתכנות ונתונים של .Line Mode

•

כאשר ברירת המחדל של  Page Modeשל  ZPLו (EPL2)?EPL-פעילה ,תכנות  Line Modeיעובד כתכנות
ונתונים של  ZPLו/או .EPL

•

ודא את מצבי תכנות המדפסת על-ידי הדפסת התצורה של המדפסת.

אופציית נעילת מדפסת  ZD621וZD421-
האפשרות ) Locking Printerנעילת מדפסת( זמינה במדפסת  Healthcareבלבד .מאפייני ) Locking Printerנעילת
מדפסת( הם:
•

גישת מנעול ומפתח לתא המדיה של המדפסת.
•

מנגנון נעילה ממתכת המובנה במדפסת.

•

חלקי מתכת המיוצרים במדויק לתנועה חוזרת ונשנית.

•

מנגנון הנעילה מגיע עם שני מפתחות.

•

תמיכה בחריץ נעילה  Kensingtonהמוכר בתעשייה ,כדי לאפשר לך לנעול את המדפסת לעצם בלתי-ניתן להזזה,
כגון שולחן.

•

חלון מדיה אטום באופן קבוע ,לאבטחה נוספת )אינו ניתן לפעולות שירות(.

•

לחצן ההזנה מושבת כדי למנוע ממשתמש לקדם מדיה באופן ידני כאשר תא המדיה נעול .לחצן ההזנה מוגדר תמיד
בהפעלת המדפסת למצב השבתת הזנה.

•

תמיכה בכל המדיה הנמצאת במדפסת .אינו מומלץ למדיה בקיפול מניפה.

להדגמה של מאפייני נעילת מדפסת ,עבור אל מאפייני נעילת מדפסת העברה תרמית ישירה  ZD621בעמוד .36
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 — Zebra® ZKDUאביזר מדפסת
) Zebra® ZKDUיחידת צג ומקלדת( היא מסוף קטן המתמשק עם המדפסת לגישה אל טופסי מדבקות  EPLאו ZPL
המאוחסנים במדפסת.
 ZKDUהיא מסוף בלבד ואין לה את היכולת לאחסן נתונים או להגדיר פרמטרים.
ניתן להשתמש ב ZKDU-לתפקודים הבאים:
•

הצגת רשימה של טופסי המדבקות המאוחסנים במדפסת

•

אחזור טופסי המדבקות המאוחסנים במדפסת

•

הזנת נתונים משתנים

•

הדפסת מדבקות

•

מעבר בין  EPLלבין  ZPLלתמיכה סוגי הטפסים/תבניות של שתי שפות המדפסת שניתן לאחסן ולהדפיס
בדגמים מאוחרים רבים של מדפסות למדבקות של Zebra

™ — ZBI 2.0מפענח בסיסי של Zebra
התאם ושפר את המדפסת באמצעות שפת התכנות ™ ZBI 2.0?.ZBI 2.0מאפשרת למדפסות  Zebraלהפעיל יישומים
ולקבל קלט מיחידות שקילה ,סורקים ואביזרים היקפיים אחרים—והכל ללא צורך במחשב או בחיבור רשתZBI 2.0 .
פועלת יחד עם שפת פקודות המדפסת  ZPLכך שהמדפסות יכולות להבין זרמי נתונים שאינם  ZPLולהמיר אותם
למדבקות .המשמעות היא שמדפסת  Zebraתוכל ליצור ברקודים וטקסט מהקלט שהתקבל ,מתבניות מדבקות שאינן
 ,ZPLמחיישנים ,ממקלדות ומאביזרים היקפיים .ניתן לתכנת את המדפסות ליצירת פעולה עם יישומי מסדי נתונים
מבוססי מחשב ,כדי לאחזר מידע שישמש במדבקות המודפסות.
•

ניתן להפעיל את  ZBI 2.0על-ידי הזמנת  ,ZBI 2.0 Key Kitאו על-ידי רכישת מפתח מחברת .Zebra

•

השתמש ב) ZBI Key Manager-הנקרא גם כלי העזר  (ZDownloaderלהחלת המפתח.

•

™ ZBI-Developerאינטואיטיבי משמש לבחינה ולהפצה של יישומי  .ZBI 2.0המדפסת הווירטואלית המובנית
מאפשרת לך ליצור ,לבחון ולהכין תוכניות לשימוש ZBI-Developer .זמין באתר האינטרנט של :Zebra
עיין באתר האינטרנט של  Zebra Webעבור  Zebra Basic Interpreter 2.0בכתובת zebra.com/software
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קביעת מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח
ניתן לקבוע את תצורת המדפסת להפעלה מחדש לאחר הפסקת חשמל ,ללא נוכחות אדם ,באמצעות מצב Power Failure
) Recoveryהתאוששות מהפסקת מתח(.
הערה :מצב התאוששות מהפסקת מתח זמין רק במדפסות בהן מותקן מודול קישוריות מדפסת.
למודולי קישוריות מדפסת יש מגשר מצב התאוששות מהפסקת מתח המוגדר למצב ) OFFמופסק( .כאשר המגשר מוגדר
למצב ) ONמופעל( ,המדפסת תופעל באופן אוטומטי בעת חיבור למקור מתח ז"ח פעיל )) (ONולא תכבה(.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את
ראש ההדפסה או את הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה
עם חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים.
קביעת המגשר
 .1נתק את תקע ז"י ומחברי ממשק כלשהם מהצד האחורי של המדפסת.
 .2הסר את דלת הגישה של המודול ואת מודול הקישוריות .עבור אל הסרת מודולי קישוריות של המדפסת בעמוד 53
להוראות לדגמי מדפסת  .ZD421מודול הקישוריות של דגם מדפסת  ZD621מוסר באותו אופן בו עושים זאת
במדפסת .ZD421
 .3העבר את מגשר ) (Power Failure Recovery Mode)?AUTOאוטומטי  -מצב התאוששות מהפסקת מתח( ממצב
) OFFמופסק( למצב ) ONמופעל(
 .4התקן מחדש את מודול הקישוריות ואת דלת הגישה למודול .עבור אל התקנת מודול ) Ethernetרשת תקשורת
מקומית( פנימי בעמוד  52או התקנת מודול יציאה טורית בעמוד  51להוראות לדגמי מדפסת  .ZD421מודול
הקישוריות של דגם מדפסת  ZD621מותקן באותו אופן בו עושים זאת במדפסת .ZD421
 .5חבר מחדש את תקע ז"י ואת מחברי הממשק למדפסת.
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דוגמאות שימוש של יציאת USB
מארח וLink-OS-
פרק זה כולל מידע על אופן השימוש ביציאת  USBמארח של המדפסת עם המאפיינים והיישומים של .Link-OS

 USBמארח
יציאת  USBמארח מאפשרת לך לחבר התקני  — USBכגון מקלדת ,סורק או כונן ) USBזיכרון( — אל המדפסת.
שימושים ביציאת  USBמארח
•

עדכוני קושחה

•

העברה וניהול של קבצים

•

יציאה להתקני הזנת נתונים דרך  USBבמתח נמוך )מקלדות ,יחידות שקילה ,סורקים והתקני  wedgeאחרים(.

יציאת  USBמארח

חשוב :כונן  USBחייב להיות מאותחל במערכת הקבצים  .FATשמות הקבצים חייבים להכיל  1עד  16תווי אותיות
וספרות ) (... ,3 ,2 ,1 ,0 ,...?,c?,C?,b?,B?,a?,Aבלבד .השתמש רק בתווי  .ASCIIבשמות קבצים אסור להשתמש בתווים
משפות אסיה ,קיריליים או בעלי תווי הטעמה )אקסנטים( .תפקודים מסוימים לא יפעלו כהלכה אם קיימים תווי מקף
תחתון בשם הקובץ .השתמש במקום זאת בנקודות.
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שימוש ב USB-מארח לעדכוני קושחה
יציאת  USBמארח מאפשרת לך לחבר כונן  USBלמדפסת כדי לבצע עדכוני קושחה.
זוהי דוגמה לשימוש בניהול רב-העצמה של המדפסת ,תפקודי  .Zebra Mirrorעיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך
למתכנתים של  — ZPLתפעול הפקודות  Mirrorו.Set-Get-Do (SGD) usb.mirror-
הערה :עבור אל על אודות בעמוד  12לקבלת מידע וקישורי תמיכה עבור דגם המדפסת הספציפי שלך.

? .המדפסת לא
חשוב :קיימת תמיכה בכונני הבזק ) USBאו "התקן זיכרון" או "כונן נייד"( עד לנפח של )1 Terabyte (TB
תזהה כוננים הגדולים מ.1TB -

הכנת כונן ההבזק ועדכון הקושחה
 .1בכונן  ,USBצור את הפריטים הבאים:
•

תיקייה בשם Zebra

•

בתיקייה זו ,צור שלוש תיקיות משנה:
•

appl

•

commands

•

files

 .2בתיקייה  ,/applהכנס עותק של הקושחה העדכנית של המדפסת שלך.
 .3טען מדיה במדפסת .עבור אל טעינת גליל מדיה בעמוד .156
 .4הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח במדפסת שלך.
 .5התבונן בממשק המשתמש והמתן.
אם גרסת הקושחה בכונן  USBשונה מהגרסה המותקנת במדפסת ,הקושחה תורד אל המדפסת .נורית החיווי של
הנתונים תהבהב בירוק בעת הורדת הקושחה .המדפסת תופעל מחדש וכל נוריות החיווי יהבהבו .לאחר השלמת עדכון
הקושחה ,נורית החיווי של המצב תאיר בירוק קבוע בעת האימות וההתקנה של הקושחה .מדפסת  ZD621עם צג מגע
בצבע תציג את הודעות המצב של הורדת הקושחה במסך )והמסך יציג את גרסת הקושחה( .יודפס Configuration
) Reportדוח תצורה( של המדפסת באופן אוטומטי ,ועדכון הקושחה יושלם.
 .6הסר את כונן  USBמהמדפסת.
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דוגמאות  USBמארח ושימוש במדפסת
התרגילים בפרק זה ילמדו אותך כיצד לבצע שיקוף ) USBבאמצעות נוהל עדכון קושחה חלופי( ,כיצד להעביר קבצים
למדפסת וממנה ,וכיצד לספק מידע שתתבקש להזין ואחרי כן להדפיס מדבקה באמצעות מידע זה.

פריטים נדרשים לתרגילי  USBמארח
כדי לבצע את התרגילים במסמך זה ,תזדקק לפריטים הבאים:
•

כונן  USBבנפח מרבי של  .1TBהמדפסת לא תזהה כוננים הגדולים מ.1TB -

•

מקלדת .USB

•

קבצים שונים המופיעים ברשימה להלן )מקבצים המצורפים בקובץ  PDFזה(.

•

יישום כלי עזר של  Zebraללא תשלום לטלפון החכם שלך )חפש את  Zebra Techבחנות .(Google Play

קבצים להשלמת התרגילים
תרגילים אלה מדגימים נוהגים נפוצים של עדכון ידני של מדפסות לקושחה ולתבניות המדבקות העדכניים .העתק את
הקבצים האלה למחשב שלך לפני שתתחיל בתרגילים מדף התמיכה של המדפסת .במידת האפשר ,יוצג התוכן של
הקבצים האלה .לא יוצג התוכן של קבצים המכילים תוכן מקודד ,אותו לא ניתן לראות כטקסט או תמונה.

קובץ ZEBRA.BMP :1

קובץ SAMPLELABEL.TXT :2
^XA
^FO100,75^XGE:zebra.bmp^FS
^FO100,475^A0N,50,50^FDMirror from USB Completed^FS
^XZ

תבנית מדבקה פשוטה זו מדפיסה את לוגו  Zebraושורת טקסט בסוף תרגיל השיקוף.

קובץ LOGO.ZPL :3
משתמש בקובץ לוגו  Zebraבמבנה מפת סיביות.
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USBSTOREDFILE.ZPL :4 קובץ
CT~~CD,~CC^~CT~
^XA~TA012~JSN^LT0^LH0,0^JMA^PR4,4~SD15^LRN^CI0^XZ
~DG000.GRF,07680,024,,[image data]
^XA
^LS0
^SL0
^BY3,3,91^FT35,250^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FT608,325^XG000.GRF,1,1^FS
^FT26,75^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed from a format stored^FS
^FT26,125^A0N,28,28^FH\^FDon a USB Flash Memory drive. ^FS
^BY3,3,90^FT33,425^BCN,,Y,N
^FD>:Zebra Technologies^FS
^PQ1,0,1,Y^XZ
^XA^ID000.GRF^FS^XZ

. בספריית השורש כדי שיהיה ניתן להדפיס אותוUSB  הקובץ יישמר בכונן.תבנית מדבקה זו מדפיסה תמונה וטקסט

VLS_BONKGRF.ZPL :5 קובץ
VLS_EIFFEL.ZPL :6 קובץ
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KEYBOARDINPUT.ZPL :7 קובץ
^XA
^CI28
^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS
^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a keyboard input.
^FS
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS
^XZ

: מבצעת את הדברים הבאים,USB  המשמשת לתרגיל הזנה במקלדת,תבנית מדבקה זו
 )ייתכן שאין שעון זמן אמת.( שלךRTC)  המבוסס על הגדרת שעון זמן אמת,יוצרת ברקוד עם התאריך הנוכחי
(בגרסת המדפסת שרכשת

•

Zebra מדפיסה את לוגו

•

מדפיסה טקסט קבוע

•

מדפיסה טקסט שהזין המפעיל באמצעות המקלדת

•

SMARTDEVINPUT.ZPL :8 קובץ
^XA
^CI28
^BY2,3,91^FT38,184^BCN,,Y,N^FC%,{,#^FD%d/%m/%Y^FS
^FO385,75^XGE:zebra.bmp^FS
^FT40,70^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed using a smart device input. ^FS
^FT35,260^A0N,28,28^FH\^FDThis label was printed by:^FS
^FT33,319^A0N,28,28^FN1"Enter Name"^FS^XZ

. תבנית זו משמשת לתרגיל הזנה מהתקן חכם. אך עם הדפסת טקסט שונה,תבנית מדבקה זהה למדבקה הקודמת
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תרגיל  :1העתקת קבצים לכונן  USBוביצוע שיקוף USB
 .1בכונן  ,USBצור את הפריטים הבאים:

•

תיקייה בשם Zebra

•

בתיקייה זו ,צור שלוש תיקיות משנה:
•

appl

•

commands

•

files

 .2בתיקייה  ,/applהכנס עותק של הקושחה העדכנית של המדפסת שלך.
הערה :תפקודים מסוימים לא יפעלו כהלכה אם קיימים תווי מקף תחתון בשם הקובץ .השתמש במקום זאת בנקודות.
 .1בתיקייה  ,/filesהכנס את הקובץ הבא:
•

קובץ ZEBRA.BMP :1

 .2בתיקייה  ,/commandsהכנס את הקבצים הבאים:
•

קובץ SAMPLELABEL.TXT :2

•

קובץ LOGO.ZPL :3

 .3הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח בחזית המדפסת שלך.
 .4התבונן בממשק המשתמש והמתן .הפעולות הבאות אמורות להתרחש:
•

אם הקושחה בכונן  USBשונה מזו המותקנת במדפסת ,הקושחה תורד אל המדפסת .המדפסת תופעל מחדש
ותדפיס מדבקת תצורת מדפסת) .אם אין קושחה בכונן  USBאו אם גרסת הקושחה זהה ,המדפסת תדלג על
פעולה זו(.

•

המדפסת תוריד את הקבצים מהתיקייה  /filesותציג לפרק זמן קצר בצג את הקבצים שהורדו.

•

המדפסת תפעיל קבצים כלשהם מהתיקייה ./commands

•

המדפסת תופעל מחדש ותציג את ההודעה
) MIRROR PROCESSING FINISHEDעיבוד השיקוף הסתיים(.

 .5הסר את כונן  USBמהמדפסת.
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תרגיל  :1מידע משתמש מתקדם
לקבלת מידע נוסף על פקודה זו ,עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .(ZPL
) Enable/disable mirroringאפשור/השבתה של שיקוף(:
!  — "U1 setvar "usb.mirror.enable" "valueערכים) "on" :מופעל( או ") "offמופסק(

) Enable/disable automatic mirroringאפשור/השבתה של שיקוף אוטומטי( המתרחש בעת הכנסת כונן
 USBליציאת  USBמארח:
!  — "U1 setvar "usb.mirror.auto" "valueערכים) "on" :מופעל( או ") "offמופסק(

) Mirror Operation Retry Numberמספר ניסיונות חוזרים של השיקוף( —מציין את מספר הפעמים בהם
תהיה חזרה על פעולת השיקוף אם היא תיכשל:
!  — "U1 setvar "usb.mirror.error_retry" "valueערכים 0 :עד 65535

) Change File Path FROM USBשינוי נתיב קבצים מ — (USB-תכנת מחדש את מיקום הקבצים בו
מחפשת המדפסת כדי לאחזר קבצים מכונן  USBבמהלך פעולות שיקוף.
!  — "U1 setvar "usb.mirror.appl_path" "new_pathברירת מחדל"zebra/appl" :

) Change File Path TO USBשינוי נתיב קבצים אל  — (USBתכנת מחדש את מיקום הקבצים בו
המדפסת תמקם קבצים בכונן  USBבמהלך פעולות שיקוף.
! — "U1 setvar "usb.mirror.path" "path

ברירת מחדל"zebra" :

) Enable/disable the USB Host portאפשר/השבת יציאת  USBמארח(
!  — "U1 setvar "usb.host.lock_out" "valueערכים) "on" :מופעל( או ") "offמופסק(
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תרגיל  :2הדפסת תבנית מדבקה מכונן USB
האפשרות ) PRINT USB FILEהדפסת קובץ דרך  (USBמאפשרת לך להדפיס קבצים מכונן  .USBניתן להדפיס רק
קבצים הניתנים להדפסה ) .ZPLו (.XML-מכונן  ,USBוהקבצים חייבים להיות בספריית השורש ,ולא בספריות משנה.
 .1העתק את הקבצים הבאים לכונן :USB
•

קובץ USBSTOREDFILE.ZPL :4

•

קובץ VLS_BONKGRF.ZPL :5

•

קובץ VLS_EIFFEL.ZPL :6

 .2הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח בחזית המדפסת שלך.
 .3מתצוגת המדפסת ,גע ב) Menu-תפריט( < ) Storageאחסון( במסך הבית של המדפסת.
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 .4גע ובחר ב) Menu-תפריט( < ) Storageאחסון( < ) Print < USBהדפסה() From USB :מ .(USB-המדפסת תציג
את הקבצים הזמינים.

 .5גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים .גם ) Select Alבחר הכל( זמינה.
 .6גע בתו הסימון כדי להדפיס את הקבצים הנבחרים.
 .7הסר את כונן  USBמהמדפסת.
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תרגיל  :3העתקת קבצים מכונן  USBואליו
האפשרות ) Copy USB FILEהעתקת קובץ  (USBמאפשרת לך להעתיק קבצים מכונן  USBלזיכרון ההבזק של
המדפסת ,כונן .E:
 .1העתק את הקבצים הבאים לספריית השורש של כונן  :USBאל תכניס קבצים אלה לתיקיית משנה.
•

קובץ KEYBOARDINPUT.ZPL :7

•

קובץ SMARTDEVINPUT.ZPL :8

 .2הכנס את כונן  USBליציאת  USBמארח בחזית המדפסת שלך.
 .3מתצוגת המדפסת ,גע ב) Menu-תפריט( במסך הבית של המדפסת.

 .4גע ב) Menu-תפריט( < ) Storageאחסון( < ) Copy: Files to Printer < USBהעתקה :קבצים למדפסת( .המדפסת
תציג את הזמינים.

 .5גע בתיבה שלצד הקבצים הרצויים .זמינה גם האפשרות ) Select Allבחר הכל(.
 .6גע בתו הסימון כדי להעתיק את הקבצים הנבחרים.
 .7הסר את כונן  USBמהמדפסת.
המדפסת מאחסנת את הקובץ בזיכרון .E:
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 .8כעת תוכל להעתיק קבצים מהמדפסת לכונן הבזק  USBבאמצעות הפקודה ) Menuתפריט( < ) Storageאחסון( <
) Copy: Files to USB < USBהעתקה :קבצים ל.(USB-

) SELECT ALLבחר הכל( זמינה כדי להעתיק את כל הקבצים הזמינים מהמדפסת לכונן  .USBכל קובץ  .ZPLשיועתק
יעבור עיבוד כך שתוכן הקובץ יהיה מתאים לשליחה למדפסת לצורך הפעלה רגילה.
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תרגיל  :4הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות מקלדת  USBוהדפסת מדבקה
המאפיין ) Print Stationתחנת הדפסה( מאפשר לך להשתמש בהתקן ממשק אדם-מכונה  USBכלשהו ,כגון מקלדת או
סורק ברקודים ,כדי להזין נתוני שדה  ^FNלקובץ תבנית .*.ZPL
 .1לאחר ביצוע התרגיל הקודם ,חבר מקלדת  USBליציאת  USBמארח.
 .2גע ב) Menu-תפריט( < ) Printהדפסה(.

 .3גע ב) Menu-תפריט( < ) Printהדפסה( < ) Print Stationתחנת הדפסה( .המדפסת תטען קבצים כלשהם הניתנים
להפעלה ותעבד אותם .יוצגו הקבצים הזמינים.

 .4בחר את הקובץ .KEYBOARDINPUT.ZPL
 .5המדפסת תיגש לקובץ ותבקש ממך מידע לשדות  ^FNשל הקובץ .במקרה זה ,היא תבקש ממך להזין את שמך.
 .6הקלד את שמך והקש > .<ENTERהמדפסת תבקש ממך את מספר המדבקות להדפסה.
 .7ציין את כמות המדבקות הרצוי והקש שוב על >.<ENTER
יודפס מספר המדבקות שצוין ,כאשר שמך מופיע בשדות המתאימים.
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שימוש ביציאת  USBמארח ויכולות NFC
מאפיין ™ Print Touchשל  Zebraמאפשר לך לגעת בהתקן מבוסס ™ Androidבו מאופשרת תקשורת טווח אפס
) ,(NFCכגון טלפון חכם או מחשב לוח ,בלוגו  Print Touchשל המדפסת כדי לצמד את ההתקן למדפסת .יכולת זו
מאפשרת לך להשתמש בהתקן כדי לספק את המידע שאתה מתבקש להזין ,ואז להדפיס מדבקה המכילה את המידע הזה.
חשוב :ייתכן שהתקנים ניידים מסוימים לא יתמכו בתקשורת  NFCעם המדפסת עד לאחר שתגדיר את התצורה של
הגדרות  NFCהנדרשות בהתקן שלך .אם תיתקל בבעיות ,התייעץ בספק השירות או ביצרן ההתקן החכם לקבלת מידע
נוסף.

מיקום Print Touch
) NFCפסיבי(
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תרגיל  :5הזנת נתונים לקובץ מאוחסן באמצעות התקן חכם והדפסת מדבקה
הערה :השלבים בתרגיל זה עשויים להיות שונים בהתאם להתקן החכם שלך ,לספק השירות ,או לקיום כלי העזר Zebra
 Utilitiesשניתן ללא תשלום כשהוא מותקן בהתקן החכם שלך.
עיין ב) Zebra Bluetooth User Guide-מדריך למשתמש ב Bluetooth-של  ,(Zebraלקבלת הוראות ספציפיות להגדת
התצורה של המדפסת לשימוש בממשק  .Bluetoothעותק של מדריך זה זמין ב.zebra.com/manuals :
 .1אם לא התקנת עדיין את יישום כלי העזר  Zebra Utilitiesבהתקן החכם שלך ,עבור לחנות היישומים של ההתקן שלך,
חפש את היישום  Zebra Utilitiesוהתקן אותו.
 .2צמד את ההתקן החכם למדפסת על-ידי אחיזת ההתקן החכם קרוב לסמל  Zebra Print Touchבמדפסת
שלך.
 .1במידת הצורך ,גש למידע  Bluetoothעל המדפסת שלך באמצעות ההתקן החכם שלך .לקבלת הוראות,
עיין בתיעוד היצרן של ההתקן שלך.
א .במידת הצורך ,בחר את המספר הסידורי של מדפסת  Zebraכדי לצמד אותה עם ההתקן.
ב .לאחר שהמדפסת זיהתה את ההתקן החכם שלך ,היא עשויה לבקש ממך לאשר או לדחות את הצימוד.
במידת הצורך ,לחץ על לחצן הבחירה השמאלי של המדפסת כדי לבחור את ) ACCEPTאשר( .התקנים
חכמים מסוימים יצומדו למדפסת ללא המנחה הזה.
 .3הפעל את היישום  Zebra Utilitiesבהתקן שלך .יוצג התפריט הראשי של .Zebra Utilities

 .4בצע את השלבים הבאים אם ברשותך התקן :Apple
א .הקש על סמל ) Settingsהגדרות( )גלגל שיניים( בפינה הימנית התחתונה.
ב .שנה את ההגדרה של ) Get Labels From Printerקבל מדבקות מהמדפסת( אל ) ONמופעל(.
ג .הקש על ) Doneבוצע(.
ד .הקש על ) Filesקבצים(.
ההתקן החכם יקבל את הנתונים מהמדפסת ויציג אותם.
הערה :תהליך האחזור עשוי לארוך דקה או יותר.
 .5גלול בתבניות המוצגות ובחר את .E:SMARTDEVINPUT.ZPL
בהתבסס על שדה  ^FNבתבנית המדבקה ,ההתקן החכם יבקש ממך להזין את שמך.
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דוגמאות שימוש של יציאת  USBמארח וLink-OS-
 .6הזן את השם שלך במנחה.
 .7שנה את כמות המדבקות הרצוי ,אם נדרש.
 .8גע ב) PRINT-הדפסה( כדי להדפיס את המדבקה.
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פרק זה מתאר את נהלי התחזוקה והניקוי הסדירים .בקר באתר האינטרנט של  Zebraעבור חומרים מתכלים ואביזרים
למדפסת שלךzebra.com/accessories :

ניקוי
מדפסת  Zebraעשויה לדרוש תחזוקה תקופתית כדי שהמדפסת שלך תתפקד ותדפיס מדבקות ,קבלות ,תגיות וכו'
באיכות גבוהה.

חומרי ניקוי
חומרי ניקוי המדפסת הבאים מומלצים לשימוש במדפסת שלך:
•

עטי ניקוי של ראש הדפסה לניקוי פשוט של ראש ההדפסה

•

אלכוהול איזופרופיל בדירוג  ;99.7%השתמש עבור מנפק המדבקות .אסור להרטיב מחדש חומרי ניקוי ששימשו
לניקוי המדפסת.

•

מטליות ניקוי נטולות-סיבים עבור נתיב המדיה ,המובילים והחיישנים ומטליות ניגוב מאושרות עבור נתיב המדיה
והפנים )לדוגמה .(Kimberly-Clark Kimwipes

•

פחית אוויר דחוס.

חשוב:
•

מנגנון יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי .אסור לנקות את הלהב או המנגנון .הלהב מצופה בציפוי מיוחד ,בעל
עמידות גבוהה לדבק ולשחיקה.

•

שימוש בכמות אלכוהול רבה מדי עלול לגרום לזיהום של הרכיבים האלקטרוניים ,מה שידרוש זמן ייבוש ארוך יותר
לפני שהמדפסת תוכל לפעול שוב כהלכה.

•

אסור להשתמש במדחס אוויר במקום בפחית אוויר דחוס .במדחסי אוויר עלולים להיות מיקרו-מזהמים וחלקיקים
שעלולים לגרום נזק למדפסת שלך.

זהירות—פגיעה בעיניים :בעת שימוש באוויר דחוס ,השתמש במשקפי מגן כדי להגן על עיניך מחלקיקים ועצמים
מתעופפים.
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לוח זמנים מומלץ לניקוי
ראש הדפסה
מרווח :נקה את ראש ההדפסה לאחר הדפסה של  5גלילים
נוהל :ניקוי ראש ההדפסה בעמוד .239

גליל הדפסה )הנעה( סטנדרטי
מרווח :לפי הצורך כדי לשפר את איכות ההדפסה .גלילי הדפסה יכולים להחליק ,מה שיגרום לעיוות של תמונת ההדפסה
ובמקרים הגרועים ביותר המדיה )מדבקות ,קבלות ,תגיות וכו'( לא תנוע.
נוהל :עבור אל ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה בעמוד .251
?(.
?( ואפור )300 dpi
הערה :גלילי הדפסה סטנדרטיים מגיעים בשני צבעים ,שחור )203 dpi

גליל הדפסה )הנעה( ללא נייר מגן
מרווח :אם מבחינים בהצטברות חלקיקים על גליל ההדפסה ,השתמש בנוהל .גליל ההדפסה )גליל הנעה( ללא נייר מגן
אינו דורש ניקוי בדרך כלל .הצד הדביק של המדיה אוסף את החלקיקים במהלך ההדפסה.
מדיה ללא נייר מגן נדבקת ונלכדת במדפסת ,בדרך כלל יהיה צורך להחליף את גליל ההדפסה ללא נייר מגן .ציפוי
הסיליקון כנגד הדבקה נגמר.
?(.
?( וחום )300 dpi
הערה :גלילי הדפסה ללא נייר מגן מגיעים בשני צבעים ,חום-אדמדם )203 dpi
חשוב:
•

ניקוי הגליל בתמיסות או שפשוף המשטח העדין יגרמו לנזק קבוע או לקיצור אורך חיי השימוש בגליל ההדפסה
ללא נייר מגן.

•

בקצוות החיצוניים של גליל ההדפסה עלולים להצטבר שאריות דבק .לאחר שימוש בגלילי מדיה רבים' ,טבעות'
דבק אלה עלולות להתנתק בעת השימוש במדפסת .חלקיקים אלה מצטברים ועלולים לעבור לאזורים אחרים של
המדפסת ,ובמיוחד ,לראש ההדפסה.

•

נוהל :כדי להסיר את הצטברויות הדבק ,השתמש בצד הדביק של מדיה ללא נייר מגן ,לחץ בעדינות על החלקיקים
והסר אותם מגליל ההדפסה .השתמש בנוהל ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה בעמוד  251לקבלת גישה טובה יותר
להסרת חלקיקים.

נתיב מדיה
מרווח :נקה לפי הצורך.
שיטה :נקה היטב במטליות ניקוי נטולות סיבים המורטבות קלות באלכוהול איזופרופיל  .90%אפשר לאלכוהול להתנדף
כליל.
נוהל :עבור אל ניקוי נתיב המדיה בעמוד .242

237

תחזוקה
פנימי
מרווח :נקה את המדפסת לפי הצורך.
שיטה :השתמש במטלית רכה ,במברשת או באוויר דחוס כדי לנגב אבק או להסיר אותו באוויר דחוס אל מחוץ למדפסת.
ניתן להשתמש באלכוהול איזופרופיל  90%ובמטלית ניקוי נטולת סיבים כדי להמס מזהמים כמו שמנים ולכלוך.

חיצוני
מרווח :נקה לפי הצורך.
שיטה :השתמש במטלית רכה ,במברשת או באוויר דחוס כדי לנגב אבק או להסיר אותו באוויר דחוס אל מחוץ למדפסת.
ניתן לנקות את הצד החיצוני של המדפסת באמצעות מטלית המורטבת קלות בתמיסת מים וסבון רגיל .השתמש בכמות
מזערית של תמיסת ניקוי כדי למנוע חדירת תמיסה למדפסת או לאזורים אחרים .אסור לנקות את המחברים או את פנים
המדפסת בשיטה זו.
דגמי מדפסת  — Healthcareהדגמים החדשים כוללים כעת פלסטיקה המוכנה לניקוי באולטרה-סגול ובחומר חיטוי
לסביבת בתי חולים וסביבות דומות אחרות .בקרות המשתמש אטומות כך שניתן לנקות אותן יחד עם הצד החיצוני של
המדפסת .עיין במדריך ') 'Guide To Disinfecting and Cleaning Zebra® Healthcare Printersכיצד לחטא
ולנקות מדפסות  (Zebra® Healthcareבאתר  ,Zebraלקבלת המידע העדכני ביותר על חומרי ניקוי בדוקים ומאושרים
ועל שיטות ניקוי.

מנפק מדבקות אופציונלי
מרווח :נקה לפי הצורך כדי לשפר את פעולות ניפוק המדבקות.
נוהל :עבור אל מנפק מדבקות אופציונלי בעמוד  238ניקוי.

יחידת חיתוך אופציונלית
מרווח :אינו רכיב הניתן לטיפול על-ידי המשתמש .אסור לנקות בתוך פתח יחידת החיתוך או את מנגנון הלהב .תוכל
לנקות את מסגרת יחידת החיתוך באמצעות שיטת ניקוי הצד החיצוני של המדפסת.
שיטה :קרא לטכנאי שירות.
נוהל :לא ישים.
זהירות :ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש .אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך )המסגרת( .אסור
לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
חשוב:
•

הלהב מצופה בציפוי מיוחד ,בעל עמידות גבוהה לדבק ולשחיקה .הניקוי עלול לפגוע בלהב.

•

אסור להשתמש בכלים ,פיסות צמר גפן או ממסים )כולל אלכוהול( שאינם מאושרים .זה עלול לגרום נזק ליחידת
החיתוך ,לקצר את אורך חיי השימוש של יחידת החיתוך או יגרום לחסימת יחידת החיתוך.
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ניקוי ראש ההדפסה
השתמש תמיד בעט ניקוי חדש בעת ניקוי ראש ההדפסה )עט ישן עלול לצבור מזהמים משימוש קודם ,אשר עלולים לפגוע
בראש ההדפסה(.
בעת טעינת מדיה חדשה ,מומלץ לנקות את ראש ההדפסה לקבלת ביצועי הדפסה מיטביים.
זהירות—משטח חם :ראש ההדפסה מתחמם במהלך ההדפסה .כדי להגן מפני פגיעה בראש ההדפסה ומסכנה לפציעה,
הימנע מנגיעה בראש ההדפסה .בצע תחזוקה של ראש ההדפסה רק באמצעות עט הניקוי.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :פריקת החשמל הסטטי המצטבר על גוף האדם או על משטחים אחרים יכולה להרוס את
ראש ההדפסה ואת הרכיבים האלקטרוניים האחרים במכשיר או להזיק להם .חובה לפעול לפי נהלי העבודה הבטוחה עם
חשמל סטטי בעת העבודה עם ראש ההדפסה או הרכיבים האלקטרוניים מתחת למכסה העליון.

 ZD621 / ZD421מדפסות העברה תרמית ישירה
בעת טעינת מדיה חדשה ,ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה.
 .1שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה .נקה מהחלק המרכזי כלפי החוץ .פעולה זו תעביר דבק,
המועבר מקצוות ראש ההדפסה אל מחוץ לנתיב המדיה.
 .2המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת ,כדי לאפשר לרכיבים להתייבש.
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 ZD621 / ZD421מדפסות הדפסה בהעברה תרמית
בעת טעינת מדיה או סרט חדשים ,ניתן גם לנקות את ראש ההדפסה.
 .1אם מותקן סרט העברה ,הסר אותו לפני שתמשיך.
 .2שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה .נקה מהחלק המרכזי כלפי החוץ .פעולה זו תעביר דבק,
המועבר מקצוות ראש ההדפסה אל מחוץ לנתיב המדיה.
 .3המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת או טעינת סרט ,כדי לאפשר לרכיבים להתייבש.
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מדפסות מחסנית סרט ZD421
 .1משוך את שתי ) (2זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט .עבור אלגישה לראש ההדפסה של
מדפסת מחסנית סרט בעמוד  30לקבלת פרטים נוספים.
 .2הרם את זרוע המפעיל של ראש ההדפסה כדי לגשת לראש ההדפסה שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש
ההדפסה .נקה מהחלק המרכזי כלפי החוץ .פעולה זו תעביר דבק ,המועבר מהקצוות החיצוניים של המדיה ,אל מחוץ
לנתיב המדיה.
 .3המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת.

 .4שחרר את זרוע מפעיל ראש ההדפסה ודחוף את יחידת הינע הסרט לתוך זרוע מפעיל ראש ההדפסה .זרועות השחרור
יינעלו למקומן ויחברו מחדש את יחידת הינע הסרט למכסה העליון ולזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
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ניקוי נתיב המדיה
השתמש במטלית ניקוי או במטלית נטולת סיבים כדי להסיר לכלוך ,אבק או לכלוך מוצק שהצטברו על משטחי המחזיקים,
המובילים ונתיב המדיה .הרטב קלות את מטלית הניקוי או המטלית בתמיסת אלכוהול איזופרופיל בריכוז של .99%
באזורים קשים לניקוי ,השתמש בכמות אלכוהול גדולה יותר כדי להרטיב היטב את הלכלוך כך שיתפרק כל הדבק
שהצטבר על המשטחים בתא המדיה.
אסור לנקות את ראש ההדפסה ,החיישנים או גליל ההדפסה כחלק מתהליך זה.

מחצית תחתונה של מדפסות ZD60/ZD421
מנקים את המחצית התחתונה של מדפסות אלה באותה הדרך.
 .1נגב במטלית הניקוי והניגוב את המשטחים הפנימיים של מחזיקי הגליל ואת הצד התחתון של מובילי המדיה.
 .2נגב את תעלת ההחלקה של החיישן הזחיח )אך לא את החיישן( .הזז את החיישן כדי לנקות את כל האזורים.
 .3המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת .סלק חומרי ניקוי משומשים.

מחזיקי גליל מדיה

מובילי מדיה
אסור לנקות את החיישן
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מחצית עליונה של מדפסות העברה תרמית ישירה ZD621/ZD421
 .1נגב את האזורים )מסומנים בקו חיצוני כתום( כדי להסיר שאריות דבק ומזהמים אחרים .אסור לנקות את מערך
החיישנים.

אסור לנקות את החיישן

מחצית עליונה של מדפסות הדפסה בהעברה תרמית ZD621/420
 .1נגב את האזור )מסומן בקו חיצוני כתום( בקרבת ראש ההדפסה בחזית גררת הסרט.
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מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית ZD421
 .1משוך את שתי ) (2זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט .עבור אלגישה לראש ההדפסה של
מדפסת מחסנית סרט בעמוד  30לקבלת פרטים נוספים.
 .2נגב את האזורים )מסומנים בקו חיצוני כתום( מתחת לזרוע מפעיל ראש ההדפסה ויחידת הינע הסרט.

אסור לנקות את החיישן

 .3שחרר את זרוע מפעיל ראש ההדפסה ודחוף את יחידת הינע הסרט לתוך זרוע מפעיל ראש ההדפסה .זרועות השחרור
יינעלו למקומן ויחברו מחדש את יחידת הינע הסרט למכסה העליון ולזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
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ניקוי ההתקנים האופציונליים יחידת חיתוך ומנפק מדבקות
זהו המשך של ניקוי נתיב המדיה לכל אחד מההתקנים האופציונליים ,אם מותקן.

ניקוי יחידת חיתוך אופציונלית
חשוב :ניתן לנקות את משטחי נתיב המדיה מפלסטיק אך לא את להבי יחידת החיתוך או המנגנונים הפנימיים .מנגנון להב
יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי .אסור לנקות את הלהב .הלהב מצופה בציפוי מיוחד ,בעל עמידות גבוהה לדבק ולשחיקה.
זהירות :ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש .אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך )המסגרת( .אסור
לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
זהירות—נזק למוצר :שימוש בכלים ,פיסות צמר גפן ,ממסים )כולל אלכוהול( וכו' שאינם מאושרים עלולים לגרום נזק
ליחידת החיתוך ,לפגוע באורך חיי השירות שלה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
 .1נגב את הפסים הבולטים ואת משטחי הפלסטיק של נתיב כניסת המדיה )פנים( ואת חריץ היציאה )חוץ( של יחידת
החיתוך .נקה בתוך האזורים המסומנים בתוך פס כחול.
 .2לאחר הייבוש ,חזור לפי הצורך כדי להסיר כל דבק או מזהמים שנותרו.
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תחזוקה
ניקוי מנפק מדבקות אופציונלי
 .1פתח את הדלת ונקה את מוט הקילוף ,המשטחים הפנימיים והפסים הבולטים שעל הדלת.
 .2נגב את הגליל תוך סיבובו .סלק את מטלית הניקוי או הניגוב .נקה שוב כדי להסיר שאריות מומסות.
 .3נקה את חלון החיישן .החלון צריך להיות נקי מפסים ומזהמים שנותרו.

קיר פנימי

חיישן הוצאת
תווית

פסים בולטים

גליל צובט
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מוט קילוף

תחזוקה

ניקוי חיישנים
אבק יכול להצטבר על חיישני המדיה .אסור לסלק אבק באמצעות מדחס אוויר .מדחסים מוסיפים לחות ,אבק דק ונוזלי
סיכה העלולים לזהם את המדפסת שלך.

מחצית תחתונה של מדפסות ZD60/ZD421
 .1נקה את חלון החיישן הזחיח .הברש בעדינות את האבק או השתמש במיכל אוויר דחוס; במידת הצורך ,נגב את האבק
במטלית יבשה .אם נותרים חומרי דבק או מזהמים אחרים ,השתמש במטלית מורטבת קלות באלכוהול כדי לפרק
אותם.
 .2הסר שאריות כלשהן שנותרו מהניקוי הראשון באמצעות מטלית יבשה.
 .3חזור על השלבים  1ו 2-כפי הנדרש עד שכל השאריות והמריחות יוסרו מהחיישן.
.

חיישן זחיח
)סימן שחור ומערך/מרווח
תחתון(
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תחזוקה
מחצית עליונה של מדפסות העברה תרמית ישירה ZD621/ZD421
 .1רסס בפחית האוויר הדחוס את מערך החיישנים למערך )מרווח( העליון מתחת לראש ההדפסה .במידת הצורך,
השתמש במטלית ספוגה קלות באלכוהול כדי להמס שאריות דבק או מזהמים אחרים שאינם אבק .הסר שאריות
כלשהן שנותרו מהניקוי הראשון באמצעות מטלית יבשה.

מחצית עליונה של מדפסות הדפסה בהעברה תרמית ZD621/ZD421
 .1רסס בפחית האוויר הדחוס את מערך החיישנים למערך )מרווח( העליון מתחת לראש ההדפסה .ניקוי חיישנים מלא
)נדיר מאוד( דורש פנייה לטכנאי שירות

רסס את החיישן כאן
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תחזוקה
מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט ZD421
 .1משוך את שתי ) (2זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט .עבור אלגישה לראש ההדפסה של
מדפסת מחסנית סרט בעמוד  30לקבלת פרטים נוספים.
 .2הסט את זרוע מפעיל ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהיא תיגע במכסה העליון של המדפסת .אחוז את זרוע מפעיל
ראש ההדפסה במצב זה לצורך גישה לאזור מתחת לראש ההדפסה.
 .3רסס במכל אוויר דחוס את מערך החיישנים למערך )מרווח( העליון מתחת ליחידת הינע הסרט ואת חיישן 'נגמר סרט'
בצד התחתון של זרוע מפעיל ראש ההדפסה .במידת הצורך ,השתמש במטלית מורטבת קלות באלכוהול לצורך פירוק
הלכלוך .הסר שאריות כלשהן שנותרו מהניקוי הראשון באמצעות מטלית יבשה.
חיישן 'נגמר סרט'

מערך חיישנים למערך
)מרווח( עליון
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תחזוקה
ניקוי חיישן מחסנית הסרט
 .1פיני חיישן מחסנית סרט  -נקה רק אם המחסניות אינן מזוהות .נקה את פיני הממשק של מחסנית הסרט בניגוב עדין
מימין לשמאל .תנועות מעלה ומטה עלולות לפגוע בפינים.
.

פיני מגע של
חיישן
מחסנית סרט
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תחזוקה

ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
גליל ההדפסה )גליל הנעה( אינו דורש ניקוי בדרך כלל .בדרך כלל ,אבק נייר ונייר מגן יכולים להצטבר מבלי להשפיע על
פעולות ההדפסה.
נקה את גליל ההדפסה )ונתיב המדיה( כאשר קיימת ירידה משמעותית בביצועים ,באיכות ההדפסה או בטיפול במדיה של
המדפסת .גליל ההדפסה או משטח ההדפסה וגליל ההנעה של המדיה .אם המדיה ממשיכה להידבק או להיתקע לאחר
הניקוי ,יש להחליף את גליל ההדפסה.
חשוב :מזהמים על גליל ההדפסה יכולים לפגוע בראש ההדפסה או לגרום להחלקה או להידבקות של המדיה במהלך
הדפסה .יש לנקות מיד חומרי דבק ,לכלוך ,אבק רגיל ,שמנים ומזהמים אחרים מגליל ההדפסה.
זהירות—נזק למוצר :לגלילי הדפסה למדיה ללא נייר מגן ,אסור לרחוץ או לשפשף .הסר חלקיקי דבק רק באמצעות הצד
הדביק של מדיה ללא נייר מגן .גע קלות במדבקה בגליל ההדפסה כדי לאסוף חלקיקים מהאזורים החשופים של גליל
ההדפסה ונתיב המדיה.

251

תחזוקה
הסרה של גליל ההדפסה
ניתן לנקות את גליל ההדפסה במטלית נטולת-סיבים )כגון מטלית  (Texpadאו מטלית לחה ,נקייה ושאינה משירה סיבים
המורטבת קלות באלכוהול רפואי ) 90%ומעלה(.
 .1פתח את המכסה )ואת דלת המנפק אם מותקן מנפק( .הסר את המדיה מאזור גליל ההדפסה.
 .2משוך את לשוניות שחרור התפס של תושבת גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר חזית המדפסת וסובב אותן
כלפי מעלה.
תושבות גליל הדפסה

תושבות גליל הדפסה
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תחזוקה
 .3הרם את גליל ההדפסה מהמסגרת התחתונה של המדפסת.
תושבות גליל הדפסה

 .4החלק את גלגל השיניים ואת שתי ) (2התושבות מהגל של גליל ההדפסה.
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תחזוקה
 .5ניקוי בלבד  -נקה את גליל ההדפסה במטלית מורטבת קלות באלכוהול .נקה מהמרכז כלפי חוץ .חזור על התהליך עד
שכל משטח הגליל נוקה.
אם קיימת הצטברות רבה של חומרי דבק או מדבקות ,חזור על הפעולה באמצעות מטלית חדשה ,כדי לסלק
מזהמים שנותרו .לדוגמה ,ניתן לדלל חומרי דבק ושמנים על-ידי הניקוי הראשוני ,אך הם לא יוסרו כליל .סלק את
מטליות הניקוי לאחר השימוש  -אל תשתמש בהן שוב.
זהירות—נזק למוצר :גלילי הדפסה למדיה ללא נייר מגן ,השתמש רק בצד הדביק של פיסת מדיה ללא נייר מגן כדי להרים
בעדינות את החלקיקים מגליל המדיה.
 .6ודא שהתושבות וגלגלי ההנעה נמצאים על גל גליל ההדפסה.

 .7יישר את גליל ההדפסה עם גלגל השיניים בצד שמאל והורד אותו אל המסגרת התחתונה של המדפסת.
 .8סובב את לשוניות שחרור התפס של תושבת גליל ההדפסה בצד ימין ובצד שמאל לעבר הצד האחורי של המדפסת
ולחץ אותן למקומן.
 .9הנח למדפסת להתייבש למשך דקה אחת לפני סגירת דלת מנפק המדבקות ,מכסה המדיה או טעינת מדבקות.
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תחזוקה

החלפת ראש ההדפסה
אם תצטרך להחליף את ראש ההדפסה ,קרא את הנוהל וסקור את שלבי ההסרה וההתקנה לפני ההחלפה בפועל של ראש
ההדפסה.
זהירות—פריקת חשמל סטטי :הכן את אזור העבודה על-ידי הגנה מפני פריקת חשמל סטטי .אזור העבודה חייב להיות
מוגן מחשמל סטטי וחייב לכלול משטח ריפוד מוליך ומוארק כהלכה כדי להניח עליו את המדפסת ,וכן רצועת פרק יד
מוליכה עבורך.
זהירות :נתק את המדפסת מספק הכוח ואפשר למדפסת להתקרר כדי למנוע פציעות או נזק למעגלי המדפסת.
השתמש באחד מהנהלים הספציפיים לדגם כדי להחליף את ראש ההדפסה.
•

 ZD621ו - ZD421-העברה תרמית ישירה בעמוד 256

•

 ZD621ו - ZD421-גליל סרט בהדפסה בהעברה תרמית בעמוד 260

•

 - ZD421מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית בעמוד 265
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תחזוקה

 ZD621ו - ZD421-העברה תרמית ישירה
הסרת ראש ההדפסה
 .1כבה את המדפסת .פתח את המדפסת.

ראש הדפסה

 .2דחוף את תפס השחרור של ראש ההדפסה הרחק מראש ההדפסה .הצד הימני של ראש ההדפסה משתחרר.
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תחזוקה
 .3הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת .משוך אותו מעט כלפי חוץ ולימין כדי לשחרר את
הצד השמאלי של ראש ההדפסה .משוך את ראש ההדפסה החוצה ושחרר אותו מהמכסה העליון כדי לקבל גישה
לכבלים המחוברים בחלק האחורי של ראש ההדפסה .שים לב ,הסימון באדום מסמן את חריץ התפס בצד שמאל של
ראש ההדפסה.

 .4משוך בעדינות אך בחוזקה את שתי רתמות המחברים של ראש ההדפסה מראש ההדפסה .הסר את כבל ההארקה
מראש ההדפסה.
מחברים

חוט הארקה של ראש הדפסה
מכלול ראש הדפסה
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תחזוקה
החלפת ראש ההדפסה
 .1דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה .צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
 .2חבר את כבל ההארקה ללשונית ההארקה של ראש ההדפסה.
 .3דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה.
חוט הארקה של ראש הדפסה

מחבר עם מפתח

לשונית הארקה של ראש הדפסה

חריץ לתיל קפיצי

 .4הכנס את הצד השמאלי של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המשוקע )מסומן באדום( בצד שמאל של המדפסת.
חריץ

לשונית
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תחזוקה
 .5יישר את החריץ לתיל הקפיצי בצד האחורי של ראש ההדפסה עם התיל הקפיצי .דחוף את צד ימין של ראש ההדפסה
לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
תיל קפיצי בחריץ

 .6ודא שראש ההדפסה נע מעלה ומטה בחופשיות בעת הפעלת לחץ ,ונותר במצב נעול כאשר הוא משוחרר.

 .7נקה את ראש ההדפסה .נגב שרידי שומנים של עורך )טביעות אצבע( ולכלוך מראש ההדפסה באמצעות עט ניקוי חדש.
נקה ממרכז ראש ההדפסה כלפי חוץ .עבור אל ניקוי ראש ההדפסה בעמוד .239
 .8טען מחדש את המדיה .חבר את כבל החשמל ,הפעל את המדפסת ,והדפס דוח מצב כדי לבדוק פעולה תקינה .עבור אל
בדיקת הדפסה עם דוח תצורה בעמוד .176
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תחזוקה

 ZD621ו - ZD421-גליל סרט בהדפסה בהעברה תרמית
הסרת ראש ההדפסה
 .1כבה את המדפסת .פתח את המדפסת.

ראש הדפסה

 .2דחוף את תפס השחרור של ראש ההדפסה לעבר ראש ההדפסה )מוצג בירוק לצורך הבלטה( .צד ימין של ראש
ההדפסה משתחרר כלפי מטה והלאה מזרוע מפעיל ראש ההדפסה.
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תחזוקה
 .3הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת .משוך אותו מעט כדי לשחרר את הצד השמאלי
של ראש ההדפסה .משוך את ראש ההדפסה מטה ושחרר אותו מגררת הסרט לצורך גישה לכבלים המחוברים שלו.

 .4משוך בעדינות אך בחוזקה את שתי רתמות המחברים של ראש ההדפסה מראש ההדפסה.

מחברים

מכלול ראש הדפסה

261

תחזוקה
החלפת ראש ההדפסה
 .1דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה .צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
 .2דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה.

 .3הכנס את הלשונית המרכזית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המרכזי בזרוע מפעיל ראש ההדפסה.

262

תחזוקה
 .4הכנס את הלשונית השמאלית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המשוקע בצד שמאל של זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
חריץ

לשונית

 .5דחוף את צד ימין של ראש ההדפסה לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
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תחזוקה
 .6ודא שראש ההדפסה נע מעלה ומטה בחופשיות בעת הפעלת לחץ ,ונותר במצב נעול כאשר הוא משוחרר.

 .7נקה את ראש ההדפסה .נגב שרידי שומנים של עורך )טביעות אצבע( ולכלוך מראש ההדפסה באמצעות עט ניקוי חדש.
נקה ממרכז ראש ההדפסה כלפי חוץ .עבור אל ניקוי ראש ההדפסה בעמוד .239
 .8טען מחדש את המדיה .חבר את כבל החשמל ,הפעל את המדפסת ,והדפס דוח מצב כדי לבדוק פעולה תקינה .עבור אל
בדיקת הדפסה עם דוח תצורה בעמוד .176

264

תחזוקה

 - ZD421מחסנית סרט בהדפסה בהעברה תרמית
הסרת ראש ההדפסה
 .1כבה את המדפסת .פתח את המדפסת.
 .2משוך את שתי ) (2זרועות השחרור כלפי חוץ כדי לשחרר את יחידת הינע הסרט .עבור אלגישה לראש ההדפסה של
מדפסת מחסנית סרט בעמוד  30לקבלת פרטים נוספים.
 .3הסט את זרוע מפעיל ראש ההדפסה כלפי מעלה עד שהיא תיגע במכסה העליון של המדפסת .אחוז את זרוע מפעיל
ראש ההדפסה במצב זה לצורך גישה לראש ההדפסה .דחוף את תפס השחרור של ראש ההדפסה לעבר ראש ההדפסה
)מוצג בוורוד לצורך הבלטה( .צד ימין של ראש ההדפסה משתחרר כלפי מטה והלאה מזרוע מפעיל ראש ההדפסה.

 .4הסט את הצד הימני המשוחרר של ראש ההדפסה אל מחוץ למדפסת .משוך אותו מעט כדי לשחרר את הצד השמאלי
של ראש ההדפסה .משוך את ראש ההדפסה מטה ושחרר אותו מזרוע מפעיל ראש ההדפסה לצורך גישה לכבלים
המחוברים שלו.
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 .5משוך בעדינות אך בחוזקה את שתי רתמות המחברים של ראש ההדפסה מראש ההדפסה.
מחברים

מכלול ראש הדפסה
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החלפת ראש ההדפסה
 .1דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה .צורת המחבר אינה מאפשרת חיבור שגוי.
 .2דחוף את מחבר כבל ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה.
 .3הכנס את הלשונית המרכזית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המרכזי בזרוע מפעיל ראש ההדפסה.

לשונית

חריץ

 .4הכנס את הלשונית השמאלית של מכלול ראש ההדפסה לחריץ המשוקע בצד שמאל של זרוע מפעיל ראש ההדפסה.
לשונית

חריצים  -בשני הצדדים
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 .5דחוף את צד ימין של ראש ההדפסה לתוך המדפסת עד שהתפס נועל את צד ימין של ראש ההדפסה אל המדפסת.
מוביל
חריץ

 .6ודא שראש ההדפסה נע בחופשיות במדפסת בעת הפעלת לחץ )ראה חץ( ונותר במצב נעול כאשר הלחץ משוחרר.

 .7נגב לכלוך ושרידי שומני עור )טביעות אצבע( מראש ההדפסה באמצעות עט ניקוי חדש .עבור אל ניקוי ראש ההדפסה
בעמוד .239
 .8טען מחדש את המדיה .הפעל את המדפסת והדפס דוח מצב כדי לבדוק פעולה תקינה .עבור אל בדיקת הדפסה עם
דוח תצורה בעמוד .176
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עדכון קושחת המדפסת
ייתכן שיהיה צורך לעדכן מדי תקופה את קושחת המדפסת כדי לקבל מאפיינים חדשים ,שיפורים ושדרוגי מדפסת של
טיפול במדיה ותקשורת.
טען קושחה חדשה באמצעות ) Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של .(ZSU) (Zebra
 .1פתח את ) Setup Utilitiesכלי העזר להתקנה של .(Zebra
 .2בחר את מדפסת  ZD621/ZD421המותקנת.
 .3לחץ על הלחצן ) Open Printer Toolsפתח כלי מדפסת( וייפתח החלון ) Toolsכלים(.
 .4לחץ על הכרטיסייה ') 'Actionפעולה(.
 .5טען מדיה במדפסת .עבור אל טעינת גליל מדיה בעמוד .156
 .6לחץ על שורת הטקסט ) Send fileשלח קובץ( .המחצית התחתונה של החלון תציג את שם הקובץ והנתיב עם לחצן
') 'Browseעיון( ) (...כדי לבחור את קובץ הקושחה העדכני שהורדת מאתר האינטרנט של .Zebra
 .7התבונן בממשק המשתמש והמתן.
אם גרסת הקושחה שונה מהגרסה המותקנת במדפסת ,הקושחה תורד אל המדפסת .נורית החיווי של הנתונים תהבהב
בירוק בעת הורדת הקושחה .המדפסת תופעל מחדש וכל נוריות החיווי יהבהבו .לאחר השלמת עדכון הקושחה ,נורית
החיווי של המצב תאיר בירוק קבוע בעת האימות וההתקנה של הקושחה .יודפס ) Configuration Reportדוח תצורה(
של המדפסת באופן אוטומטי ,ועדכון הקושחה יושלם.

תחזוקה אחרת במדפסת
אין נהלי תחזוקה ברמת המשתמש מעבר לאלו המפורטים בפרק זה .לקבלת מידע נוסף על אבחון המדפסת ובעיות
הדפסה ,עבור אל  toפתרון בעיות בעמוד .270

סוללת שעון זמן אמת )(RTC
שעון זמן אמת ) (RTCנכלל במדפסת.
משך החיים הנקוב של סוללת השעון הוא בערך עשר שנות שירות והיא אינה ניתנת להחלפה על-ידי המשתמש .כדי
להחליף את הסוללה ,פנה לטכנאי שירות מורשה של  .Zebraעיין באחריות המדפסת שלך לקבלת פרטים נוספים בכתובת
zebra.com/warranty
זהירות :המדפסת כוללת סוללת ליתיום  3וולט .תוכל להבחין מתי מתח הסוללה נמוך או אם היא פרוקה כאשר המדפסת
מספקת חותמת זמן שגויה באופן עקבי .רק טכנאי שירות מורשה רשאי להחליף את הסוללה .השתמש רק בסוללה
תחליפית מאושרת מתוצרת .Zebra
חשוב :מחזר את הסוללה על-פי החוקים והתקנות המקומיים .עטוף את הסוללה בעת סילוק )או אחסון( כדי להימנע
מקצר.
זהירות :אסור לקצר את הסוללה .יצירת קצר בסוללה עלולה לגרום ליצירת חום ,שריפה או פיצוץ.
זהירות :אסור לחמם ,לפרק או לסלק את הסוללה באש.

נתיכים
אין נתיכים ניתנים להחלפה במדפסות האלה או בספקי הכוח.
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פרק זה מספק נהלים ומידע על פתרון בעיות.

פתרון התראות ושגיאות
התראה :ראש הדפסה פתוח
נשלחה פקודת הדפסה או נלחץ לחצן הזנה והמדפסת זיהתה כי ראש ההדפסה )המכסה( אינו סגור.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
המכסה פתוח או לא נסגר כהלכה.
פתרון
סגור את המכסה/ראש ההדפסה .לחץ כלפי מטה על הפינות הקדמיות העליונות של מכסה ראש ההדפסה .בדרך כלל
תשמע ותחוש את תפסי המכסה ננעלים במקומם ,כדי שהמכסה יהיה סגור להדפסה .עבור אל סגירת המדפסת
בעמוד .20

גורם אפשרי 2 -
יש לטפל במתג מכסה-פתוח של המדפסת.
פתרון
קרא לטכנאי שירות.
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התראה :נגמרה המדיה
נשלחה פקודת הדפסה או נלחץ לחצן הזנה ,או אתה מדפיס והמדפסת אינה מזהה מדיה בנתיב ההדפסה.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
אין מדיה )גליל( במדפסת.
פתרון
טען את המדיה הנבחרת במדפסת וסגור את המדפסת .ייתכן שתצטרך ללחוץ פעם אחת על לחצן הזנה או השהיה כדי
שהמדפסת תחדש את פעולתה .עבור אל טעינת גליל מדיה בעמוד .156

גורם אפשרי 2 -
פתח את המדפסת :אם חסרה מדבקה בגליל בין שתי מדבקות בקצה גליל מדבקות ,אזי זוהי השיטה בה משתמש יצרן
גליל המדבקות לזהות כי הגליל מתקרב לסיומו .עבור אל זיהוי מצב 'נגמרה מדיה' בעמוד .177
פתרון
החלף את גליל המדיה הריק והמשך בהדפסה .אל תפסיק את פעולת המדפסת ,אחרת תאבד את עבודת ההדפסה .עבור
אל זיהוי מצב 'נגמרה מדיה' בעמוד .177

גורם אפשרי 3 -
חיישן מדיה אינו מיושר נכון.
פתרון
בדוק את מיקום חיישן המדיה .עבור אל שימוש בחיישן הזחיח בעמוד  .160ייתכן שיהיה צורך לכייל את המדפסת למדיה
לאחר כוונון מיקום החיישן .עבור אל הפעל ') SmartCal Media Calibrationכיול חכם' של המדיה( בעמוד .175

גורם אפשרי 4 -
המדפסת מוגדרת למדיה לא רציפה )מדבקות או סימן שחור( ,אך טעונה מדיה רציפה.
פתרון
בדוק את מיקום חיישן המדיה במיקום ברירת המחדל של המרכז .עבור אל שימוש בחיישן הזחיח בעמוד .160
ייתכן שיהיה צורך לכייל את המדפסת למדיה לאחר כוונון מיקום החיישן .עבור אל הפעל SmartCal Media Calibration
)'כיול חכם' של המדיה( בעמוד .175
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גורם אפשרי 5 -
חיישן המדיה מלוכלך.
פתרון
נקה את מערך חיישנים למערך )מרווח( עליון ואת החיישנים הזחיחים של המדיה .עבור אל ניקוי חיישנים בעמוד .247
טען את המדיה ,כוונן את מיקום חיישן המדיה הזחיח של המדיה ,וכייל את המדפסת למדיה .עבור אל טעינת גליל מדיה
בעמוד  156ו-הפעל ') SmartCal Media Calibrationכיול חכם' של המדיה( בעמוד .175

גורם אפשרי 6 -
חישת המדיה אינה פועלת .נתונים פגומים בזיכרון או רכיבים פגומים.
פתרון
 .1טען מחדש את קושחת המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
 .2אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה ,פנה לטכנאי שירות.
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התראה :סרט במדפסת )מדפסת מחסנית  ZD421בלבד(
נשלחה פקודת הדפסה למדפסת והיא במצב העברה תרמית ישירה ומותקן סרט.
הערה :למדפסת יש שתי הגדרות חום שונות  -אחת להעברה תרמית ישירה ואחת להעברה תרמית .הן מתוכננות לצפיפות
הדפסה/רמת שחור שוות-ערך באותה רמת הגדרה.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
קיימת מחסנית סרט במדפסת כאשר המדפסת הוגדרה למצב העברה תרמית ישירה )והדפסה על מדיית העברה תרמית
ישירה(.
פתרון
הסר את מחסנית הסרט מהמדפסת מבלי לכבות את המדפסת .סגור את המדפסת .ייתכן שתצטרך ללחוץ פעם אחת על
לחצן הזנה או השהיה כדי שהמדפסת תחדש את פעולתה.

גורם אפשרי 2 -
המדפסת הוגדרה בצורה שגויה למצב העברה תרמית ישירה כאשר אתה מנסה להדפיס באמצעות מדיה להעברה תרמית
ומחסנית סרט.
פתרון
שנה את ) PRINT METHODשיטת הדפסה( למצב ) THERMAL TRANSהעברה תרמית( ייתכן שבתבנית

ההדפסה/שליחת הטופס של עבודת הדפסה זו נקבע מצב ) Direct Thermalהעברה תרמית ישירה( באמצעות ^MTD
במקום באמצעות  .^MTTלפרטים על תכנות המדפסת ,עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .(ZPL
לקישורי מדפסת למדריכים ,אל על אודות בעמוד .12
כדי לשנות הגדרה זו:
•

השתמש בממשק משתמש בצג מגע בצבע של המדפסת )אם קיים( כדי לשנות את ההגדרה .עבור אל Print
)הדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Print Typeסוג הדפסה( בעמוד .117

•

השתמש בדפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת של ) Ethernetרת"מ או רת"מ אלחוטית( כדי לגשת
ולהגדיר את ) PRINT METHODשיטת הדפסה( למצב ) THERMAL TRANSהעברה תרמית( .עבור אל Print
)הדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Print Typeסוג הדפסה( בעמוד  117לניווט בממשק המשתמש של
שרת ההדפסה.
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התראה :סוף סרט
•

המדפסת מדפיסה ,אבל עוצרת במהלך ההדפסה.

•

עבודת הדפסה נשלחה למדפסת ,והמדפסת הפיקה מיד את ההתראה הזו.

'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
המדפסת זיהתה את סוף גליל הסרט .בסוף גליל סרט העברה מקורי של  Zebraיש קצה מחזיר אור שהמדפסת 'רואה'
כסוף הסרט.
פתרון
הסר את הסרט והתקן גליל סרט או מחסנית סרט חדשים מבלי לכבות את המדפסת .סגור את המדפסת .ייתכן שתצטרך
ללחוץ פעם אחת על לחצן הזנה או השהיה כדי שהמדפסת תחדש את פעולתה .עבור אל זיהוי מצב 'נגמר סרט'
בעמוד .178

גורם אפשרי ) 2 -מדפסת מחסנית  ZD421בלבד(
יש לטעון מחסנית סרט במדפסת .המדפסת מוגדרת למצב ) Thermal Transferהעברה תרמית( .עבור אל טעינת מחסנית
סרט  ZD421בעמוד .174

גורם אפשרי ) 3 -מדפסת מחסנית  ZD421בלבד(
חישת המדיה אינה פועלת .ייתכן שקיים לכלוך על שבב הנתונים של מחסנית הסרט או על מגעי חיישן המחסנית; נתונים
פגומים בזיכרון; או מחסנית או רכיבי מדפסת פגומים.
פתרון
 .1נסה מחסנית סרט פועלת אחרת ,אם קיימת.
 .2נקה את שבב מחסנית הסרט במטלית המורטבת קלות באלכוהול.
 .3נקה את פיני המגעים של מחסנית הסרט .להוראות ניקוי ,עבור אל מחצית עליונה של מדפסות מחסנית סרט בהדפסה
בהעברה תרמית  ZD421בעמוד .244
 .4טען מחדש את קושחת המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
 .5אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה ,פנה לטכנאי שירות.
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גורם אפשרי ) 4 -מדפסות הדפסה בהעברה תרמית  -גליל סטנדרטיות(
חישת המדיה אינה פועלת.
פתרון
 .1טען מחדש את קושחת המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
 .2אם הפעולה אינה מתקנת את הבעיה ,פנה לטכנאי שירות.

התראה :מפלס סרט נמוך )מדפסת מחסנית  ZD421בלבד(
המדפסת מדווחת את ההתראה הזו.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
המדפסת חישבה כי במחסנית הסרט נותרו רק  10%מהכמות המקורית .ניתן לשנות את הערך של מפלס סרט נמוך
באמצעות תכנות.
פתרון
בדוק את זמינות מחסניות הסרט .כדי להחליף את נקודת האזהרה של ) Ribbon Lowמפלס סרט נמוך( ,עבור אל פקודות
 - SGDפקודות לתכנות מחסנית סרט בעמוד  .214לפרטים על תכנות המדפסת ,עיין בZPL Programming Guide-
)מדריך למתכנתים של  .(ZPLלקישורי מדפסת למדריכים ,עבור אל על אודות בעמוד .12
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התראה) CUT ERROR :שגיאת חיתוך(
סכין החיתוך חסומה ואינה נעה כהלכה.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
מדיה ,דבק ,או עצם חיצוני עצר את תנועת סכין החיתוך.
פתרון
 5שניות .המתן עד שהמדפסת תכבה .הפעל את המדפסת.
 .1כבה את המדפסת בלחיצה על לחצן ההפעלה למשך יותר מ?-
 .2אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו ,פנה לטכנאי שירות .זהו אינו פריט אותו המפעיל יכול לתקן.
זהירות :ביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש .אסור להסיר את מכסה יחידת החיתוך )המסגרת( .אסור
לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.
הערה :שימוש בכלים ,פיסות צמר גפן ,ממסים )כולל אלכוהול( וכו' שאינם מאושרים עלול לגרום נזק ליחידת החיתוך,
לפגוע באורך חיי השירות שלה או לגרום לחסימת יחידת החיתוך.
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התראה) PRINTHEAD OVER TEMP :טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי(
הטמפרטורה של ראש ההדפסה גבוהה מדי והופעל מצב השהיה כדי לאפשר לו להתקרר.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
המדפסת מדפיסה עבודת אצווה גדולה ,בדרך כלל עם כמויות הדפסה גדולות.
פתרון
פעולת ההדפסה תחודש לאחר שראש ההדפסה יתקרר.

גורם אפשרי 2 -
טמפרטורת הסביבה במיקום המדפסות גבוהה מטווח טמפרטורת ההפעלה .לעתים ,טמפרטורות הסביבה באזור ההדפסה
עשויות להיות גבוהה יותר אם קיימת קרינת שמש ישירה.
פתרון
העבר את המדפסת למיקום אחר או הפחת את הטמפרטורה במקום בו המדפסת פועלת.
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התראה) PRINTHEAD SHUTDOWN :כיבוי ראש הדפסה(
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
ראש ההדפסה הגיע לתקלת זרם או חשמל קריטית
פתרון
 .1כבה את המדפסת בלחיצה על לחצן ההפעלה למשך יותר מ 5-שניות .המתן עד שהמדפסת תכבה .הפעל את המדפסת.
 .2אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו ,פנה לטכנאי שירות .זהו אינו פריט אותו המפעיל יכול לתקן.
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התראה) PRINTHEAD UNDER TEMP :טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי(
טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מטמפרטורת הפעולה הנדרשת להדפסה תקינה.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
טמפרטורת הסביבה במיקום המדפסות נמוכה מטווח טמפרטורת ההפעלה.
פתרון
כבה את המדפסת .העבר את המדפסת למיקום אחר או המתן עד שהיא תתחמם בצורה הרגילה .ייתכן שתהיה התעבות
בתוך המדפסת או עליה ,אם הטמפרטורה משתנה במהירות רבה מדי.

גורם אפשרי 2 -
קיימת תקלה בתרמיסטור של ראש ההדפסה.
פתרון
 5שניות .המתן עד שהמדפסת תכבה .הפעל את המדפסת.
 .1כבה את המדפסת בלחיצה על לחצן ההפעלה למשך יותר מ?-
 .2אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו ,פנה לטכנאי שירות.
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התראה) OUT OF MEMORY :אין זיכרון פנוי(
לא ניתן לאחסן נתונים במיקום הזיכרון שצוין .קיימים ארבעה סוגים של זיכרון אחסון :גרפיקה ,תבניות ,מפת סיביות
וגופן .אין די זיכרון פנוי לביצוע התפקוד שצוין בשורה השנייה של הודעת השגיאה.
'$7$ 6833/,(6 1(7:25.
҉҇ҏҋҒ҇ҜҒ ҏҋҎҍҜҐҏҋҚҐ
ҜқҚ

(3$86
҆҆ҋ҆қ

67$786
҃ҘҐ

גורם אפשרי 1 -
אין די זיכרון פנוי לביצוע התפקוד שצוין בשורה השנייה של הודעת השגיאה.
פתרון
 .1פנה חלק מזיכרון המדפסת על-ידי שינוי תבנית המדבקה או פרמטרי ההדפסה כדי שאזור ההדפסה יהיה קטן יותר.
 .2הסר גרפיקה ,גופנים או תבניות שאינם נמצאים בשימוש.
 .3ודא שהנתונים אינם נשלחים להתקן שאינו מותקן או אינו זמין.
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פתרון בעיות הדפסה
נושא זה יסייע לך לזהות בעיות בהדפסה או באיכות ההדפסה ,את הסיבות האפשריות ואת הפתרונות המומלצים.

בעיה :בעיות איכות הדפסה כלליות
תמונת ההדפסה אינה נראית טוב.

גורם אפשרי 1 -
המדפסת הוגדרה לערכי רמת שחור ו/או מהירות הדפסה שגויים.
פתרון
הפק דוח ) Print Qualityאיכות הדפסה( )בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה( כדי לקבוע את הגדרות רמת השחור והמהירות
האידאליות ליישום שלך .אסור לקבוע את מהירות ההדפסה למהירות הגבוהה מהמהירות הנקובה המרבית שקבע היצרן
עבור המדיה )חומרי הדפסה וסרטים( .עבור אל דוח ) Print Qualityאיכות הדפסה( )בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה(
בעמוד  292ו-כוונון איכות ההדפסה בעמוד .205

גורם אפשרי 2 -
ראש ההדפסה מלוכלך.
פתרון
נקה את ראש ההדפסה .עבור אל ניקוי ראש ההדפסה בעמוד .239

גורם אפשרי 3 -
גליל ההדפסה מלוכלך או פגום.
פתרון
נקה או החלף את גליל ההדפסה גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק .עבור אל ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
בעמוד .251

גורם אפשרי 4 -
ראש ההדפסה שחוק.
פתרון
החלף את ראש ההדפסה .ראש ההדפסה יכול להישחק או להינזק .עבור אל החלפת ראש ההדפסה בעמוד .255

גורם אפשרי 5 -
הדפסה בהעברה תרמית  -ההדפסה נראית מטושטשת ,מוכתמת ,או קיימים חורים בהדפסה ללא תבנית מסוימת.
פתרון
ייתכן שחומר ההדפסה )שעווה ,שעווה-שרף או שרף( אינו תואם לחומר )נייר ,ציפוי מדיה או סינתטי( שבשימוש .קבע את
המדפסת למהירות שאינה גבוהה למהירות ההדפסה המרבית המומלצת של מחסנית הסרט .עבור אל פקודות לתכנות
מחסנית סרט בעמוד  214לקריאת מאפייני המחסנית.

281

פתרון בעיות
גורם אפשרי 6 -
ייתכן שאתה משתמש בספק כוח שגוי.
פתרון
ודא שאתה משתמש בספק הכוח שסופק עם המדפסת.

בעיה :אין הדפסה על המדבקה.
תמונת ההדפסה אינה נראית טוב.

גורם אפשרי 1 -
ייתכן שהמדיה אינה מדיה העברה תרמית ישירה )והיא מדיה תרמית עבור מדפסות להעברה תרמית(.
פתרון
עבור אל נוהל הבדיקה קביעת סוגי מדיה תרמית בעמוד .330

גורם אפשרי 2 -
המדיה הוטענה שלא כהלכה.
פתרון
משטח ההדפסה של המדיה חייב להיות מופנה מעלה לעבר ראש ההדפסה .עבור אל הכנה להדפסה בעמוד  155ואחרי כן
אל טעינת גליל מדיה בעמוד .156
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בעיה :המדבקות מעוותות מבחינת גודל או מיקום ההתחלה של אזור ההדפסה משתנה
כולל תמונות מודפסות המדלגות בין מדבקות )שגיאת רגיסטרציה(.

גורם אפשרי 1 -
המדיה נטענה באופן שגוי או חיישן המדיה הזחיח לא נקבע כהלכה.
פתרון
ודא שהחיישן נקבע ומוקם כהלכה בהתאם לסוג המדיה וחישת המיקום .עבור אל טעינת גליל מדיה בעמוד , 156קביעת
חישת מדיה לפי סוג המדיה בעמוד  156ו-שימוש בחיישן הזחיח בעמוד .160

גורם אפשרי 2 -
חיישני המדיה אינם מכוילים לאורך המדיה ,למאפיינים הפיזיים או לסוג החישה )מרווח/מערך ,רציף או סימון(.
פתרון
עבור אל הפעל ') SmartCal Media Calibrationכיול חכם' של המדיה( בעמוד  ,175או אם הוא עדיין מדלג על מדבקות,
נסה לבצע כיול מדיה ידני בעמוד .299

גורם אפשרי 3 -
גליל ההדפסה )ההנעה( מחליק או פגום.
פתרון
נקה או החלף את גליל ההדפסה גליל ההדפסה יכול להישחק או להינזק .עבור אל ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה
בעמוד .251

גורם אפשרי 4 -
למדפסת יש בעיות תקשורת עקב כבלים או הגדרות תקשורת.
פתרון
עבור אל בעיות תקשורת בעמוד .284
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בעיות תקשורת
חלק זה מזהה בעיות שעלולות להתרחש בתקשורת ,ומציין את הבעיות האפשריות והפתרונות המומלצים.

בעיה :עבודת מדבקה נשלחה ,אין העברת נתונים
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך היא אינה מזוהה .נורית ) DATAנתונים( אינה מהבהבת.

סיבה אפשרית
פרמטרי התקשורת שגויים.
פתרון 1 -
בדוק את הגדרות התקשורת של מנהל ההתקנים של המדפסת או של התוכנה )אם ישים(.
פתרון 2 -
יציאה טורית בלבד  -בדוק את הגדרת פרוטוקול לחיצת יד והגדרות היציאה הטורית של המדפסת .ההגדרה בשימוש
חייבת להיות תואמת להגדרה המוגדרת במחשב המארח .עבור אל ממשק טורי בעמוד  181לקבלת הגדרות ברירת המחדל
של היציאה הטורית של המדפסת.
פתרון 3 -
הכבל הטורי בו אתה מנסה להשתמש אינו כבל  DTEאו  DCEסטנדרטי ,הוא פגום ,או ארוך מדי לפי מפרטי יציאות
טוריות  .RS-232עבור אל ממשק יציאה טורית בעמוד .304

בעיה :עבודת מדבקה נשלחה ,דילוג על מדבקות או הדפסת תוכן פגומה
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת .מודפסות מספר מדבקות ,אך המדפסת מדלגת ,מאבדת ,אינה מכוונת היטב או מעוותת
את התמונה שעל המדבקה.

סיבה אפשרית
הגדרות התקשורת הטורית שגויות.
פתרון 1 -
בדוק את הגדרות התקשורת של מנהל ההתקנים של המדפסת או של התוכנה )אם ישים( .ודא שהגדרות בקרת הזרימה
והגדרות לחיצת יד אחרות של היציאה הטורית תואמות לאלה של המערכת המארחת.
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בעיה :נשלחה עבודת מדבקה ,נתונים מועברים ,אבל אין הדפסה
תבנית מדבקה נשלחה למדפסת אך היא אינה מזוהה .נורית ) DATAנתונים( מהבהבת אך לא מתבצעת הדפסה.

גורם אפשרי 1 -
תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.
פתרון
 (COMMAND CHARוהתו המפריד ) .(DELIM./CHARייחוס הגדרות תצורה
בדוק את התווים של פקודת ?) ZPL
לפקודות בעמוד .337

גורם אפשרי 2 -
נשלחים נתונים שגויים למדפסת.
פתרון
בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב .ודא שהן תואמות להגדרות המדפסת.

גורם אפשרי 3 -
נשלחים נתונים שגויים למדפסת.
פתרון
בדוק את תבנית המדבקה .לפרטים על תכנות המדפסת ,עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של
 .(ZPLלקישורי מדפסת למדריכים ,עבור אל על אודות בעמוד .12
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בעיות שונות
חלק זה מזהה בעיות שונות שעלולות להתרחש במדפסת ,ומציין את הסיבות האפשריות והפתרונות המומלצים.

בעיה :הגדרות אבדו או המכשיר מתעלם מהן
פרמטרים מסוימים לא הוגדרו כהלכה.

גורם אפשרי 1 -
הגדרות המדפסת השתנו אך לא נשמרו.
פתרון
לא השתמשת בפקודת  ^JUשל  ZPLלשמירת התצורה שלך לפני הפסקת פעולת המדפסת .כבה את המדפסת והפעל
אותה כדי לוודא שההגדרות נשמרו.

גורם אפשרי 2 -
קיימות שגיאות תחביר בפקודות תבנית/טופס המדבקה או הפקודות נשלחו ישירות למדפסת או השימוש בהן שגוי.
•

פקודת קושחה הפסיקה את היכולת לשנות את הפרמטר.

•

פקודת קושחה החזירה את הפרמטר להגדרת ברירת המחדל.

פתרון
עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של  (ZPLכדי לוודא את השימוש בפקודה ואת התחביר .עבור אל
על אודות בעמוד  12לקבלת קישורי תמיכה לצפייה ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של  (ZPLעבור
דגם המדפסת שלך.

גורם אפשרי 3 -
תו הקידומת והתו המפריד שמוגדרים במדפסת אינם תואמים לאלו של תבנית המדבקה.
פתרון
ודא שהגדרות התכנות של  ZPLשל הגדרות ) Controlבקרה() Command ,פקודה( ו) Delimiter-מפריד( נכונות לסביבה
של תוכנת המערכת שלך .הדפס דוח תצורה או השתמש בתפריט ) Languageשפה( )אם קיים( בצג לקבלת שלושה )(3
פריטי תפריט אלה והשווה אותם לפקודות בתבנית/טופס המדבקה שאתה מנסה להדפיס .עבור אל בדיקת הדפסה עם
דוח תצורה בעמוד ) System ,176מערכת( < ) Languageשפה( בעמוד  73ו-תצורת  ZPLבעמוד .335

גורם אפשרי 4 -
ייתכן שלוח הלוגיקה הראשי אינו פועל כהלכה .הקושחה נפגמה או נדרש טיפול במדפסת.
פתרון
 .1אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל .עבור אל ) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( <
) Restore Defaultsשחזר ברירות מחדל( בעמוד  83או השתמש ב Zebra Setup Utility-וגם בOpen Printer-
) Toolsפתח כלי מדפסת( < ) Actionפעולה( < ) Load printer defaultsטען ברירות מחדל של המדפסת(.
 .2טען מחדש את קושחת המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
 .3אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו ,פנה לטכנאי שירות .זהו אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.
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בעיה :מדבקות לא רציפות מתנהגות כמדבקות רציפות.
תבנית מדבקה לא-רציפה עם מדיה תואמת הטעונה במדפסת נשלחה למדפסת אבל מודפסת כמדיה רציפה.

גורם אפשרי 1 -
המדפסת לא כוילה למדיה הנמצאת בשימוש.

גורם אפשרי 2 -
המדפסת הוגדרה למדיה רציפה.
פתרון
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון )מרווח/מערך ,רציף או סימון( וכייל את המדפסת באמצעות הפעל SmartCal
') Media Calibrationכיול חכם' של המדיה( בעמוד  (175אם נדרש השתמש בכיול מדיה ידני בעמוד  299עבור סוגי מדיה
הקשים לכיול .עבור אל ) Printהדפסה( < ) Print Qualityאיכות הדפסה( < ) Label Typeסוג מדבקה( בעמוד 118
למדפסות  ZD621כדי לבדוק ולקבוע את סוג המדיה.

בעיה :המדפסת ננעלת
כל נוריות החיווי מאירות והמדפסת ננעלת או המדפסת ננעלת במהלך הפעלה מחדש.

גורם אפשרי 1 -
זיכרון המדפסת נפגם עקב אירוע לא-מוכר.
פתרון 1 -
 .1אפס את המדפסת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל .עבור אל ) Systemמערכת( < ) Settingsהגדרות( <
) Restore Defaultsשחזר ברירות מחדל( בעמוד  83או השתמש ב Zebra Setup Utility-וגם בOpen Printer-
) Toolsפתח כלי מדפסת( < ) Actionפעולה( < ) Load printer defaultsטען ברירות מחדל של המדפסת(.
 .2טען מחדש את קושחת המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
 .3אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו ,פנה לטכנאי שירות .זהו אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.

בעיה :תקלות מחסנית סרט שגויות
 .1אזהרת 'נגמר סרט' ,אבל מותקנת מחסנית סרט
 .2שגיאת 'אימות מחסנית סרט' אך מותקנת מחסנית סרט מקורית של  Zebraשלא עברה חידוש או שינוי.

סיבה אפשרית
ייתכן שפיני המגע של חיישן מחסנית הסרט או מגעי השבב החכם של מחסנית הסרט מלוכלכים או שהשבב ניזוק.
פתרון
 .1נקה את מגעי השבב החכם של מחסנית הסרט ,אם הם נראים מלוכלכים במטלית כותנה המורטבת קלות באלכוהול.
אם זה לא עוזר ,נסה מחסנית אחרת.
 .2נקה את פיני המגעים של חיישן מחסנית הסרט  -עבור אל ניקוי חיישן מחסנית הסרט בעמוד .250
 .3טען מחדש את קושחת המדפסת .עבור אל עדכון קושחת המדפסת בעמוד .269
 .4אם המדפסת אינה מתאוששת מהשגיאה הזו ,פנה לטכנאי שירות .זהו אינו פריט אותו המשתמש יכול לתקן.
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בעיה :קיימת נורית חיווי אדומה בסוללה
קיימת תקלה בסוללה.

גורם אפשרי 1 -
הסוללה הגיעה לסוף אורך החיים השימושי שלה או קיימת תקלת רכיב ראשית.

גורם אפשרי 2 -
הסוללה חמה או קרה מדי
פתרון
 .1הסר את הסוללה מהמדפסת ובדוק את מצב הטעינה על-ידי טעינת הסוללה.
 .2אפשר לסוללה להתקרר או להתחמם לטמפרטורת הסביבה ובדוק שוב את טעינת הסוללה.
 .3החלף את הסוללה.
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פרק זה מספק מגוון כלים וכלי עזר המובנים במדפסת שלך .הם מתוכננים לסייע לך בהתקנה ,בהגדרת התצורה ובניפוי
השגיאות )מדפסת ותכנות פקודות(

אבחון המדפסת
דוחות אבחון ,נהלי כיול ,שחזור ברירות המחדל של היצרן וסוגי אבחון אחרים מספקים מידע ספציפי על מצב המדפסת.
חשוב :בעת ביצוע בדיקות עצמיות ,השתמש במדיה ברוחב מלא .אם המדיה אינה רחבה מספיק ,ייתכן שמדבקות
הבדיקה יודפסו על גליל ההדפסה )ההנעה(.
הערה :עצות לבדיקות אבחון:
•

בעת ביצוע הבדיקות העצמיות ,אל תשלח נתונים מהמארח אל המדפסת.
אם המדיה קצרה מהמדבקה שיש להדפיס ,הדפסת מדבקת הבדיקה תמשיך אל המדבקה הבאה.

•

בעת ביטול בדיקה עצמית לפני הסיום ,אפס תמיד את המדפסת על-ידי כיבוי והפעלה.

•

אם המדפסת נמצאת במצב ניפוק ונייר המגן נאסף על-ידי המכשיר ,על המפעיל להסיר ידנית את המדבקות לאחר
השלמת ההדפסה.

מפעילים כל בדיקה עצמית באמצעות לחצן ספציפי בממשק המשתמש או שילוב לחצנים בעת הפעלת המדפסת .המשך
ללחוץ על הלחצן או הלחצנים עד שנורית החיווי הראשונה כבית .הבדיקה העצמית שבחרת תופעל באופן אוטומטי בסוף
נוהל ) POSTבדיקה עצמית בהפעלה(.

נוהל ) POSTבדיקה עצמית בהפעלה(
נוהל ) POSTבדיקה עצמית בהפעלה( מבוצע בכל הפעלה של המדפסת .במהלך הבדיקה ,נוריות לוח הבקרה מופעלות
ומופסקות כדי לוודא פעולה תקינה .בסוף הבדיקה העצמית ,רק נורית חיווי המצב נותרת דלוקה.

) SmartCalכיול חכם( של מדיה
) SmartCalכיול חכם( משמש לכיול מהיר של המדפסת למדיה הטעונה כעת .במהלך ) SmartCalכיול חכם( ,המדפסת
תקבע באופן אוטומטי את סוג חישת המדיה )מרווח ,קו שחור או חריץ( ותמדוד את אורך המדיה.
כדי להפעיל ') SmartCalכיול חכם( ,בצע את השלבים הבאים:
 .1ודא שהמדיה טעונה נכון ,מכסה המדפסת סגור ומתח המדפסת מופעל.
 .2לחץ והחזק את הלחצנים השהיה  +ביטול למשך שתי שניות.
 .3המדפסת תזין ותמדוד מספר מדבקות .לאחר הסיום ,המדפסת תחזור למצב מוכן.
אם המדפסת לא זיהתה וכיילה נכון את המדיה ,עיין בנוהל כיול מדיה ידני' בהמשך פרק זה.
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) Configuration Reportדוח תצורה( )בדיקה עצמית עם לחצן הביטול(
דוח התצורה מדפיס ערכת דוחות תצורה של המדפסת והרשת.
כדי להדפיס דוח תצורה ,בצע את השלבים הבאים:
 .1ודא שהמדיה טעונה ,מכסה המדפסת סגור ומתח המדפסת מופעל.
 .2אם המדפסת כבויה ,לחץ והחזק את לחצן ) CANCELביטול( בעת העברת המדפסת למצב מופעל .החזק את לחצן
) CANCELביטול( לחוץ עד שנורית חיווי המצב היא היחידה שממשיכה להאיר.
או-אם המדפסת מופעלת ,לחץ על לחצני ) FEED + CANCELהזנה  +ביטול( למשך שתי שניות.
 .3הדוחות ) Printer Configurationתצורת מדפסת( ו) Network Configuration-תצורת רשת( )להלן( יודפסו והמדפסת
תחזור למצב 'מוכן'.
דוגמה של Network Configuration
)תצורת רשת(

דוגמה של Printer Configuration
)תצורת מדפסת(
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דוח תצורה של רשת המדפסת )ו(Bluetooth-
מדפסות מסדרת  ZDהכוללות מודול קישוריות קווית או אלחוטית ידפיסו דוח תצורת מדפסת נוסף .המידע הנדרש
לקביעה ולפתרון בעיות בהדפסה דרך רשת ) Ethernetרת"מ ורת"מ אלחוטית( Bluetooth 4.1 ,ו.Bluetooth LE-
? של .ZPL
התדפיס הבא מודפס באמצעות פקודת ~WL

הגדרות תמיכה בiOS-

תמיכה ב Bluetooth-בiOS-
•

התקני  iOSהכוללים  Bluetooth Classic 4.Xנתמכים כאשר אופציית הקישוריות האלחוטית  Wi-FiוBluetooth-
 Classicמותקנת במדפסת שלך והיא מסומנת בשורה ' 'supportedבתחתית דוח Bluetooth Configuration
)תצורת .(Bluetooth

•

הגדרת  iOSמופיעה בתחתית דוח ) Bluetooth Configurationתצורת  (Bluetoothבשורה ' 'not supportedכאשר
אופציית הקישוריות האלחוטית אינה מותקנת.
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דוח ) Print Qualityאיכות הדפסה( )בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה(
סוגי מדיה שונים עשויים לדרוש הגדרות רמת שחור שונות .נושא זה מציג שיטה פשוטה אך יעילה לקביעת רמת השחור
האידאלית להדפסת ברקודים הנמצאים במפרט המתאים.
במהלך דוח איכות הדפסה )בדיקה עצמית עם לחצן ההזנה( תודפס סדרת מדבקות המודפסות בהגדרות רמת שחור שונות
ובשתי מהירויות הדפסה שונות .רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה מודפסים על כל אחת מהמדבקות .הברקודים
במדבקות אלה עשויים להיות בדירוג ANSI-כדי לבדוק את איכות ההדפסה.
במהלך בדיקה זו ,ערכה אחת תודפס במהירות נמוכה וערכה נוספת תודפס במהירות גבוהה .ערך רמת השחור יתחיל
?( ויעלה עד לרמת שחור בשלוש
בשלוש הגדרות מתחת לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת )רמת שחור יחסית של -3
?(.
הגדרות מעל לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת )רמת שחור יחסית של +3
מהירות הדפסת המדבקות במהלך בדיקת איכות ההדפסה תלויה בצפיפות הנקודות של ראש ההדפסה.
•

? :מדפיסות  7מדבקות במהירויות הדפסה של  51מ"מ בשנייה ) 2אינץ' בשנייה( ו 102-מ"מ
מדפסות 300 dpi
בשנייה ) 4אינץ' בשנייה(.

•

? :מדפיסות  7מדבקות במהירויות הדפסה של  51מ"מ בשנייה ) 2אינץ' בשנייה( ו 152-מ"מ
מדפסות 203 dpi
בשנייה ) 6אינץ' בשנייה(.

כדי להפיק דוח איכות הדפסה ,בצע את השלבים הבאים:
 .1הדפס דוח תצורה כדי להציג את ההגדרות הנוכחיות של המדפסת .לחץ והחזק את לחצני הזנה וביטול למשך שתי )(2
שניות כדי להדפיס את הדוח.
 .2כבה את המדפסת.
 .3לחץ והחזק את לחצן ההזנה בעת הפעלת המדפסת .החזק את לחצן ההזנה לחוץ עד שנורית חיווי המצב היא היחידה
שממשיכה להאיר.
המדפסת תדפיס סדרת מדבקות )איור  (1במהירויות שונות ובהגדרות רמת שחור הגבוהות והנמוכות מרמת השחור
הנוכחית המוצגת במדבקת התצורה.
איור 1

דוח איכות הדפסה
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 .4ראה איור  2וטבלה  .1בדוק את מדבקות הבדיקה וקבע מי מהן מציגה את איכות ההדפסה המיטבית ליישום שלך .אם
ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים ,מדוד באמצעותו את הפסים והמרווחים וחשב את ניגודיות ההדפסה .אם אין
ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים ,בדוק בעין או בסורק המערכת ובחר את הגדרת רמת השחור האופטימלי בהתבסס
על המדבקות שהודפסו בבדיקה העצמית.
איור 2

השוואת רמת שחור של ברקודים
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טבלה 1

תיאורים של רמת שחור חזותית
איכות הדפסה

) Too darkכהה מדי(

) Slightly darkמעט כהה(

לפי המפרט

) Slightly lightמעט בהיר(

) Too lightבהיר מדי(

תיאור
•

קל לזהות מדבקות כהות מדי .ייתכן שהן קריאות אך אינן לפי המפרט.

•

הגודל של פסי הברקוד הרגילים גדול יותר.

•

הפתחים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות מלאים בדיו.

•

הפסים והרווחים של ברקודים מסובבים צמודים זה לזה.

•

קל פחות להבחין במדבקות מעט כהות.

•

ברקוד רגיל יהיה לפי המפרט.

•

תווים אלפאנומריים קטנים יהיו מודגשים ומעט מלאים.

•

המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה לברקוד לפי המפרט ,וייתכן
שהקוד לא יהיה קריא.

•

ניתן לאמת ברקוד לפי המפרט רק באמצעות מכשיר בדיקה ,אך צריכים להיות לו
המאפיינים החזותיים הבאים.

•

בברקוד רגיל יהיו פסים שלמים ואחידים ,עם מרווחים ברורים ומובחנים.

•

בברקוד מסובב יהיו פסים שלמים ואחידים ,עם מרווחים ברורים ומובחנים .למרות
שהוא אולי לא ייראה כברקוד מעט כהה ,הברקוד יהיה לפי המפרט.

•

התווים האלפאנומריים הקטנים ייראו שלמים ,גם בברקוד הרגיל וגם במסובב.

•

מדבקות מעט בהירות עדיפות מבחינת המפרט ,במקרים מסוימים ,ממדבקות מעט
כהות.

•

גם ברקוד רגיל וגם מסובב יהיה לפי המפרט ,אך ייתכן שהתווים האלפאנומריים
הקטנים לא ייראו שלמים.

•

קל לזהות מדבקות בהירות מדי.

•

גם בברקוד רגיל וגם במסובב יהיו פסים ומרווחים שאינם מלאים.

•

התווים האלפאנומריים הקטנים לא יהיו קריאים.

 .5רשום את ערך רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה הרשומים על מדבקת הבדיקה המועדפת.
 .6הוסף או החסר את ערך רמת השחור היחסית מערך רמת השחור המופיע במדבקת התצורה .הערך המספרי הנוצר הוא
ערך רמת השחור המיטבי לצירוף מדבקה/סרט ומהירות ההדפסה.
 .7במידת הצורך ,שנה את ערך רמת השחור הנוכחי לערך רמת השחור של מדבקת הבדיקה המיטבית.
 .8במידת הצורך ,שנה את מהירות ההדפסה הנוכחית לערך המהירות של מדבקת הבדיקה המועדפת.
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איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל )בדיקה עצמית של השהיה  +הזנה(
פעולה זו מאפסת את תצורת המדפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן עבור הגדרות מדפסת שאינה מחוברת לרשת .בצע
כיול חיישנים לאחר הנוהל הזה) .עבור אל כיול מדיה ידני בעמוד (.299
כדי לבצע נוהל איפוס מדפסת לברירות המחדל של היצרן ,בצע את השלבים הבאים:
 .1כבה את המדפסת.
 .2לחץ והחזק את לחצני השהיה  +הזנה בעת הפעלת המדפסת.
 .3החזק את לחצני השהיה  +הזנה לחוצים עד שנורית חיווי המצב )

( היא היחידה שממשיכה להאיר.

תצורת המדפסת מאופסת לערכי ברירת המחדל של היצרן .לא תודפס מדבקה בסיום הפעולה.
הערה :במדפסת יש לחצן איפוס בחלק התחתון שלה ,עבור אל לחצן איפוס בעמוד .296

איפוס הרשת להגדרות ברירת המחדל שנקבעו במפעל )בדיקה עצמית של השהיה  +ביטול(
ביצוע נוהל זה מאפס את הגדרות תצורת הרשת בלבד לערכי ברירת המחדל של היצרן.
כדי לבצע נוהל איפוס רשת לברירות המחדל של היצרן ,בצע את השלבים הבאים:
 .1כבה את המדפסת.
 .2לחץ והחזק את לחצני השהיה  +ביטול בעת הפעלת המדפסת.
 .3החזק את לחצני השהיה  +ביטול לחוצים עד שנורית חיווי המצב )

( היא היחידה שממשיכה להאיר.

תצורת הרשת של המדפסת מאופסת לערכי ברירת המחדל של היצרן .לא תודפס מדבקה בסיום הפעולה.
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לחצן איפוס
בנוסף לתצורות ההפעלה שתוארו לעיל ,במדפסת מסדרת  ZDקיים לחצן איפוס ייעודי הנמצא בתחתית המדפסת עליו
ניתן ללחוץ באמצעות אטב נייר או חפץ קטן דומה.
לחיצה על הלחצן תפיק את התוצאות הבאות בהתאם למשך הלחיצה על הלחצן:
 0-1שניות

ללא פעולה

 1-5שניות

איפוס המדפסת – המדפסת תבצע איפוס להגדרות המפעל ותדפיס תווית
תצורה באופן אוטומטי )ותווית רשת ,אם קיימת(

 6-10שניות

איפוס רשת – המדפסת תתנתק מהרשת ויבוצע איפוס החזרה לערכי המפעל של
הרשת .לאחר השלמת האיפוס ,יודפסו באופן אוטומטי תוויות תצורה של הרשת
והמדפסת.

יותר מ 10-שניות

יציאה מתפקוד ברירות המחדל של המפעל ללא איפוס המדפסת או עריכת
שינויים

חור גישה לאיפוס
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בדיקת אבחון תקשורת
בדיקת אבחון התקשורת היא כלי אבחון לבדיקת החיבור בין המדפסת לבין המחשב המארח .כאשר המדפסת נמצאת
במצב אבחון ,היא תדפיס את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח בתווי  ASCIIרגילים כשהערכים ההקסדצימליים
מוצגים מתחת לטקסט  .ASCIIהמדפסת תדפיס את כל התווים שיתקבלו ,כולל תווי בקרה כגון ) CRהחזרת גררה( .איור
 3מציג מדבקת בדיקה טיפוסית של בדיקה זו.
הערה :מדבקת הבדיקה מודפסת הפוכה כאשר היא יוצאת מהמדפסת.
מדבקה של בדיקת אבחון תקשורת

איור 3

כדי להשתמש במצב אבחון תקשורת ,בצע את השלבים הבאים:
 .1ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 .2הגדר את רוחב המדפסת לרוחב המדבקה בה תשתמש בבדיקה או לרוחב צר יותר.
 .3לחץ והחזק את השהיה  +ביטול למשך שתי שניות .כאשר פעיל ,נורית חיווי המצב תעבור בין ירוק לבין צהוב.
המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח במדבקת הבדיקה.
 .4בדוק את מדבקת הבדיקה לאיתור קודי שגיאה .במקרה של שגיאות ,בדוק האם פרמטרי התקשורת נכונים.
השגיאות המוצגות במדבקת הבדיקה הן כדלהלן:
•

 FEמציינת שגיאת מסגור.

•

 OEמציינת מצב גלישה.

•

 PEמציינת שגיאת זוגיות.

•

 NEמציינת רעש.

 .5לחץ והחזק את השהיה  +הזנה למשך שתי שניות או כבה את המדפסת ) (Oוהפעל אותה שוב כדי לצאת מהבדיקה
העצמית ולחזור לפעולה רגילה.
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פרופיל חיישן
השתמש בתמונת פרופיל החיישנים )אשר תודפס על פני מספר מדבקות או תגיות( כדי לפתור בעיות במצבים הבאים:
•

המדפסת מתקשה בזיהוי המרווחים )מערכים( בין המדבקות.

•

המדפסת מזהה בטעות אזורים מודפסים מראש במדבקה כאילו היו מרווחים )מערכים(.

•

המדפסת אינה מזהה את הסרט.

כשהמדפסת במצב מוכן ,הדפס פרופיל חיישנים באחת הדרכים הבאות:
באמצעות הלחצנים
בממשק המשתמש

 .1כבה את המדפסת.
 .2לחץ והחזק את לחצני הזנה  +ביטול בעת הפעלת המדפסת.
 .3החזק את לחצני הזנה  +ביטול לחוצים עד שנורית חיווי המצב היא היחידה
שממשיכה להאיר.
שלח את הפקודה  ~JGאל המדפסת .לקבלת מידע נוסף על פקודה זו ,עיין
ב) Zebra Programming Guide-מדריך למתכנתים של .(Zebra

באמצעות ZPL

השווה את התוצאות שלך לדוגמאות המוצגות לעיל בנושא זה .אם חובה לכייל את רגישות החיישנים ,כייל את המדפסת
))עבור אל כיול מדיה ידני בעמוד .(299
פרופיל חיישן מדיה )איורים  4ו(5-
השורה בשם ) (1) MEDIAמדיה( בפרופיל החיישן מציינת את קריאות חיישן המדיה .הגדרות הסף של חיישן המדיה
מצוינות על-ידי ) WEBמערך( ) .(2סף יציאת המדיה מצוין על-ידי ) (3) OUTיציאה(.השיאים הפונים מעלה ) (4מציינים
את המרווח בין המדבקות )מערך( ,הקווים בין השיאים ) (5מציינים את מיקום המדבקות ,והקו הממוספר ) (6למעלה
מספק מדידה בנקודות מתחילת התדפיס.
אם תשווה את תדפיס פרופיל החיישנים לאורך המדיה ,המרווח בין השיאים יהיה זהה לזה של המרווחים על המדיה .אם
המרווחים שונים ,ייתכן שהמדפסת מתקשה בזיהוי מיקום המרווחים.
איור 4

פרופיל חיישן )מדיית מרווח(

6
3

4

4

2
1

5

5
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איור 5

פרופיל חיישן )מדיית תגית סימן שחור(

1

5

5

2
3

4

4

מצב מתקדם
) Advanced Modeמצב מתקדם( משמש לגישה למספר מצבי כוונון ידני במדפסת .כל מצב כוונון ידני מתואר בפירוט
בנושאים הבאים.
כדי להפעיל את ) Advanced Modeמצב מתקדם( ,בצע את השלבים הבאים:
 .1ודא שטעונה מדיה וכי המדפסת מופעלת.
 .2לחץ על לחצן ההשהיה למשך שתי שניות וכל נוריות החיווי יהבהבו בצהוב.
 .3נורית חיווי המצב תאיר בצהוב קבוע ותציין את המצב הנבחר הנוכחי:
'כיול מדיה ידני'.
 .4לחיצה על לחצן ההזנה תעבור ברצף בין כל המצבים הזמינים.
 .5לחיצה על לחצן ההשהיה תפעיל את המצב הנבחר.
 .6לחיצה על ביטול תגרום ליציאה מ'מצב מתקדם'.

כיול מדיה ידני
במצב ) Advanced Modeמצב מתקדם( ,לחיצה על ביטול כאשר נורית חיווי המצב מאירה בצהוב תפעיל Manual
) Media Calibrationכיול מדיה ידני(.
 .1נורית החיווי 'מדיה' תהבהב בצהוב ואחריה תחל להבהב נורית החיווי 'השהיה' .פתח את המדפסת וודא שחיישן
המדיה נמצא במיקום המרכזי של חישת המרווח בין המדבקות .הסר  80מ"מ ) 3אינץ'( של מדבקות מנייר המגן .הנח
את אזור נייר המגן ללא המדבקות על גליל ההדפסה )גליל ההנעה( ואת הקצה המוביל של המדבקה הראשונה מתחת
למובילי המדיה.
 .2סגור את המדפסת ולחץ פעם אחת על לחצן ההשהיה .נורית החיווי 'מדיה' תהבהב בעת מדידת נייר המגן של המדיה.
לאחר הסיום ,נורית החיווי 'השהיה' תחל להבהב.
 .3פתח את המדפסת ומקם מחדש את המדיה כך שהמדבקה תמוקם ממש מעל לחיישן הזחיח .סגור את המדפסת.
 .4לחץ פעם אחת על לחצן ההשהיה .המדפסת תזין ותמדוד מספר מדבקות .אם המדפסת מסוגלת לקבוע את סוג המדיה
הנכון )מרווח ,סימן שחור או חריץ( ולמדוד את אורך המדיה ,המדפסת תחזור למצב 'מוכן'.
המצב המתקדם משמש בדרך כלל לכיול המדפסת למדיה שאינה מזוהה נכון במהלך 'כיול חכם' .אם המדיה משתמשת
בחישת סימנים שחורים או חריצים ,ודא שחיישן המדיה נמצא במיקום המתאים ל'ראות' את הסימן או החריץ .אם המדיה
שלך מודפסת מראש ,בחזית המדבקה או בגב נייר המגן ,מקם את החיישן כך שיהיה במיקום בו קיימת הדפסה מינימלית.
ייתכן שתצטרך לבצע את כיול המדיה הידני מספר פעמים ,ולהזיז את חיישן המדיה ,עד שהמדפסת תשלים את תהליך
הכיול ותחזור למצב 'מוכן'.
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כוונון רוחב הדפסה ידני
ב) Advanced Mode-מצב מתקדם( ,לחיצה על לחצן ההשהיה כאשר נורית חיווי ההשהיה מאירה בצהוב תפעיל את
) Manual Print Width Adjustmentכוונון רוחב הדפסה ידני( ,עבור אל מצב מתקדם בעמוד  .299המדפסת תדפיס תיבה
בגודל  16מ"מ ) 0.63אינץ'( ותעצור לרגע .המדפסת תדפיס תיבה מעט רחבה יותר ותעצור לרגע .כאשר תראה שהמדפסת
הדפיסה תיבה המתאימה לרוחב המדיה שלך ,לחץ על לחצן ההזנה כדי לקבוע את רוחב ההדפסה ולחזור למצב 'מוכן'.
כדי לחזור להגדרת רוחב ההדפסה המרבי ,אפשר למדפסת להמשיך מבלי ללחוץ על לחצן ההזנה.
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כוונון רמת שחור ידני
לחיצה על לחצן ההשהיה כאשר נורית חיווי הנתונים )

( מאירה בצהוב תפעיל את Manual Print Darkness

) Adjustmentכוונון רמת שחור ידני( .המדפסת תדפיס תבנית בדיקה המציגה את רמת השחור הנוכחית ומספר תבניות
ברקוד ותעצור לרגע .המדפסת תחזור על התבנית ברמת השחור הבאה .כאשר תראה שהמדפסת הדפיסה תבנית עם קווי
שחור מלאים וחלקים ,לחץ על לחצן ההזנה כדי לקבוע את ערך רמת השחור ולחזור למצב 'מוכן'.
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מצבי בדיקות מפעל
המדפסת כוללת מצבי הדפסה המיועדים לבדיקות מפעל בלבד.
) Test mode 1מצב בדיקה (1
מופעל בלחיצה על לחצן ההשהיה תוך לחיצה על לחצן ההפעלה של המדפסת .בעת ההפעלה ,המדפסת תחל בהדפסת
תבניות בדיקה שונות המשמשות לבחינת ביצועי המדפסת.
) Test mode 2מצב בדיקה (1
מופעל בלחיצה על הלחצנים השהיה  +הזנה  +ביטול למשך שתי שניות בעת הפעלת המדפסת .בעת ההפעלה ,המדפסת
תחל בהדפסת תבניות בדיקה שונות המשמשות לבחינת ביצועי המדפסת.
הערה :שני מצבי ההדפסה יצרכו כמות מדיה משמעותית בעת ביצוע הבדיקות.
תוכל לצאת ממצבי הבדיקה האלה על-ידי לחיצה והחזקה של לחצן ההפעלה עד לכיבוי המדפסת.
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ממשק USB
האיור להלן מציג את חיווט הכבל הנדרש לשימוש בשני ממשקי  USBשל המדפסת.
חשוב :בעת שימוש בכבלי צד שלישי ,המדפסת דורשת שימוש בכבל או בחבילות כבלים הנושאים את הסימן
™ Certified USBכדי להבטיח תאימות .USB 2.0









B









A

usb.org

חיווט  -מחבר  USBבסגנון " "Aלחיבור אל מדפסת או התקן
?() .פין ) D-?— 2אות נתונים ,צד שלילי(
פין +5VDC)?Vbus — 1
פין ) D+?— 3אות נתונים ,צד חיובי(
פין  — 4מעטפת )חוט סיכוך  /מוליך( מעטפת
חיווט  -מחבר  USBבסגנון " "Bלחיבור אל מדפסת או התקן
פין ) Vbus — 1לא מחובר(
פין ) D-?— 2אות נתונים ,צד שלילי(
פין ) D+?— 3אות נתונים ,צד חיובי(
פין  — 4מעטפת )חוט סיכוך  /מוליך( מעטפת
? משותף עם אספקת מתח ליציאה טורית דרך כבלי התקשורת .לפי מפרטי
חשוב :מקור המתח  USBמארח +5 VDC
 ,USBהוא מוגבל ל 0.5-מילי-אמפר כולל הגבלת זרם בלוח האלקטרוני .אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית
ויציאת  USBיחרוג מסך כולל של  0.75אמפר.
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ממשק יציאה טורית
 DTEו DCE-בזיהוי אוטומטי של  Zebraעבור ממשק  RS-232ב 9-פינים
תיאור )(DTE

פין

DTE

DCE

1

—

 5וולט

לא בשימוש

2

RXD

TXD

) RXDקבלת נתונים(  -קלט למדפסת

3

TXD

RXD

) TXDשליחת נתונים(  -פלט מהמדפסת

4

DTR

DSR

) DTRמסוף נתונים מוכן(  -פלט מהמדפסת  --מבקר את המועדים בהם המארח רשאי
לשלוח נתונים

5

GND

GND

הארקה

6

DSR

DTR

) DSRערכת נתונים מוכנה(  -נתונים למדפסת

7

RTS

CTS

) RTSדרישה לשלוח(  -פלט מהמדפסת --נמצא תמיד במצב פעיל כאשר המדפסת מופעלת

8

CTS

RTS

) CTSניתן לשלוח(  -לא בשימוש במדפסת

9

 5וולט

—

?  -מעגל זרם מוגבל FET
+5 V @ 0.75 A

חשוב :אסור שהזרם המרבי הזמין דרך יציאה טורית ,יציאת  USBאו שתיהן ,יחרוג מסך כולל של  0.75אמפר.
כאשר נבחרת לחיצת יד  XON/XOFFבמנהל התקן המדפסת ,זרימת הנתונים מבוקרת באמצעות קודי בקרה של ASCII
בשם ) DC1 (XONו .DC3 (XOFF)-למוביל בקרה  DTRלא תהיה השפעה.

חיבור למדפסת כהתקן DTE
מחבר
 DB-9Pלמדפסת

מחבר
 DB-9Sלהתקן ) DTEמחשב(

מחבר
 DB-9Pלמדפסת

מחבר
 DB-25Sלהתקן ) DTEמחשב(

חיבור ביני להתקני  — DTEתצורת המדפסת נקבעה כציוד מסוף נתונים ) .(DTEכדי לחבר את המדפסת להתקני DTE
אחרים )כגון יציאה טורית של מחשב אישי( ,השתמש בכבל  RS-232מסוג .null
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חיווט ממשקים

חיבור למדפסת להתקן DCE
מחבר
 DB-9Pלמדפסת

מחבר
 DB-9Sלהתקן DCE

מחבר
 DB-9Pלמדפסת

מחבר
 DB-25Sלהתקן DCE

חיבור ביני עם התקני  — DCEכאשר המדפסת מחוברת דרך ממשק  RS-232לציוד תקשורת נתונים ) (DCEכגון מודם,
חובה
להשתמש בכבל  RS-232סטנדרטי.
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ממדים
פרק זה מספק את הממדים החיצוניים של המדפסת ,עבור המדפסות הבאות:
•

 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית בעמוד .307

•

 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט בעמוד .315

•

 ZD621 / ZD421דגמי העברה תרמית ישירה בעמוד .323

306

ממדים

 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
כל המידות מבוטאות במילימטרים
266.7

202.3

192.4

מדפסת סטנדרטית

371.0

348.0

מדפסת סטנדרטית

372.7

307

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
כל המידות מבוטאות במילימטרים
289.2

202.3

192.4

מדפסת עם מנפק מדבקות )פתוח(

371.0

348.0

מדפסת עם מנפק מדבקות )פתוח(

413.7
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ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
כל המידות מבוטאות במילימטרים

285.6

202.3

194.2

מדפסת עם יחידת חיתוך

371.0

348.0

מדפסת עם יחידת חיתוך

410.1
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ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
0

כל המידות מבוטאות במילימטרים

202.3

236.4

מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר

  ҉҇ҜҖҙҖҒҐ
  Ҍ҇Ҝҋ҉Ҝ҅ҋ҉ҋ
  Ҏҋ҄Қ

310

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
כל המידות מבוטאות במילימטרים

415.0
392.0

 Ҏҋ҄Қ
 ҙҖҒҐ
 Ҍ҇Ҝҋ҉Ҝ҅ҋ҉ҋ
 ҉҇ҜҖҙҖҒҐ
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ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
כל המידות מבוטאות במילימטרים

247.0

מדפסת עם בסיס סוללה מחובר וסוללה

275.0
291.5
312

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
כל המידות מבוטאות במילימטרים

415.0
392.0

מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר

 ҆ҎҎ҇ғғҋғ҃ ದ
 ҙҖҒҐ ದ
 Ҍ҇Ҝҋ҉Ҝ҅ҋ҉ҋ ದ
 ҉҇ҜҖҙҖҒҐ ದ
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ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית
הממדים הם במילימטרים )מ"מ(

השתמש בברגים קודחים  M3עם עומק חור מרבי של  6מ"מ בגוף המדפסת.
הערה  -אסור להסיר את רגליות הגומי ,אחרת המדפסת עלולה להגיע לחום-יתר.

148.8

חורי התקנה

גישה לאתחול חומרה
)מספק חור 20-25
מ"מ בתושבת
ההתקנה או במשטח(

139.0

חורי התקנה

9.0
130.8
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ממדים

 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

202.3

מדפסת סטנדרטית

254.4

מדפסת סטנדרטית
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176.4

ממדים
 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

354.5
346.9

מדפסת סטנדרטית

311.5

316

ממדים
 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

מדפסת עם מנפק מדבקות

289.5
264.9

מדפסת עם מנפק מדבקות )פתוח(
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ממדים
 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

מדפסת עם מנפק מדבקות )פתוח(

352.6

318

ממדים
 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

285.8

מדפסת עם יחידת חיתוך

מדפסת עם יחידת חיתוך

348.9
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ממדים
 ZD421דגם הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר

220.9

מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר

264.6
272.7
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ממדים
 ZD421דגם הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
כל המידות מבוטאות במילימטרים

231.5

מדפסת עם בסיס מחובר וסוללה

מדפסת עם בסיס מחובר וסוללה

274.5
278.0
321

ממדים
 ZD421דגמי הדפסה בהעברה תרמית עם מחסנית סרט
הממדים הם במילימטרים )מ"מ(

1

גישה לאתחול חומרה — מספק חור  20-25מ"מ בתושבת ההתקנה או במשטח.

2

חורי התקנה

1

148.8

139.0

2

9.0
130.8
השתמש בברגים קודחים  M3עם עומק חור מרבי של  6מ"מ בגוף המדפסת.
הערה  -אסור להסיר את רגליות הגומי ,אחרת המדפסת עלולה להגיע לחום-יתר.
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ממדים

 ZD621 / ZD421דגמי העברה תרמית ישירה
כל המידות מבוטאות במילימטרים

177.5

220.8

150.7

291.0
286.0

282.2
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ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי העברה תרמית ישירה
כל המידות מבוטאות במילימטרים

271.6

234.6
מדפסת עם מנפק מדבקות

מדפסת עם מנפק מדבקות

235.3

324

286.3

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי העברה תרמית ישירה
כל המידות מבוטאות במילימטרים

244.5

מדפסת עם יחידת חיתוך

מדפסת עם יחידת חיתוך

317.0

325

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה תרמית ישירה
כל המידות מבוטאות במילימטרים

מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר

328.0
343.0
מדפסת עם בסיס ספק כוח מחובר

326

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי הדפסה תרמית ישירה
כל המידות מבוטאות במילימטרים

194.5

מדפסת עם בסיס סוללה מחובר וסוללה

328
343.0

מדפסת עם בסיס סוללה מחובר וסוללה

286.3

220.0

327

ממדים
 ZD621 / ZD421דגמי העברה תרמית ישירה
כל המידות מבוטאות במילימטרים

207.7
182.3

אפשרות :נעילת מחסנית
המדיה במנעול ומפתח

220.8
34.9

אפשרות :נעילת מחסנית
המדיה במנעול ומפתח

42.3

328

ממדים
 ZD621ZD621 / ZD421דגמי העברה תרמית ישירה
הממדים הם במילימטרים )מ"מ(

1

חורי התקנה

2

גישה לאתחול חומרה — מספק חור  20-25מ"מ בתושבת ההתקנה או במשטח.

1 2

55.0

10.0

3.0

1

116.0

130.0
השתמש בברגים קודחים  M3עם עומק חור מרבי של  6מ"מ בגוף המדפסת.
חשוב :אסור להסיר את רגליות הגומי ,אחרת המדפסת עלולה להגיע לחום-יתר.
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מדיה
פרק זה מספק סקירת מדיה פשוטה למדפסת שלך.

סוגי מדיה תרמית
חשוב Zebra :ממליצה בחום להשתמש בחומרים מתכלים ממותג  ,Zebraכדי להבטיח הדפסה עקבית באיכות
גבוהה .מגוון רחב של נייר ,חומרי פוליפרופילן ,פוליאסטר וויניל תוכננו במיוחד לשיפור יכולות ההדפסה של
המדפסת וכדי למנוע בלאי של ראש ההדפסה עקב התחממות-מוקדמת.
לרכישת חומרים מתכלים ,עבור אל .zebra.com/howtobuy
•

המדפסת שלך מסוגלת להשתמש בסוגי המדיה הבאים:

•

מדיה סטנדרטית—רוב המדיה הסטנדרטית )בדידה( משתמשת בנייר מגן הדבוק למדבקה הבודדת או לרצף
מדבקות.

•

מדיה בגליל רציף—רוב המדיה בגליל רציף היא מדיה להעברה תרמית ישירה )דומה לנייר פקס( ומשמשת
להדפסת מדבקות או כרטיסים.

•

חומר לתגיות—התגיות משתמשות בדרך כלל בנייר עבה )עד עובי  0.0075אינץ'( .בחומר לתגיות אין דבק או נייר
מגן ,וקיים חירור בין התגיות.

לקבלת מידע נוסף על סוגי המדיה הבסיסיים ,עבור אל טבלה  2בעמוד .334
המדפסת משתמשת בדרך כלל במדיית גליל ,אך יכולה להשתמש במדיה בקיפול מניפה או במדיה רציפה אחרת.

קביעת סוגי מדיה תרמית
מדיה להעברה תרמית דורשת סרט לצורך ההדפסה בעוד מדיה להעברה תרמית ישירה אינה זקוקה לו .כדי לקבוע האם
חובה להשתמש בסרט עבור מדיה מסוימת ,בצע בדיקה של גירוד סרט.
כדי לבצע בדיקה של גירוד סרט ,בצע את השלבים הבאים:
 .1גרד את משטח ההדפסה באמצעות ציפורן או מכסה עט .לחץ בחוזקה ובמהירות תוך גרירה על-פני משטח המדיה.
מדיה להעברה תרמית ישירה טופלה בחומרים כימיים להדפסה )חשיפה( בעת הפעלת חום .שיטת בדיקה זו משתמשת
בחום הנוצר מחיכוך כדי לחשוף את המדיה.
 .2האם הופיע סימן שחור על המדיה?
מופיע על המדיה

העברה תרמית ישירה .לא נדרש סרט.

אינו מופיע על המדיה

הדפסה בהעברה תרמית .נדרש סרט.
אינה נתמכת במדפסת זו.
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מדיה

מפרטי מדיה והדפסה כלליים
•

העברה תרמית ישירה — רוחב מדיה מרבי 108 :מ"מ ) 4.25אינץ'(

•

מחסנית למדפסת הדפסה בהעברה תרמית  — ZD421?,ZD621R?,ZD621רוחב מדיה מרבי 112 :מ"מ
) 4.09אינץ'(

•

מדפסת הדפסה בהעברה תרמית  — ZD421CN?,ZD421רוחב מדיה מרבי 118 :מ"מ ) 4.65אינץ'(

•

כל המדפסות — רוחב מדיה מזערי 15 :מ"מ ) 0.585אינץ'(

•

אורך מדיה:

•

•

עד  990מ"מ ) 39אינץ'(

•

לפחות  6.35מ"מ ) 0.25אינץ'( – תלישה או מדבקה

•

לפחות  12.7מ"מ ) 0.50אינץ'( – קילוף

•

לפחות  12.7מ"מ ) 0.50אינץ'( – יחידת חיתוך

עובי מדיה:
•

לפחות  0.06מ"מ ) 0.0024אינץ'( – כל הדרישות

•

עד  0.1905מ"מ ) 0.0075אינץ'( – כל הדרישות

•

קוטר חיצוני של גליל מדיה ,מרבי 127 :מ"מ ) 5.0אינץ'(

•

קוטר פנימי של ליבת גליל מדיה:

•

•

•

קוטר פנימי של  12.7מ"מ ) 0.5אינץ'(  -תצורת גליל רגיל

•

קוטר פנימי של  25.4מ"מ ) 1אינץ'(  -תצורת גליל רגיל

•

קוטר פנימי של  38.1מ"מ ) 1.5אינץ'(  -עם מתאם גליל מדיה אופציונלי

•

קוטר פנימי של  50.8מ"מ ) 2.0אינץ'(  -עם מתאם גליל מדיה אופציונלי

•

קוטר פנימי של  76.2מ"מ ) 3.0אינץ'(  -עם מתאם גליל מדיה אופציונלי

גלילי סרט  74 -מטר
•

אורך סרט  74 -מ'

•

רוחב סרט מרבי  110 -מ"מ ) 4.33אינץ'(

•

רוחב סרט מזערי  33 -מ"מ ) 1.3אינץ'(

•

קוטר פנימי של ליבת סרט  12.7 -מ"מ ) 0.5אינץ'(

•

חומרי העברה  -שעווה ,שעווה/שרף ושרף

‡

גלילי סרט  300 -מטר
•

אורך סרט  300 -מ'

•

רוחב סרט מרבי  110 -מ"מ ) 4.33אינץ'(

•

רוחב סרט מזערי  33 -מ"מ ) 1.3אינץ'(

•

חומרי העברה  -שעווה ,שעווה/שרף ושרף

‡

זהירות—נזק למוצר :סרט ההעברה חייב לכסות תמיד את מלוא הרוחב של המדיה )ונייר המגן( כדי למנוע נזק לראש
ההדפסה.
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מדיה
•

•

•

מחסניות סרט ZD421
•

אורך סרט  74 -מ'

•

רוחב סרט מרבי  110 -מ"מ ) 4.33אינץ'(

•

רוחב סרט מזערי  33 -מ"מ ) 1.3אינץ'(

•

צבעים זמינים בשחור  -חומרי העברה שעווה ,שרף שעווה ושרף

‡

פסיעת נקודות:
•

? 0.125?:מ"מ ) 0.0049אינץ'(
203 dpi

•

? 0.085?:מ"מ ) 0.0033אינץ'(
300 dpi

ממד  Xשל מודול ברקוד:
•

? 0.005-0.050?:אינץ'
203 dpi

•

? 0.03267 - 0.00327?:אינץ'
300 dpi

מנפק מדבקות )קילוף(
המדפסת תומכת באופציית מנפק מדבקות להתקנה בשטח עם חיישן הוצאת תווית לעיבוד תוויות באצוות.
•

•

•

עובי הנייר:
•

לפחות  0.06מ"מ ) 0.0024אינץ'(

•

עד  0.1905מ"מ ) 0.0075אינץ'(

רוחב מדיה:
•

לפחות  15מ"מ ) 0.585אינץ'(

•

מחסנית מדפסת הדפסה בהעברה תרמית  ZD621R?,ZD621ו - ZD421-עד  118מ"מ ) 4.65אינץ'(

•

מחסנית מדפסת הדפסה בהעברה תרמית  ZD421ו - ZD421CN-עד  112מ"מ ) 4.09אינץ'(

•

מדפסות העברה תרמית ישירה עד  108מ"מ ) 4.25אינץ'(

אורך מדבקה:
•

כל המדפסות ,עד )תאורטי( 990 :מ"מ ) 39אינץ'(

•

מדפסות העברה תרמית עד )נבדק( 279.4 :מ"מ ) 11אינץ'(

•

מדפסות העברה תרמית ישירה עד )נבדק( 330 :מ"מ ) 13אינץ'(.

•

כל המדפסות ,לפחות 12.7 :מ"מ ) 0.5אינץ'(.
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יחידת חיתוך )מדיה( סטנדרטית
המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיית נייר מגן למדבקות,
תגיות או קבלות.
•

יחידת חיתוך לעומס בינוני לחיתוך מדיית נייר מגן ומדיית תגיות דקות )נייר מגן/תגיות( .אסור לחתוך מדבקות,
נייר דבק או מעגלים מוטבעים.

•

עובי הנייר:

•

•

לפחות  0.06מ"מ ) 0.0024אינץ'(

•

עד  0.1905מ"מ ) 0.0075אינץ'(

רוחב חיתוך:
•

לפחות  15מ"מ ) 0.585אינץ'(

•

מחסנית מדפסת הדפסה בהעברה תרמית  ZD621R?,ZD621ו - ZD421-עד  118מ"מ ) 4.65אינץ'(

•

מחסנית מדפסת הדפסה בהעברה תרמית  ZD421ו - ZD421CN-עד  118מ"מ ) 4.65אינץ'(

•

מדפסות העברה תרמית ישירה עד  109מ"מ ) 4.29אינץ'(

•

מרחק מינימלי בין חיתוכים )אורך מדבקה( 25.4 :מ"מ ) 1אינץ'( חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר עלול לגרום
להיתקעות נייר או לתקלה אחרת ביחידת החיתוך.

•

לפי התכנון ,יחידת החיתוך היא בעלת יכולת ניקוי עצמי ואינה דורשת תחזוקה מונעת של מנגנון החיתוך הפנימי.

יחידת חיתוך )מדיה( ללא נייר מגן  -העברה תרמית ישירה בלבד
המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת בשטח עבור חיתוך ברוחב מלא של מדיית נייר מגן.
•

יחידת חיתוך למדיה ללא נייר מגן ברוחב מלא )יחידת חיתוך ללא נייר מגן(.

•

עובי הנייר:

•

•

לפחות  0.06מ"מ ) 0.0024אינץ'(

•

עד  0.1905מ"מ ) 0.0075אינץ'(

רוחב חיתוך:
•

לפחות  15מ"מ ) 0.585אינץ'(

•

עד  109מ"מ ) 4.29אינץ'(

•

מרחק מינימלי בין חיתוכים )אורך מדבקה( 25.4 :מ"מ ) 1אינץ'( חיתוך אורכי מדיה קצרים יותר עלול לגרום
להיתקעות נייר או לתקלה אחרת ביחידת החיתוך.

•

לפי התכנון ,יחידת החיתוך היא בעלת יכולת ניקוי עצמי ואינה דורשת תחזוקה מונעת של מנגנון החיתוך הפנימי.
עבור אל גליל הדפסה )הנעה( ללא נייר מגן בעמוד  ,237ניקוי וגם ניקוי נתיב המדיה בעמוד  242לשמירה על
פעולה אופטימלית של חיתוך מדיה ללא נייר מגן.
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טבלה 2

סוגים של מדיה בגליל ומדיה בקיפול מניפה
סוג המדיה

גליל מדיה שאינה
רציפה

תיאור

איך הוא נראה

למדבקות יש שכבת דבק המדביקה אותן לנייר המגן .התגיות )או כרטיסים( מופרדות
בחירור.
המעקב או בקרת המיקום של המדבקות או התוויות הבודדות מתבצעים באחת או
יותר מהשיטות הבאות:
 .1מדיית מערך מפרידה בין המדבקות על-ידי מרווחים ,חורים או חריצים.

 .2מדיית סימן שחור משתמשת בסימנים שחורים מודפסים מראש על-גב המדיה
כדי לסמן את הפרדת המדבקות.

 .3מדיה מחוררת כוללת חירור המאפשר להפריד בקלות בין המדבקות או התגיות,
בנוסף לקווי בקרת המיקום ,החריצים או מרווחי התוויות.

מדיה לא רציפה בקיפול
מניפה

מדיה בקיפול מניפה מקופלת בצורת זיגזג .למדיה בקיפול מניפה יכולה להיות
הפרדת מדבקות זהה לזו של מדיה לא רציפה בגליל .ההפרדה יכולה להיות בקיפול
עצמו או בקרבתו.
סוג מדיה זה משתמש בקווים שחורים או בחריצים כדי לעקוב אחרי מיקומי תבנית
המדיה.

מדיה רציפה בגליל

במדיה רציפה בגליל אין מרווחים ,או חורים ,חריצים או קווים שחורים טיפוסיים
המציינים הפרדת מדבקות .תכונה זו מאפשרת להדפיס את התמונה במקום כלשהו
במדבקה .יחידת חיתוך מפרידה בין המדבקות הבודדות .במדיה רציפה ,השתמש
בחיישן טרנסמיסיבי )מרווח( כדי שהמדפסת תוכל לזהות מתי המדיה מסתיימת.
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פרק זה מספק סקירה של ניהול תצורת המדפסת ,הגדרת התצורה של דוח מצב ותדפיסי זיכרון המדפסת.

ניהול תצורת מדפסת ZPL
מדפסת  ZPLמתוכננת לאפשר לך לשנות את הגדרות המדפסת באופן דינמי להדפסה מהירה של המדבקה הראשונה.
פרמטרי מדפסת הניתנים לשמירה ,יישמרו לשימוש תבניות עתידיות .הגדרות אלו יישארו בתוקף עד להחלפה באמצעות
פקודות עוקבות ,איפוס המדפסת ,הפעלה מחדש של המדפסת ,או בעת שחזור פרמטר שיש לו ברירת מחדל של המפעל
או על-ידי איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של המפעל .הפקודה )) Configuration Update (^JUעדכון תצורה(
של  ZPLשומרת ומשחזרת את תצורת המדפסת כדי לאתחל )או לאתחל מחדש( את המדפסת בהגדרות שנקבעו מראש.
•

? אל המדפסת כדי
כדי לשמור את ההגדרות לאחר מחזור הפעלה או איפוס של המדפסת ,ניתן לשלוח פקודת ^JUS
לשמור את כל ההגדרות הנוכחיות שניתן לשמור.

•

מאחזרים את הערכים באמצעות הפקודה  ^JURכדי לשחזר במדפסת שלך את הערכים שנשמרו לאחרונה.

 ZPLמאחסנת את כל הפרמטרים באמצעות הפקודה היחידה המוזכרת לעיל .שפת התכנות הישנה ) EPLבה תומכת
המדפסת( משנה ושומרת פקודות בודדות מיד .רוב הגדרות המדפסת משותפות בין  ZPLו .EPL-לדוגמה ,שינוי הגדרת
המהירות באמצעות  EPLישנה גם את המהירות שנקבעה לפעולות  .ZPLהגדרת  EPLשהשתנתה תישמר גם לאחר מחזור
הפעלה או איפוס שיבוצע על-ידי אחת משפות המדפסת.
קיים ) Configuration Reportדוח תצורה( של המדפסת כדי לסייע למפתח .ב) Configuration Report-דוח תצורה(
מופיעים פרמטרי ההפעלה ,הגדרות החיישן ומצב המדפסת ניתן לגשת אליו באמצעות הנוהל בבדיקת הדפסה עם דוח
תצורה .גם כלי העזר להתקנה של  Zebraומנהל ההתקן ™ ZebraDesignerלמערכת  Windowsמאפשרים להדפיס את
הדוח ודוחות מדפסת אחרים שיסייעו לך לנהל את המדפסת.
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עיצוב תצורה של מדפסת ZPL
ניתן לנהל יותר ממדפסת אחת על-ידי יצירת קובץ תכנות תצורה של המדפסת לשליחה למדפסת אחת או יותר ,או
להשתמש ב ZebraNet™ Bridge-כדי לשכפל את הגדרת המדפסת .איור  1להלן מציג את המבנה הבסיסי של קובץ
תכנות תצורה של .ZPL
עיין ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של  (ZPLובנושא ייחוס הגדרות תצורה לפקודות ליצירת קובץ
תכנות .ניתן להשתמש בכלי העזר להתקנה של  Zebraלשליחת קובצי תכנות למדפסת .ניתן ליצור קובצי תכנות באמצעות
'פנקס רשימות' של .Windows
איור 6

מבנה עיצוב פרמטרי תצורה

ʡʥʶʩʲʺʬʧʺʤʺʣʥʷʴ^XA
Қ҅ғҎҜ҇қҋ҄Қ҃҇ҘҋҔ҆Ҝ҇҅҇ҙҖ
Ҝ҇҅҇ҙҖ҇Ҝ҇ҋҎҎҍ҆ғҖ҅҆Ҝ҇Қ҅҄҆ ҂
҃ Ҝ҇ҋ҇҄҆ҒҜ҆҇҆ҋ҅Ґ҃Ҏ҇ҖҋҊ
҄ ҄҇҅҆ҋ҅ҐҜғҖ҅҆Ҏ
ʺʣʥʷʴ^JUSʤʸʩʮʹʬ
ʡʥʶʩʲʭʥʩʱʺʣʥʷʴ^XZ
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ייחוס הגדרות תצורה לפקודות
דוח תצורה של המדפסת ,המוצג להלן ,מספק רשימה של רוב הגדרות התצורה שניתן לקבוע באמצעות פקודת .ZPL
איור 7

תדפיס דוח תצורה

הגדרות חיישן המשמשות
למטרות שירות
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טבלה 3

רישום פקודות והסברי הגדרות של דוח תצורה של ZPL

פקודה

תיאור

שם הגדרה

~SD

) DARKNESSערך שחור(

ברירת מחדל10.0 :

—

) DARKNESS SWITCHמתג ערך
שחור(

) LOWנמוך  -ברירת מחדל() MEDIUM ,בינוני( או HIGH
)גבוה(

^PR

) PRINT SPEEDמהירות הדפסה(

? )מרבי( ?03 dpi -
2
ברירת מחדל 152.4 :מ"מ/שנ' 6 IPS /
? )מרבי( 300 dpi -
?
 101.6מ"מ/שנ' 4 IPS /

~TA

) TEAR OFFתלישה(

ברירת מחדל+000 :

^MN

) MEDIA TYPEסוג המדיה(

ברירת מחדל) GAP/NOTCH :מרווח/חריץ(

) SENSOR SELECTבחירת חיישן(

?  -זיהוי אוטומטי(
ברירת מחדל^MNA) AUTO :

^MT

) PRINT METHODשיטת הדפסה(

) THERMAL-TRANSהעברה תרמית( או
) DIRECT-THERMALהעברה תרמית ישירה(

^PW

) PRINT WIDTHרוחב הדפסה(

?( או 640
ברירת מחדל) 448 :נקודות ב203 dpi-
?(
)נקודות ב300 dpi-

^LL

) LABEL LENGTHאורך מדבקה(

ברירת מחדל) 1225 :נקודות( )מעודכן באופן דינמי במהלך
ההדפסה(

^ML

) MAXIMUM LENGTHאורך מרבי(

ברירת מחדל39.0IN 989MM :

—

?) USB COMM.תקשורת (USB

מצב חיבור :מחובר  /לא מחובר

^SCa

BAUD

ברירת מחדל9600 :

^SC,b

) DATA BITSסיביות נתונים(

? ) 8סיביות(
ברירת מחדל8 BITS :

^SC,,c

) PARITYבדיקת זוגיות(

ברירת מחדל) NONE :ללא(

^SC,,,,e

) HOST HANDSHAKEתיאום הגדרות ברירת מחדל) AUTO :אוטומטי(
עם מארח(

^SC,,,,,f

) PROTOCOLפרוטוקול(

ברירת מחדל) NONE :ללא(

**— — SGD

) COMMUNICATIONSתקשורת(

ברירת מחדל) NORMAL MODE :מצב רגיל(

) SER COMM. MODEמצב תקשורת
טורית(

ברירת מחדל) AUTO :אוטומטי(

^CT / ~CT

) CONTROL CHARתו בקרה(

ברירת מחדל<~> 7EH :
?

^CC / ~CC

) COMMAND CHARתו פקודה(

ברירת מחדל<^> 5EH :
?

^CD / ~CD

) DELIM./CHARמפריד/תו(

ברירת מחדל<,> 2CH :
?

^SZ

) ZPL MODEמצב (ZPL

ברירת מחדלZPL II :

**— — SGD

) COMMAND OVERRIDEעקיפת
פקודה(

ברירת מחדל) INACTIVE :לא פעיל(

^MFa

) MEDIA POWER UPמדיה בהפעלה( ברירת מחדל) NO MOTION :ללא תנועה(

^MF,b

) HEAD CLOSEסגירת ראש הדפסה(

ברירת מחדל) FEED :הזנה(

~JS

) BACKFEEDהזנה לאחור(

ברירת מחדל) DEFAULT :ברירת מחדל(

^LT

) LABEL TOPתחילת מדבקה(

ברירת מחדל+000 :

^LS

) LEFT POSITIONמיקום שמאלי

ברירת מחדל+0000 :

~JD / ~JE

HEXDUMP

ברירת מחדל) NO :לא( )(~JE

) Reprint Modeמצב הדפסה מחדש(

ברירת מחדל) DISABLED :מושבת(

מנקודה זו ברישום דוח התצורה ,התדפיס מכיל הגדרות חיישנים וערכים לפתרון בעיות בפעולות חיישן ומדיה .הם
משמשים בדרך כלל את הצוות הטכני של  Zebraלאבחון בעיות במדפסת.
**  -לא נתמך עם פקודת  ,ZPLמשתמש בפקודת  Set Get Doבמדריך  .ZPLראה device.command_override.xxxxx
ב) ZPL Programming Guide-מדריך למתכנתים של .(ZPL
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הגדרות התצורה המופיעות כאן מתחדשות לאחר ערך החיישן ) TAKE LABELהוצא מדבקה( .רישומים אלה מכילים
מאפייני מדפסת שמשתנים לעתים נדירות מהגדרות ברירת המחדל או מספקים מידע מצב.
טבלה 4

רישום פקודות והסברי הגדרות של קבלת תצורה של ZPL

פקודה

תיאור

שם הגדרה
) MODES ENABLEDמצבים
מאופשרים(

ברירת מחדל) CWF :ראה פקודת ? MP
^(

) MODES DISABLEDמצבים
מושבתים(

ברירת מחדל) :לא מוגדר דבר(

^JM

) RESOLUTIONרזולוציה(

?(
?(;?/640.8מ"מ )300 dpi
ברירת מחדל/448.8 :מ"מ )203 dpi

—

) FIRMWAREקושחה(

מציגה את גרסת הקושחה של ZPL

—

) XML SCHEMAסכמת (XML

1.3

—

) HARDWARE IDמזהה חומרה(

מציגה את גרסת בלוק האתחול של הקושחה

^MP

) LINK-OS VERSIONגרסת
(LINK-OS
) CUSTOMIZEDמותאמת אישית  -לאחר שימוש ראשון(

—

) CONFIGURATIONתצורה(

—

RAM

?2104k........ R:
?

—

) ONBOARD FLASHזיכרון הבזק
בלוח(

?6144k.........E:

^MU

) FORMAT CONVERTהמרת תבנית( ) NONEללא(
) RTC DATEתאריך (RTC

יוצג התאריך

) RTC TIMEשעת (RTC

תוצג השעה

^JI / ~JI

ZBI

) DISABLEDמושבת  -דורש מפתח לאפשור(

—

) ZBI VERSIONגרסת (ZBI

) 2.1מוצג אם מותקנת(

—

) ZBI STATUSמצב (ZBI

) READYמוכנה(

^JH
^MA
~RO

) LAST CLEANEDניקוי אחרון(

X,XXX IN

) HEAD USAGEשימוש בראש
התקנה(

X,XXX IN

) TOTAL USAGEשימוש כולל(

X,XXX IN

) RESET CNTR1איפוס (CNTR1

X,XXX IN

) RESET CNTR2איפוס (CNTR2

X,XXX IN

?)NONRESET CNTR0 (1, 2
) CMTR0לא מתאפס(

—
^JH

X,XXX IN

) RESET CNTR1איפוס (CNTR1

X,XXX IN

) RESET CNTR2איפוס (CNTR2

X,XXX IN

) SLOT1חריץ (1

ריק  /טורי  /מחווט

) MASS STORAGE COUNTספירת
אחסון מסיבי(

0

) HID COUNTספירת (HID

0

) USB HOST LOCK OUTנעילת
 USBמארח(

מופעל  /מופסק

) SERIAL NUMBERמספר סידורי(

XXXXXXXXXXX

) EARLY WARNINGאזהרה מקדימה( MAINT. OFF

למדפסת יש יכולת להגדיר פקודה או קבוצת פקודות פעם אחת עבור כל הקבלות )או המדבקות( הבאות .הגדרות אלו
יישארו בתוקף עד להחלפה באמצעות פקודות עוקבות ,איפוס המדפסת או שחזור הגדרות ברירת המחדל של המפעל.
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ניהול זיכרון מדפסת ודוחות מצב קשורים
כדי לסייע בניהול משאבי המדפסת ,היא תומכת במגוון פקודות תבנית לניהול הזיכרון ,העברת אובייקטים )בין אזורי
הזיכרון ,ייבוא וייצוא( ,מתן שמות לאובייקטים ,ומספקת דוחות מצב הפעלה שונים של המדפסת .הן דומות לפקודות
 DOSהישנות כגון ) DIRרשימת תוכן תיקייה( ו) DEL-מחיקת קבצים( .הדוחות הנפוצים ביותר הם גם חלק מכלי העזר
להתקנה של  Zebraומנהל ההתקן ™ ZebraDesignerלמערכת .Windows
מומלץ לעבד פקודה יחידה בסוג זה של תבנית )טופס( .ניתן להשתמש מחדש בקלות בפקודה יחידה ככלי תחזוקה
ופיתוח.

ʡʥʶʩʲʺʬʧʺʤʺʣʥʷʴ^XA
Ҝ҇ҚҊҐҎ҆҅ҋ҉ҋ҃҇ҘҋҔҜ҅҇ҙҖ҃қҐҜқ҆ҎҗҎҐ҇Ґ
Қ҈҇҉қ҇Ґҋқ
ʡʥʶʩʲʭʥʩʱʺʣʥʷʴ^XZ
פקודות רבות המעבירות אובייקטים ,מנהלות זיכרון ומפיקות דוח על הזיכרון הן פקודות בקרה )~( .הן לא צריכות להיות
בתוך התבנית )הטופס( .הן יעובדו באופן אוטומטי לאחר קבלה במדפסת בין אם הן בתבנית )טופס( ובין אם לאו.

תכנות  ZPLלניהול זיכרון
ל ZPL-יש מיקומי זיכרון מדפסת שונים המשמשים להפעלת המדפסת ,הרכבת תמונת ההדפסה ,אחסון תבניות )טפסים(,
גרפיקה ,גופנים והגדרות תצורה.
•

 ZPLמטפלת בתבניות )טפסים( ,בגופנים ובגרפיקה כאילו היו קבצים; ומיקומי הזיכרון כאילו היו כוננים בסביבת
מערכת ההפעלה :DOS
•

מתן שמות לאובייקטים בזיכרון :עד שישה-עשר ) (16תווי אותיות וספרות ולאחריהם שלושה ) (3תווי אותיות
וספרות לסיומת הקובץ ,לדוגמה123456789ABCDEF.TTF :
מדפסות  ZPLישנות בעלות גרסת קושחה  V60.13ומוקדמות יותר יכולות להשתמש רק במבנה שם הקובץ
 8.3ולא במבנה שם הקובץ  16.3הנוהג כיום.

•

מאפשרת להעביר אובייקטים בין מיקומי זיכרון ולמחוק אובייקטים.

•

תומכת ברשימת קבצים במבנה ספריית  DOSבתדפיסים או בדוח מצב למארח.

•

מאפשרת שימוש בתווים כלליים )*( בגישה לקבצים
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טבלה 5

פקודות ניהול אובייקטים ודוח מצב
שם

תיאור

פקודה
^WD

הדפס מדבקת ספרייה

מדפיסה רשימה של אובייקטים וברקודים וגופנים הנמצאים בזיכרון
בכל מיקומי הזיכרון הניתנים למיעון

~WC

הדפס מדבקת תצורה

מדפיסה קבלת )מדבקת( מצב תצורה זהה לנוהל הבהוב אחד של
לחצן ההזנה

^ID

מחיקת אובייקט

מחיקת אובייקטים מזיכרון המדפסת

^TO

העברת אובייקט

משמשת להעתקה של אובייקט או קבוצת אובייקטים מאזור זיכרון
אחד לאחר.

^CM

שינוי הקצאת אות
הזיכרון

מקצה מחדש הקצאת אות לאזור זיכרון של המדפסת.

^JB

הפעלת הבזקה של
הזיכרון

דומה לאתחול דיסק  -מחיקת כל האובייקטים ממיקומי הזיכרון
שהוגדרו? B:או?E:

~JB

איפוס זיכרון
אופציונלי

דומה לאתחול דיסק  -מחיקת כל האובייקטים ממיקום הזיכרון?B:
)אופציית מפעל(.

~DY

הורד אובייקטים

הורדה והתקנה של מגוון רחב של אובייקטי תכנות שימושיים של
המדפסת :גופנים ) OpenTypeו ,(TrueType-גרפיקה וסוגי נתונים
אחרים של אובייקטים.

~DG

הורד גרפיקה

מורידה ייצוג  ASCII Hexשל תמונת הגרפיקה .פקודה זו משמשת
את ™) ZebraDesignerיישום יצירת המדבקות( להורדת גרפיקה.

^FL

קישור גופנים

מצמידה גופן  TrueTypeמשני לגופן  TrueTypeראשי לצורך
הוספת תווים מיוחדים.

^LF

הצג קישורי גופנים

מדפיסה רשימה של גופנים מקושרים

^CW

מזהה גופן

מקצה תו אלפאנומרי כשם נוסף לגופן המאוחסן בזיכרון.

המלצה :השתמש ב ZebraNet™ Bridge-להורדת גרפיקה וגופנים
למדפסת.

חשוב :לא ניתן להעתיק ,לשכפל או לשחזר גופני  ZPLשהותקנו במפעל אל המדפסת שלך על-ידי טעינה מחדש או עדכון
של הקושחה .אם גופני  ZPLבעלי רישיון מוגבל אלה יוסרו באמצעות פקודה למחיקת אובייקטים מפורשת של  ,ZPLיהיה
צורך לרכוש אותם מחדש או להתקין אותם מחדש באמצעות כלי עזרה להפעלה ולהתקנה של גופנים .לגופני  EPLאין
מגבלה כזו.
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