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הצהרות ציות ורגולציה
הצהרת תאימות ( FCCארה"ב)
התקן זה תואם לכללי סעיף  .15הפעלת המכשיר כפופה לשני התנאים הבאים:
1.המכשיר לא יגרום להפרעה מזיקה ,וגם
2.המכשיר חייב לקבל כל הפרעה שתיקלט ,כולל הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה.
בדיקת מכשיר זה העלתה כי הוא עומד בהגבלות  Class Bלגבי התקנים דיגיטליים ,בהתאם
לסעיף  15של תקנות ה .FCC-מגבלות אלה מיועדות לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות
כאשר מפעילים את הציוד בסביבה ביתית .מכשיר זה מפיק אנרגיית תדר רדיו ,משתמש
בה ועשוי להקרין אותה; אם התקנת המכשיר והשימוש בו ייעשו בניגוד להוראות המדריכים
למשתמש ,הוא עלול לגרום להפרעות מזיקות בתקשורת רדיו .עם זאת ,אין כל ערובה לכך
שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת .אם מכשיר זה יגרום להפרעה בקליטת שידורי רדיו
או טלוויזיה ,רצוי לנסות ולתקן את ההפרעה באמצעות אחת או יותר מהפעולות הבאות:
•כוון שוב את אנטנת הקליטה ,או הצב אותה במיקום אחר.
•הגדל את המרחק בין המכשיר למקלט.
•חבר את המכשיר לשקע חשמלי במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
•התייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו מנוסים.
	 • בושח
.יש להתקין את מכשיר הרדיו במרחק מינימלי של  20ס"מ בין המשתמש לבין האנטנה.
 2.אסור להתקין את מכשיר הרדיו בקרבת מכשיר רדיו אחר או להשתמש בו בתשדורת רדיו
בקרבת מכשיר רדיו אחר.
 3.על המערכת המארחת צריכה לשאת מדבקה המציינת שהיא מכילה מודול מורשה.
לדוגמה "כוללת ."FCC ID : I28MD-EXLAN11N , IC ID: 3798B-EXLAN11N
 4.מכשיר הרדיו מיועד לשימוש במבנה בלבד ובתחום התדרים  5150-5250גה"ץ.
המשתמש מוזהר בזאת כי כל שינוי או התאמה שלא אושרו במפורש על-ידי Zebra
 Technologiesעלולים לגרום לתפוגת ההרשאה של המשתמש להפעיל את הציוד .כדי
להבטיח את התאימות ,חובה להשתמש במדפסת עם כבלי תקשורת מסוככים.

מקסיקו —

NOM-121-SCT1-2009

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida se enlistan y
para una ganancia máxima de antena de [x] dB. El uso con este equipo de antenas no
incluidas en esta lista o que tengan una ganancia mayor que [x] dB quedan prohibidas. La
impedancia requerida de la antena es de [y] ohms.

- p/n 220370-09

auden

•שבח =  2.77dBiב 2.4-גה"ץ
•שבח =  3.19dBi - 2.69ב 5-גה"ץ
•עכבה =  50אוהם
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 בקנדהDOC הצהרת תאימות

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

.Canadian ICES-003  תואם אלB מכשיר אלקטרוני זה מסיווג

)IC( Industry Canada אזהרת
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes
: (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

 הפעלת המכשיר כפופה.Industry Canada  הפטורים מרישיון שלRSS מכשיר זה תואם לתקני
 כולל,) המכשיר חייב לקבל כל הפרעה2 ,) המכשיר לא יגרום להפרעה1 :לשני התנאים הבאים
.הפרעה שעשויה לגרום פעולה לא רצויה

Aviso da Anatel — ברזיל
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
“Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos
regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados”
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

 אין לה זכות להגנה מפני הפרעה,הפעלת מכשיר זה היא בעלת אופי משני; זאת אומרת
. ואסור לה לגרום להפרעה למערכות בעלות אופי ראשי, אפילו מתחנות מאותו הסוג,מזיקה
Este produto utiliza internamente o modulo de RF M6E- micro numero de homologação
pela ANATEL 3059-13-8108 e o modulo WYSBMVGXB numero de homologação pela
ANATEL 3825-13-9965

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção
contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar
interferência a sistemas operando em caráter primário.
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תדרים מוגבלים ביפן
。この周波数帯は 5.725 5.825 GHz の日本で利用できるされません
תחום התדרים  5.725 - 5.825גה"ץ לא יהיה זמין ביפן.

תדרים מוגבלים בטיוואן
。5.15-5.25 GHz, 該頻段將在臺灣不可用
תחום התדרים  5.15 - 5.25גה"ץ לא יהיה זמין בטאיוון.

הצהרת תאימות בקוריאה
이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로
하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
ציוד זה מיועד לשימוש ביתי (סיווג  )Bולו רישום תאימות אלקטרומגנטית,

.כך שניתן להשתמש בו לא רק באזורי מגורים אלא גם באזורים אחרים
אסור להשתמש במכשיר זה במקרים בהם מעורבת בטיחות בני אדם ,מכיוון שעלולות להיות
הפרעות רדיו במהלך ההפעלה.

הודעות סוכנויות רגולציה באירופה

 • הרעהנמחקו המדינות החברות באיחוד האירופי המגבילות את השימוש במכשיר זה.
מכשיר זה מאושר גם לשימוש בכל המדינות החברות באפט"א (שוויץ ,איסלנד ,ליכטנשטיין,
נורבגיה).
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NCC
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變
更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛
航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方
得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機
。須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾

על-פי "הנחיות אדמיניסטרטיביות על התקנים המשדרים תדרי רדיו בהספק נמוך" ,ללא
הרשאה מה ,NCC-נאסר על כל חברה ,ארגון או משתמש לשנות תדר ,לשפר את עצמת
השידור ,או לשנות את המאפיינים המקוריים כמו גם את הביצועים בהתקני תדר-רדיו
מאושרים בהספק נמוך .אסור להתקנים המשדרים תדרי רדיו בהספק נמוך להשפיע על
בטיחות מטוסים ולהפריע לתקשורות חוקיות; אם יימצאו כאלה ,על המשתמש להפסיק מיד
את ההפעלה עד לביטול ההפרעה .התקשורות החוקיות המוזכרות לעיל משמען כל תקשורת
רדיו המופעלת בהתאם לחוק הטלקומוניקציה.
התקנים המשדרים תדרי רדיו בהספק נמוך חייבים להיות רגישים להפרעות מתקשורות
חוקיות או ממכשירי  ISMהמשדרים תדרי רדיו.
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מפרטי רדיו WLAN
802.11 b
• 2.4גה"ץ
• DQPSK ,DBPSK( DSSSו)CCK-
•הספק ת"ר של  63מילי-ואט (שרת הדפסה )ZebraNet n

802.11 g
• 2.4גה"ץ
• 16-QAM( OFDMו 64-QAM-עם  BPSKו)QPSK-
•הספק ת"ר של  63מילי-ואט (שרת הדפסה )ZebraNet n

802.11 n
• 2.4גה"ץ
• 16-QAM( OFDMו 64-QAM-עם  BPSKו)QPSK-
•הספק ת"ר של  63מילי-ואט (שרת הדפסה )ZebraNet n

802.11 a/n
• 25.5.15-5גה"ץ 35.5.25-5 ,גה"ץ 725.5.47-5 ,גה"ץ 825.5.725-5 ,גה"ץ
• 16-QAM( OFDMו 64-QAM-עם  BPSKו)QPSK-
•הספק ת"ר של  50מילי-ואט (שרת הדפסה )ZebraNet n

Bluetooth 2.1 + EDR
• 2.4גה"ץ
•FHSS

•הספק ת"ר של  0.4מילי-ואט

מפרטי רדיו RFID
• 928 - 902מה"ץ (ארה"ב);  868 - 865מה"ץ (איחוד אירופי)
•ISO 18000-6C ;6B - ISO-18000
•הספק ת"ר קטן מ30 dBm ERP-

12/2/2013

מדריך למשתמש למדפסת העברה תרמית ZD500™ Series

P1062653-342 Rev. A

viii

הביבס לוהינ

ניהול סביבה
אסור לסלק מוצר זה עם פסולת עירונית שאינה ממוינת .המוצר ניתן למיחזור ,ויש למחזר אותו
לפי התקנים המקומיים.
לקבלת מידע נוסע ,בקר באתר שלנו בכתובת:
אתר אינטרנטwww.zebra.com/environment :

מוסכמות במדריך
 •  1הלבטמוסכמות במדריך
צבע חלופי

אם אתה קורא את המדריך במצב מקוון ,תוכל ללחוץ על (טקסט כחול) המשמש להפניות או
לקישורים ,כדי לקפוץ לחלקים אחרים במדריך הזה או לאתרי אינטרנט.
דוגמאות לשורת פקודה ,שמות קבצים וספריות

דוגמאות לשורת פקודה ,שמות קבצים וספריות מופיעות בגופן בסגנון מכונת כתיבה
( )Courierבריווח אחיד .לדוגמה:
הקלד  ZToolsכדי לעבור לתסריטים שלאחר התקנה בספרייה ./bin
פתח את הקובץ  Zebra<version number>.tarבספרייה ./root
סמלים ומילים המייצגות עצות

הסמלים והמילים המייצגות עצות משמשים להסב את תשומת לבך לאזורי טקסט מסוימים.
 • תוריהזהודעת זהירות לפריקת חשמל סטטי.
 • תוריהזמזהירים אותך מפני מצבי התחשמלות אפשריים.
 • תוריהזהודעת זהירות מפני מצב בו חום גבוה עלול לגרום לכווייה.
 • תוריהזהודעה כי אי נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה עלולים לגרום לנזק פיזי לך.
(אין סמל)  • תוריהזהודעה כי אי נקיטת פעולה או הימנעות מנקיטת פעולה עלולים לגרום לנזק פיזי
לחומרה.
 • בושחמודיעים לך על המידע הנדרש להשלמת משימה.
 • הרעה מציין מידע ניטרלי או חיובי המדגיש או מספק מידע חשוב נוסף על הטקסט העיקרי.
 • םילכמציין אלו כלים נדרשים להשלמת משימה מסוימת.
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1
הקדמה

פרק זה מציג בפניך את מדפסת המדבקות התרמית השולחנית החדשה Zebra® ZD500
 .Series™בפרק נתאר מה נכלל בקופסת המשלוח והוא מספק סקירה של מאפייני המדפסת.

הוא גם כולל נהלים המתארים כיצד לפתוח ולסגור את המדפסת וכיצד לדווח על בעיות
כלשהן.

המדפסת ,כשהיא מחוברת למחשב מארח ,מתפקדת כמערכת מלאה להדפסת מדבקות,
קבלות ,טפסים ותגיות.
המדריך למשתמש מספק את כל המידע הנדרש להפעלה יומיומית של המדפסת.

מדפסות תרמיות ™ZD500 Series
דגמי Zebra® ZD500 Series™הם מדפסות תרמיות שולחניות בעלי המגוון הרחב ביותר של
מאפיינים וציוד אופציונלי כולל מקודד  UHF RFIDפנימי אופציונלי.
•גרסת מדפסת ( 203 dpiצפיפות הדפסה של נקודות באינץ') מספקת הדפסה תרמית
ובהעברה תרמית במהירויות המגיעות עד  152מ"מ/שנ'.
•גרסת מדפסת  300 dpiמספקת הדפסה תרמית ובהעברה תרמית במהירויות המגיעות עד
 102מ"מ/שנ'.
•מדפסות אלו תומכות בשפת תכנות מדפסות  ZPL™ Zebraובמגוון רחב של ממשקים
וציוד אופציונלי.
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 2הקדמה
™ תוימרת תוספדמוימרת תוספדמ

מדפסת ZD500 Series™כוללת:
•צג ולוח בקרה למשתמש להתקנה קלה יותר וגישה ישירה לבקרות המאפיינים המופיעים
בדרך כלל רק במדפסות פרמיום.
•עיצוב OpenAccess™לטעינת מדיה פשוטה.
•בקרות משתמש ומובילי מדיה מקודדי-צבעים.
•פתרון הדפסה גלובלי ™ – Zebraתומך בקידוד מקלדת ( Microsoft Windowsו)ANSI-,
 Unicode UTF-8ו TF 16-
( Uמבני המרה של )UnicodeXML ,ASCII , ( 7ו 8-סיביות
המשמשים בתוכניות ובמערכות מיושנות) ,קידוד גופנים בסיסי של בית יחיד ושני בתים,
 JISו( Shift-JIS-תקנים בינלאומיים ליפנית) ,קידוד הקסדצימלי ומיפוי תווים מותאם (יצירת
טבלת  ,DATקישור גופנים ומיפוי מחדש של תווים).
•שינוי גודל גופן וייבוא תוך כדי עבודה של גופני  OpenTypeו ,TrueType, Unicode-גופן ניתן
לשינוי גודל פנימי ומבחר גופני מפת סיביות פנימיים.
•הדפסה מאופשרת—XML-מאפשרת תקשורת  XMLלהדפסת מדבקות ברקוד ,ביטול
הצורך בתשלומי רישיון ובחומרת שרת הדפסה ,והפחתת העלויות להתאמה אישית
ולתכנות.
•חיישן זחיח :חיישן קו שחור או חיישן חריץ ברוחב מלא זחיח ,וחיישן מסוג transmissive
למספר רב של מיקומים מרכזיים (מרווח/רשת מדבקה).
• 56 MBשל זיכרון הבזק נגיש למשתמש ,לאחסון טפסים ,גופנים וגרפיקה.
•יציאות  RS-232 ,USB 2.0טורית ומקבילית דו-כיוונית.
•שרת הדפסה  ZebraNet10/100פנימי—תמיכה ברשתות 100Base-TX ,10Base-T
וברשתות מיתוג-אוטומטי  Ethernet 10/100מהירות.

•שעון זמן אמת מובנה (.)RTC
•הדיווח על מצב תחזוקת ראש ההדפסה ניתן לאפשור של המשתמש וגם להתאמה
אישית.

אפשרויות מדפסת:ZD500 Series™
•מקודד  UHF RFIDפנימי (לפרטים ,עיין במדריך )RFID Programmimg Guide 3
•מנפק מדבקות (קילוף נייר מגן והגשת מדבקה למפעיל).
•יחידת חיתוך מדיה לשימוש כללי.
•Wi-Fi (802.11a/b/g/n)
•Bluetooth 3.0

•גופן  Swiss 721 Latin 1טעון מראש (למדפסות באזורי האיחוד האירופי) .הגופן ניתן
להורדה.
•תמיכה בשפות אסיאתיות עם אפשרויות תצורת מדפסת למערכות תווים גדולות של סינית
פשוטה ומסורתית ,יפנית וקוריאנית .מדפסות הנמכרות בסין כוללות גופן  SimSunלסינית
פשוטה המותקן מראש.
•שפת תכנותZebra® ZBI 2.0™ ( ZBI .)Zebra BASIC Interpreterמאפשרת ליצור פעולות
מדפסת מותאמות שיכולות להפוך תהליכים לאוטומטיים ,להשתמש באביזרים היקפיים
(לדוגמה ,סורקים ,יחידת שקילה ,מקלדת Zebra® ZKDU™ועוד) והכל ללא צורך בחיבור
למחשב או לרשת.
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™ תוימרת תוספדמוימרת תוספדמ
המדפסת ,כשהיא מחוברת למחשב מארח ,מתפקדת כמערכת מלאה להדפסת מדבקות,
קבלות ,טפסים ותגיות .ניתן לשלוט בהגדרות מדפסת רבות דרך מנהל ההתקן או תוכנת
עיצוב המדבקות של המדפסת .למידע נוסף ,עיין בתיעוד מנהל ההתקן או התוכנה.
כדי ליצור תבניות של מדבקות ,עיין במדריכי התכנות או ביישומי עיצוב מדבקות כגון תוכנית
עיצוב מדבקות וטפסים ללא תשלום.ZebraDesigner™:
המדפסת כוללת ערכה מלאה של יישומים ומנהלי התקן בשם  ,Link-OSלצורך קביעת הגדרות
התצורה של המדפסת ,עיצוב והדפסה של מדבקות וקבלות ,קבלת מצב המדפסת ,ייבוא
גרפיקה וגופנים ,שליחת פקודות תכנות ,עדכון קושחה והורדת קבצים.
צור עותק של הגדרות מדפסת ושלח גרפיקה ,קבצים ,גופנים וקושחה (עדכונים) למדפסות
המחוברות דרך רשת  Zebra® Ethernetאו באופן מקומי באמצעות .ZebraNet™ Bridge
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 4הקדמה
?הספוקב ללכנ המ

מה נכלל בקופסה?
שמור את הקופסה ואת כל חומרי האריזה למקרה בו תצטרך לשלוח את המדפסת או
לאחסן אותה במועד מאוחר יותר .לאחר הוצאת הפריטים מהקופסה ,ודא שיש בידך את
כל הפריטים .פעל לפי הנהלים להלן לבדיקת המדפסת ,כדי להכיר את חלקי המדפסת וכדי
שתוכל לפעול לפי ההוראות בספר זה.

ליבת סרט

מדפסת

ספק כוח

מתאמי גלילי מדיה בקוטר
פנימי של  3אינץ’ ( 76.2מ”מ)

כבל החשמל
משתנה לפי אזור

תיעוד
ותוכנה

כבל USB

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 נזקיםZebra 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®
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5 the
הקדמה
ZD500 Series™ User Guide.
תספדמה ינייפאמ

מאפייני המדפסת

Printer Features

Figure 1 shows features on the outside and Figure 2 shows features inside the media
המדיה של
תאprinter.
המאפיינים בתוך
2 ואיורmodel
החיצוניים
המאפיינים
 מציגyour
1 איור
compartment
of your
Dependingאת
on מציג
the printer
and the
installed את
options,
תיראהmay
שלךlook
שהמדפסת
 ייתכן, בהתאם לדגם המדפסת ולאופציות המותקנות.המדפסת שלך
printer
slightly different.

.מעט שונה

Figure
1 • Printer
Features
המדפסת
ויאמאפייני
 ר1 • 

לוח הבקרה

תפסי
שחרור

תפסי
שחרור
חריץ כניסה של מדיה
בקיפול מניפה

מחברי
ממשק
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תספדמה ינייפאמ
Figure 2 • Printer Features Continued

 •  2רויאמאפייני המדפסת  -המשך

מחזיקי גליל סרט

ראש הדפסה

כושי איסוף

כושי הזנה
חיישן סוף סרט
(מוסתר)
מחזיקי גליל
ומובילי מדיה
כוונון מעצור
מוביל המדיה
חיישן קו
שחור זחיח
חיישן מערך
(מרווח)

מנפק מדבקות אופציונלי
גליל
ההדפסה

אנטנת RFID

(פנימית)

חיישן ראש מורם (פנימי)
דלת מנפק
מדבקות (פתוחה)
מוט קילוף

גליל צובט

חיישן

 •  3רויאמאפייני המדפסת  -יחידת חיתוך אופציונלית
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3

Figure 3 • Printer Features - Cutter Option

יחידת חיתוך מדיה
)(אופציונלית
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 8הקדמה
הרקבה חול

לוח הבקרה
לוח הבקרה מציין את מצב ההפעלה של המדפסת ומאפשר למשתמש לשלוט בפעולות
הבסיסיות של המדפסת.
 •  4רויאלוח הבקרה של ™ZD500 Series

מציגה את המצב הנוכחי של המדפסת .לקבלת מידע נוסף ,ראה
טבלה  1בעמוד .9

1

נורית ( STATUSמצב)

2

לחצן ( PAUSEהשהיה) מתחיל או עוצר את פעולת המדפסת בעת הלחיצה עליו.

3

לחצן ( FEEDהזנה) מאלץ את המדפסת להזין מדבקה ריקה אחת בכל לחיצה על הלחצן.

4

לחצן ( CANCELביטול) מבטל את עבודות ההדפסה כאשר המדפסת במצב השהיה.

5

לחצן חץ ימינה ,הפעיל רק במערכת התפריטים ,מנווט לימין.

6

לחצן חץ מטה משנה את ערכי הפרמטרים .השימושים הנפוצים הם הפחתת ערך או גלילה
באפשרויות.

7

לחצן ( OKאישור) פועל כדלהלן:
• במסך הבית ,לחיצה על  OKפותחת את מערכת התפריטים.
• במערכת התפריטים ,לחיצה על  OKמאשרת את הערכים המוצגים.

8

לחצן חץ מעלה משנה את ערכי הפרמטרים .השימושים הנפוצים הם הגדלת ערך או גלילה
באפשרויות.

9

לחצן חץ שמאלה ,הפעיל רק במערכת התפריטים ,מנווט לשמאל.

10

לחצן בחירה ימני

11

לחצן בחירה שמאלי

12

הצג מציג את מצב ההפעלה של המדפסת ומאפשר למשתמשים לנווט במערכת התפריטים.

P1062653-342 Rev. A
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הקדמה 9
הרקבה חול
 •  1הלבטנורית חיווי מצב מדפסת

נורית ( STATUSמצב) מאירה בירוק קבוע
המדפסת מוכנה.
נורית ( STATUSמצב) מאירה בכתום קבוע
כשנורית חיווי זו מאירה במצב קבוע ,זה מציין אחד מהמצבים הבאים:
• המדפסת אינה מוכנה.
• טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה מדי.
זהירות • ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות.
הנח לראש ההדפסה להתקרר.
נורית ( STATUSמצב) מהבהבת בכתום
כשנורית חיווי זו מהבהבת ,זה מציין אחד מהמצבים הבאים:
• טמפרטורת ראש ההדפסה נמוכה מדי.
נורית ( STATUSמצב) מאירה באדום קבוע
כשנורית חיווי זו מאירה במצב קבוע ,זה מציין אחד מהמצבים הבאים:
• נגמרה המדיה.
• נגמר הסרט.
•	 ראש ההדפסה פתוח.
• תקלה ביחידת החיתוך.
המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך לפעול ללא התערבות המשתמש.
נורית ( STATUSמצב) מהבהבת באדום
כשנורית חיווי זו מהבהבת ,זה מציין אחד מהמצבים הבאים:
• המדפסת אינה יכולה לזהות כהלכה את סוג ראש ההדפסה.
• טמפרטורת לוח הלוגיקה הראשי ( )MLBגבוהה מדי.
•	 טמפרטורת ראש ההדפסה גבוהה באופן חריג.
זהירות • ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום לכוויות חמורות.
הנח לראש ההדפסה להתקרר.
המדפסת זקוקה לטיפול ואינה יכולה להמשיך לפעול ללא התערבות המשתמש.
נורית ( STATUSמצב) מהבהבת בכתום ולאחר מכן בהבהוב מתחלף בכתום/ירוק
מצב נורית חיווי זו מציין כי המדפסת נמצאת בForced Download Mode-
(מצב הורדה כפוי)( Forced Download Mode .מצב הורדה כפוי) משמש
להורדת קושחה חדשה למדפסת .רק איש שירות מוסמך רשאי להשתמש
במצב זה.

Add

12/2/2013
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 10הקדמה
הרקבה חול לש בצמ ילמסו הגוצת טירפת

תפריט תצוגה וסמלי מצב של לוח הבקרה
 •  5רויאתפריט בית טיפוסי
שגיאה
נעילת מכסה משוחררת
כניסת סרט
כניסת מדיה
נתונים
Ethernet
Bluetooth

עצמת אות
WiFi

קיצור דרך לתפריט הקודם

תפריט שפה
תפריט הגדרות
תפריט חיישנים
תפריט כלים
תפריט יציאות
תפריט רשת
תפריט Bluetooth
תפריט RFID

P1062653-342 Rev. A
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הקדמה 11
תספדמה לש הרקבה חול גצ

המדפסתPrinter
שלControl
Panel
Display
הבקרה
צג לוח

The printer’s control panel includes a display, where y
change its operating parameters. In this section, you w
לוח הבקרה של המדפסת כולל צג ,בו תוכל לראות את מצב המדפסת או לשנות את פרמטרי
printer’s
menu
system and change values for menu ite
בנושא זה תלמד כיצד לנווט במערכת התפריטים של המדפסת ולשנות ערכים
שלה.
ההפעלה

התפריטים.
בפריטי
After
the printer
completes the power-up sequence, it m
If a print server is installed, the printer cycles through
לאחר השלמת רצף ההפעלה של המדפסת ,היא תעבור לתצוגת המתנה (איור  .)6אם מותקן
printer’s IP address.
שרת הדפסה ,המדפסת מציגה במחזוריות את המידע ואת כתובת  IPשל המדפסת.
Figure 6 • Idle Disp
 •  6רויאתצוגת המתנה

PRINTER READY
V74.19.1Z

The printer’s current status
Information that you set through Idle Disp
Home menu shortcut

1

1
2
2

1

PRINTER READY

2

V74.19.1Z

המצב הנוכחי של המדפסת
מידע שתוכל להגדיר באמצעות ( Idle Displayתצוגת המתנה)
קיצור דרך למסך הבית

של המדפסת מסודרים במספר תפריטי משתמש ,אליהם תוכל לגשת דרך
ההפעלהThe
פרמטריprinter’s
operating parameters are organized into
של
הבית
המדפסת (איור  .)7למידע מפורט על שינוי הגדרות המדפסת ,ראה תצורת
תפריטaccess through
the printer’s Home menu (Figure 7). F
המדפסת בעמוד .51
changing the printer settings, see the ZD500 Series U
 •  7רויאתפריט הבית

Figure 7 • Home M

SETTINGS

ראה תפריט הגדרות בעמוד .52
See SETTINGS Menu.
ראה תפריט כלים בעמוד .56
See TOOLS Menu.
ראה תפריט רשת בעמוד .61
See NETWORK Menu.
See RFID Menu.ראה תפריט  RFIDבעמוד 65

Exit and return to the Idle Displayיציאה וחזרה לתצוגת המתנה
(איור .)6

ZD500 Quick Reference Guide
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ראה תפריט שפה בעמוד .69
ראה תפריט חיישנים בעמוד .71
ראה תפריט יציאות בעמוד .72
ראה תפריט BLUETOOTH
בעמוד 74
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 12הקדמה
תספדמה לש הרקבה חול גצ

ניווט במסכי התפריט
טבלה  2מציגה את הניווט במסכי התצוגה של לוח הבקרה.
 •  2הלבטניווט
תצוגת המתנה

בתצוגת המתנה (איור  6בעמוד  ,)11לחץ על לחצן הבחירה השמאלי
כדי לעבור לתפריט הבית של המדפסת (איור  7בעמוד .)11
תפריט הבית

כדי לעבור מסמל לסמל בתפריט
הבית ,השתמש בלחצני החצים.
כאשר נבחר סמל ,התמונה שלו
מופיעה בצבעים הפוכים כדי
להציג את בחירתו.

סמל תפריט הגדרות

כדי לבחור סמל תפריט נבחר
ולהיכנס לתפריט ,לחץ על לחצן
הבחירה (.)ü

לחץ על לחצן הבחירה השמאלי
כדי לצאת מתפריט הבית ולחזור
לתצוגת המתנה.

סמל תפריט הגדרות מסומן ופעיל
לבחירה.

 • הרעההמדפסת חוזרת באופן אוטומטי לתצוגת המתנה לאחר  15שניות של היעדר פעילות בתפריט הבית.

P1062653-342 Rev. A
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הקדמה 13
תספדמה לש הרקבה חול גצ
טבלה  • 2ניווט
תפריטי משתמש

לחץ על לחצן הבחירה השמאלי כדי לחזור לתפריט
הבית.

▼ ו ▲-מציינים כי ניתן לשנות את הערך .כל
השינויים שתבצע יישמרו מיד.
לחץ על חץ מעלה וחץ מטה כדי לגלול בין הערכים
הקבילים.

 •  8רויא

כדי לגלול בפריטי תפריט משתמש ,לחץ על חץ
שמאלה וחץ ימינה.

מילה בפינה הימנית התחתונה של הצג מציינת
פעולה זמינה.
לחץ על לחצן הבחירה ( )üאו לחץ על לחצן
הבחירה הימני כדי לבצע את הפעולה המוצגת.

 • הרעההמדפסת חוזרת באופן אוטומטי לתפריט הבית לאחר  15שניות של היעדר פעילות בתפריט
משתמש.

12/2/2013
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 הקדמה14
הרקבה חול לש םיטירפת תפמ

Control Panel Menu Map

מפת תפריטים של לוח הבקרה

Control Panel Menu Map

פריטי תפריט הבית

Printer Ready

פריט תפריט גם בתפריטים אחרים

V74.xx.xxZ

. ייתכן שלא יהיה קיים.אפשרות מדפסת
עבור לקבוצת התפריטים הבאה

Settings

Tools

Network

RFID

Language
(Menu)

Sensors

Ports

Bluetooth

Darkness

Print
Information

Active Print
Server

RFID Status

Language

Sensor Type

Baud Rate

Bluetooth
Address

Print Speed

LCD Contrast

Primary
Network

RFID Calibrate

ZPL Override

Manual
Calibration

Data Bits

Mode

Media Type

LCD Backlight

RFID Read
Data

Command
Character

Print
Information

Parity

Discovery

Print Method

Idle Display

RFID Test

Control
Character

Label Sensor

Host
Handshake

Connected

Tear Off

Power Up
Action

RFID Program
Position

Delimiter Char

Take Label

Parallel Mode

BT Spec
Version

Print Width

Head Close
Action

RFID Read
Power

ZPL Mode

Ports Menu

WML Version

Min Security
Mode

Print Mode

Load Defaults

RFID Write
Power

Sensors Menu

Label Top

Manual
Calibration

Left Position

Diagnostic
Mode

Reprint Mode

ZBI Enabled?

Label Length
Max
Language

Yes

Wired IP
Address

WLAN IP
Address

Wired Subnet
Mask

WLAN Subnet
Mask

Wired
Gateway

WLAN
Gateway

Wired IP
Protocol

WLAN IP
Protocol

Wired MAC
Address

WLAN MAC
Address

Wired Port

WLAN Port

WLAN
Installed

Channel

No

Run ZBI
Program

ESSID

No
WLAN

RFID Valid
Count
RFID Void
Count

Settings Menu
Settings
Menu
Bluetooth
Menu

Language
Menu

Signal

Stop ZBI
Program

IP Port

Tools Menu

IP Alternate
Port

Network Menu
Print
Information
Reset Network
Load Defaults
RFID Menu
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2
התקנה

פרק זה יסייע לך בהתקנה ובהפעלה של המדפסת בפעם הראשונה.

התקנת מדפסת בסיסית (סקירה)
ניתן לחלק את תהליך ההתקנה לשני ( )2שלבים :התקנת חומרה והתקנת מערכת מארח
(תוכנה/מנהל התקנים).
•הנח את המדפסת במקום בטוח בעל גישה לשקע חשמל וגישה לתקשורת קווית או
אלחוטית.
•חבר את המדפסת למקור מתח חשמל ז"ח מוארק.
•בחר והכן את המדיה למדפסת שלך.
•טען את המדיה.
•טען את סרט ההעברה אם אתה משתמש במדיית העברה תרמית.
•הפעל את המדפסת .הדפס 'דוח תצורה' כדי לוודא הפעלה בסיסית של המדפסת.
•כבה את המדפסת.
•בחר את שיטת התקשורת של המדפסת  -חיבור מקומי דרך יציאת  ,USBיציאה טורית או
מקבילית; רשת תקשורת מקומית דרך ( Ethernetרת"מ); או שימוש באופציה האלחוטית
של המדפסת התומכת ב )802.11 a/b/g/n WLAN)Wi-Fi-וב.Bluetooth 3.0-
•חבר את המדפסת לרשת או למערכת המארחת ,והגדר את תצורת המדפסת כנדרש
לתקשורת עם מערכת המארחת/הרשת של המדפסת.
למערכות הפעלה  Windowsנתמכות (הנפוצות ביותר) באמצעות חיבור מקומי (קווי):
•הפעל את כלי העזר להתקנה של  Zebraמתקליטור המשתמש.
•לחץ על '( 'Install New Printerהתקן מדפסת חדשה) והרץ את אשף ההתקנה .בחר את
'( 'Install Printerהתקן מדפסת) ובחר את  ZD500Rמרשימת מדפסות .ZDesigner
•בחר את היציאה ( ,USBטורית או מקבילית) המחוברת למחשב.
•הפעל את המדפסת והגדר את תצורת תקשורת המדפסת עבור סוג הממשק שלך.
•הדפס 'עמוד בדיקה' ממנהל התקנים  Windowsכדי לוודא פעולה עם .Windows

12/2/2013
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 16התקנה
תספדמל םוקימ תריחב

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.
•מרחב :האזור בו תמוקם המדפסת חייב לכלול מרחב מספיק לאוורור ,פתיחת המדפסת
(גישה למדיה ולניקוי) ,ולגישה לרכיבים ולמחברים של המדפסת .כדי לאפשר אוורור
וקירור נאותים ,הותר מרחב פנוי בכל הצדדים של המדפסת.
• תוריהזאל תניח חומרי ריפוד כלשהם מאחורי בסיס המדפסת או מתחתיו ,מכיוון שהם
יגבילו את זרימת האוויר ויכולים לגרום להתחממות-יתר של המדפסת.
•מתח :המדפסת צריכה להיות קרובה לשקע חשמל מתאים ונגיש בקלות.
•ממשקי תקשורת נתונים :המדפסת חייבת להיות בטווח רשת  WLANאו Bluetooth
(אם ישים) או בטווח קביל למחברים אחרים כדי להגיע למקור הנתונים שלך (בדרך כלל
מחשב).

אסור לנתב את כבלי הנתונים יחד עם או בקרבת כבלי חשמל או מוליכי חשמל ,תאורה
פלורוסנטית ,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 מתוכננת לעבודה במגוון רחב של תנאי סביבה וחשמל ,כולל
במחסנים וברצפת ייצור .טבלה  3מציגה את דרישות הטמפרטורה והלחות היחסית של
המדפסת בעת פעולה.
 •  3הלבטטמפרטורה ולחות במצב של ההפעלה
טמפרטורה

מצב
העברה תרמית
העברה ישירה

4
 5°עד 0°C

לחות יחסית
 20עד  ,85%ללא התעבות

 0°עד40°C
 •  4הלבטטמפרטורה ולחות במצב אי-הפעלה ואחסון

P1062653-342 Rev. A

מצב

טמפרטורה

שניהם

6
 -40°עד 0°C

לחות יחסית
 5עד  ,85%ללא התעבות
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למשח חתמ רוביח

Attaching Power

11

חיבור מתח חשמל

Important • Set up your printer so that you can handle the power cord easily if needed. To
make certain
theכדי
printer
cannotבכבל
carryבקלות
electrical
current,
cord
לוודא
.החשמל
לטפל
שתוכלyou
 כךmust
 שלךseparate
המדפסתthe
אתpower
 • בושחהצב
from
the
power
supply
receptacle
or
AC
electrical
outlet.
 חובה לשלוף את כבל החשמל משקע החשמל,שהמדפסת אינה תחת מתח חשמל כלשהו

.של המדפסת או משקע החשמל בקיר

Caution • Never operate the printer and power supply in an area where they can get wet.
הם עלולים
באזור בו
Serious personal
injury
could המתח
result! • תוריהזאסור להפעיל את המדפסת או לטפל באספקת

! עלולה להיגרם פציעה חמורה.להירטב

1. Make sure the printer’s
power מופסק
switch is
in theנמצא
off position
(down).
.)(למטה
במצב
המדפסת
ודא שמתג ההפעלה של1 .
2. Insert the AC power cord into the power supply.
.חבר את כבל החשמל לשקע ספק הכוח2 .
3. מתח
Plug the
other
end of
the cord
intoחשמל
an appropriate
AC של
electrical
outlet.התקע
Note: את
Theחבר
active
נורית
:הערה
.בקיר
מתאים
הכבל לשקע
בקצה השני
3 .

power light will go on if power.בקיר
is on החשמל
at the AC
outlet.
בשקע
חשמל פעיל תאיר אם קיים מתח

4. Insert the power supply’s.המדפסת
power connector
into the
printer’s
receptacle.
החשמל של
לשקע
 הכוחpower
של ספק
חבר את התקע4 .

מדפסת

התקע משתנה
ממדינה למדינה
מתג הפעלה
כבל
חשמל
ז"ח

מחבר חשמל
ספק כוח

שקע חשמל

נורית מתח חשמל פעיל
IEC 60320
C-13
) פינים ומחבר3(  • הרעהודא כי אתה משתמש תמיד בכבל חשמל מתאים בעל שלושה
בה
למדינהtheהמתאים
האישור
סמל
אתwith
לשאת
חייבים
חשמל אלה
כבלי
IEC 60320-C13
60320-C13
Note • Ensure
appropriate
power
cord
a three
(3) prong
plug and
an .IEC
.במוצר
משתמשים
connector are used at all times. These power cords must bear the relevant certification
mark of
the country in which the product is being used.

01/23/2014
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 18התקנה
הב לופיטהו הידמה תנכה

הכנת המדיה והטיפול בה
טיפול ואחסון זהירים במדיה חשובים לאיכות ההדפסה ,בנוסף לשימוש במדיה המתאימה
(כגון חומרים מתכלים של )Genuine Zebra™ובמדפסת הנכונה ,מדפסת Zebra ZD500
 Series™שלך .אם המדיה תזדהם או תתלכלך ,היא תוכל לפגוע בראש ההדפסה או במדפסת
או לגרום לירידה בביצועים שלהם ,ובנוסף ,היא עלולה לגרום לפגמים בתמונה המודפסת
(חורים ,פסים ,שינויי צבע ,פגיעה באיכות הדבק וכו').
במהלך הייצור ,האריזה ,הטיפול והאחסון ,השכבה החיצונית של המדיה עלולה להתלכלך
או להזדהם בעת הטיפול בה ,או להתכסות באבק בעת האחסון .כדי למנוע סוג זה של זיהום,
אנחנו מבקשים להסיר את השכבה החיצונית של גליל המדיה או המארז .כך תסיר מזהמים
או חומרים דביקים כלשהם מהמדבקות או מהסרט המשמש להצמדת המדיה לגליל שעלולים
להיות מועברים למדפסת או לראש ההדפסה.

עצות לאחסון מדיה
•אחסן את המדיה באזור נקי ,יבש ,קריר ואפל.
•מדיה להדפסה 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).

P1062653-342 Rev. A
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תספדמה לש םיטירפתהו תוחודה לש הגוצתה תפש תרדגה

הגדרת שפת התצוגה של הדוחות והתפריטים של המדפסת
המדפסת תומכת בשפות רבות לתצוגת התפריטים ,מבנה התאריך והשעה ודוחות התצורה.
השיטה העיקרית להגדרת השפה היא דרך תפריט בלוח הבקרה .השתמש בנוהל הבא
להגדרת שפת המדפסת כאשר היא מופעלת ובמצב 'מוכן'.
1 .לחץ על לחצן הבית (

) בתפריט.

2 .נווט אל לחצן התפריט 'שפה' (

) ולחץ על לחצן הבחירה (.)ü

3 .השתמש בחצי הניווט מעלה ( )pומטה ( )qכדי לגלול בשפות.
4 .הפסק לגלול כאשר תמצא את השפה הרצויה להפעלת המדפסת .השפה המוצגת תהיה
השפה הנבחרת שלך.

קביעת שיטת ההדפסה על המדיה
הגדר את שיטת ההדפסה של המדפסת בעזרת לוח הבקרה של המדפסת .ראה תפריט
הגדרות בעמוד ' - 52שיטת הדפסה' ,לקבלת הנוהל המלא.
מדפסת ZD500 Series™תוכננה להדפסה תרמית ישירה (שיטת הדפסה המשתמשת במדיה
תרמית הרגישה לחום) או להעברה תרמית (שיטת הדפסה המשתמשת בסרט כדי להעביר
בחום את ההדפסה אל המדיה).
להגדרות של הדפסה תרמית ישירה והדפסה בהעברה תרמית יש מאפייני בקרת רמת שחור
ממוטבים נפרדים משלהן ,כדי לאפשר רמת שחור חזותית ואיכות הדפסה באותן הגדרות של
רמת שחור ומהירות הדפסה.

12/2/2013
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הידמ לילג תניעט

טעינת גליל מדיה
השתמש בהוראות המפורטות להלן בנושא זה כדי לטעון גליל מדיה במצב תלישה וחישת
מרווח/מערך מדיה המוגדר כברירת המחדל .מצב זה מתאים גם לרוב סוגי המדיה ברוחב
מלא בעלת קו שחור.
לסוגי מדיה נפוצים אחרים ולשינויי הגדרות ,עיין בנושאים הבאים:
•שימוש בחיישן קו שחור זחיח בעמוד 89
•הדפסה על מדיה בקיפול מניפה בעמוד 93
•אפשרות יחידת חיתוך בעמוד 103

•אפשרות מנפק מדבקות בעמוד  100לאחר טעינת המדיה באמצעות נוהל זה.
הוראות לטעינת מדיה:
1 .פתח את המדפסת .משוך את מנופי תפס השחרור לעבר חזית המדפסת.
2 .פתח את מחזיקי גליל המדיה .פתח את מובילי המדיה ביד הפנויה ,הנח את גליל המדיה
על מחזיקי המדיה ושחרר את המובילים .כוון את גליל המדיה כך שמשטח ההדפסה יופנה
כלפי מעלה כאשר הוא יעבור על גליל ההדפסה (ההנעה).

P1062653-342 Rev. A
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הידמ לילג תניעט

3. Verify that the moveable blackline sensor is aligned in the center default position. This is
זהו מיקום
. במרכזposition
,המחדלfor
ברירת
במיקום
מיושר
הזחיח
השחור
שחיישן
the standard
operating
media
sensing.
When
the sensor
is הקו
moved
fromודא
the3 .

אזורlabel
המחדל של
ברירת
ממיקום
החיישן
כאשר
הרגיל
הפעולה
default
web (gap)
sensing
area,יועבר
the printer
will
only.מדיה
detectלחישת
blackline,
black
mark and
קו
בעלת
מדיה
רק
תזהה
המדפסת
,מדבקות
)(מרווח
מערך
לחישת
המיועד
החישה
die-cut notched media. See User’s Guide for more details on adjusting this sensor
use
. סימון שחור ומדיה חתוכה בשטנץ,שחור
variation.

חיישן קו שחור
זחיח

היסט מהמרכז
חישת קו שחור בלבד

P1062653-342 Rev. A
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הידמ לילג תניעט4. Pull the media so that it extends out of the front of the printer. Verify the roll turns freely.

The roll must not sit in the bottom of the media compartment. Verify that the media’s
printing surface is facing up.

4 .משוך את המדיה כך שתצא מחזית המדפסת .ודא שהגליל מסתובב בחופשיות .אסור
שהגליל יהיה מונח בתחתית תא המדיה .ודא שמשטח ההדפסה של המדיה פונה כלפי
מעלה.

5. Push the media under both of the media guides.

5 .דחוף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.

מתחת למובילי
המדיה

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

6. Close the printer. Press down until the cover snaps closed.

ייתכן שתצטרך לכייל את חיישני המדפסת והגדרת אורך המדבקה אל המדיה בכיול ידני ,כדי
שהמדפסת תפעל כהלכה .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה בעמוד  .75אם אתה משתמש במדיית
 ,RFIDהפעל נוהל כיול  ,RFIDעיין בנושא תפריט  RFIDבעמוד ' - 65כיול  ,'RFIDלקבלת
ZD500 Quick Reference Guide
P1061739-002
פרטים.
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הרבעה טרס תניעט

Loading Transfer Ribbon

P1061739-002

טעינת סרט העברה

Transfer ribbons come in several varieties and in some cases colors to match your application
® transfer ribbons are specifically designed for your printer and Zebra
needs.להתאים
Genuineכדי
Zebra
,שונים
קיימים מספר סוגים של סרטי העברה ובמקרים מסוימים גם בצבעים
®
brand media.
Using
non-Zebra
media
or ribbons
not approved
use .שלך
in your
Zebra® printer
Zebra
מקוריים של
העברהfor
סרטי
היישומיים
לצרכים
למדפסת
במיוחד
מתוכננים
may
damageמאושרים
your printer
printhead.
 מדיה או סרטים שאינם מתוצרת.Zebra שלך ולמדיה ממותג
לשימוש
אינםorZebra
. שלך ועשויים לפגוע במדפסת או בראש ההדפסהZebra®במדפסת
• The media and ribbon types should be matched to provide you with optimal print results.

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

• Always use ribbon that is wider than the media to protect the printhead from wear.

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

• For direct thermal printing, do not load ribbon in the printer.

. אל תטען סרט במדפסת,•בהדפסה תרמית ישירה

Before following these steps, prepare the ribbon by removing its wrapping and pulling its
adhesive strip
free. ידי הסרת האריזה ושחרור פס- הכן את הסרט על,לפני ביצוע צעדים אלה
.ההדבקה

חריץ

פס ההדבקה

צד ימין
)(מדפסת וגליל

 • בושחאסור להשתמש בליבות סרט הדפסה מוקדמות המיועדות לדגמים שולחניים! ניתן
 ליבות.לזהות את ליבות הסרט הישנות לפי החריץ המופיע רק בצד אחד של ליבת הסרט
See the User’s Guide for.הסרט
more information
use.
 גליל איסוףon
שלribbon
לתפיסה
ישנות אלה גדולות מדי ועלולות לגרום
Important • DO NOT USE early model desktop printer ribbon cores! The older ribbon cores

canמרוסקים
be identified
by notches
on only
one side
of the
ribbon
core.
Theseלהשתמש
older coresאסור
are too
large
,פרומים
,מעוגלים
- פגומים
חריצים
בעלות
סרט
בליבות
 • הרעה
and
will
cause
take-up
spool
to
bind.
 אחרת הליבה עלולה, חריצי הליבה חייבים להיות מרובעים כדי לנעול את הליבה אל הכוש.'וכו

. לחישה גרועה של סוף הסרט או לבעיות זמניות אחרות,להשתחרר ולגרום לעיוות של הסרט

Note • DO NOT USE ribbon cores with damaged notches - rounded, frayed, smashed, etc. The
core notches should be square to lock the core on the spindle or the core may slip causing
ribbon wrinkle, poor end of ribbon sensing or other intermittent failures.
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הרבעה טרס תניעט
1 .כאשר המדפסת פתוחה ,התקן גליל סרט חדש על כושי הזנת הסרט התחתונים של
המדפסת.

סובב את הגליל עד שהחריצים מתיישרים ונעל אותו אל הצד השמאלי של טבור ההזנה.
2 .הנח ליבת סרט ריקה על כושי איסוף הסרט של המדפסת .סובב את ליבת
הסרט עד שהחריצים מתיישרים ונעל אותו אל הצד השמאלי של טבור האיסוף.

ניתן למצוא ליבת איסוף סרט ראשונית בקופסת האריזה .אחרי כן ,השתמש בליבת הזנה
ריקה לאיסוף גליל הסרט הבא.

P1062653-342 Rev. A
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3 .הסר את מוביל סרט ההעברה מהגליל וחבר אותו באמצעות פס ההדבקה שעל
המוביל אל ליבת הסרט הריקה על כוש איסוף הסרט .מרכז את הסרט על ליבת הסרט.

12/2/2013
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הרבעה טרס תניעט
4 .סובב את הגלגל בצד שמאל של כוש הזנת הסרט לכיוון הצד האחורי של המדפסת עד
שהסרט נמתח באופן הדוק על-פני ראש ההדפסה.

5 .ודא שהמדיה טעונה ומוכנה להדפסה וסגור את המדפסת.
6 .לחץ על לחצן ההזנה כך שהמדפסת תזין לפחות  10ס"מ של מדיה ,כדי לבטל חופשים
במדיה וליישר קמטי סרט ,וכדי ליישר את הסרט על הכושים.
7 .שנה את הגדרת מצב ההדפסה מהדפסה 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 בפקודהMedia Type (^MT) ZPL II
(פעל לפי ההוראות במדריך התכנות של .)ZPL

כדי לאמת את שינוי המצב מהדפסה תרמית ישירה להדפסה בהעברה תרמית ,עיין בנושא
בדיקת הדפסה עם תדפיסי דוחות תצורה בעמוד  ,27כדי להדפיס מדבקת תצורה .השדה
' 'PRINT METHODצריך להיות מוגדר אל ' 'THERMAL-TRANSבמדבקת מצב התצורה של
המדפסת.
המדפסת מוכנה כעת להדפסה.
ייתכן שתצטרך לכייל את חיישני המדפסת והגדרת אורך המדבקה אל המדיה בכיול ידני ,כדי
שהמדפסת תפעל כהלכה .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה בעמוד  .75אם אתה משתמש במדיית
 ,RFIDהפעל נוהל כיול  ,RFIDעיין בנושא תפריט  RFIDבעמוד ' - 65כיול  ,'RFIDלקבלת
פרטים.
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הרוצת תוחוד יסיפדת םע הספדה תקידב

בדיקת הדפסה עם תדפיסי דוחות תצורה
לפני חיבור המדפסת למחשב ,ודא שהמדפסת נמצאת במצב עבודה תקין .ניתן לעשות זאת
על-ידי הדפסת דוח תצורה.
1 .ודא שהמדיה טעונה כהלכה וכי המכסה העליון של המדפסת סגור.
2 .לחץ והחזק את הלחצן ( CANCELביטול) בעת הפעלת המדפסת (.)I
3 .החזק את הלחצן ( CANCELביטול) לחוץ עד שנורית המצב של המדפסת מאירה
לראשונה בצבע ירוק ושחרר אותו.
4 .דוחות המדפסת ותצורת הרשת יודפסו מספר שניות לאחר שבצג המדפסת תופיע
ההודעה '( 'PRINTER READYמדפסת מוכנה).

אם לא תוכל להדפיס את הדוחות האלה ובדקת את התקנת המדפסת במסמך זה ,עיין בנושא
"פתרון בעיות" במדריך למשתמש או פנה לסיוע באתר .Zebra
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חיבור המדפסת למחשב
המדפסת תומכת במגוון רחב של אפשרויות ממשק ותצורות .אלה כוללים את :ממשק
Universal Serial Bus (USB) RS232 ,טורי ,מקבילי(IEEE 1284.4)Ethernet 10/100 ,
קווי ,ואופציה של  Ethernetאלחוטי ( )WiFiו.Bluetooth-

מנהלי התקן מדפסת ® Windowsמותקנים מראש
התקן את כלי העזר להתקנה של  Zebraלפני הפעלת מתח החשמל של המדפסת
המחוברת למחשב (המפעיל מנהל התקן  Zebraהנתמך במערכת ההפעלה  .)Windowsכלי
העזר להתקנה של  Zebraינחה אותך מתי להפעיל את המדפסת .פעל לפי ההוראות להשלמת
ההתקנה של המדפסת.
כלי העזר להתקנה של  Zebraמתוכנן לסייע לך בהתקנת ממשקים אלה .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 כלי העזר להתקנה של  Zebraיורו לך מתי להפעיל את מתח
המדפסת בנקודת הזמן המתאימה כדי להשלים את התקנת המדפסת.
לקבלת מידע נוסף על התקנת ממשקי ( Ethernetרשת) ו:Bluetooth-
•( ZebraNet® Wired and Wireless Print Servers User Guideמדריך למשתמש בשרתי
הדפסה קוויים ואלחוטיים של )ZebraNet
• תוריהזהשאר את מתג ההפעלה במצב ( OFFמופסק) בעת חיבור כבל ממשק .כבל
החשמל חייב להיות מחובר למקור המתח ולשקע החשמל בגב המדפסת לפני חיבור או
ניתוק של כבלי תקשורת.

דרישות כבל ממשק
כבלי הנתונים חייבים להיות מסוככים ולהיות מצוידים במעטי מחברים עשויים ממתכת או
המצופים במתכת .יש להשתמש בכלים 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.
.
 • בושחמדפסת 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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USB Interface
בשחמל תספדמה רוביח
.

ממשק USB
( Universal Serial Busגרסה  )2.0מספק ממשק מהיר התואם עם חומרת המחשב שלך .תכנון
"תקע והפעל" של  USBמקל את ההתקנה .ניתן לחבר מדפסות רבות ליציאת/רכזת USB
אחת.

Connecting your Printer to a Computer

בעת שימוש בכבל ( USBאינו מסופק עם המדפסת) ,אמת כי הכבל או מארז הכבל מסומנים
USB Interface
בסמל( Certified USB™ראה להלן) כדי להבטיח תאימות .USB 2.0
.

USB Cable

Serial Interface

כבל USB
Tighten

Serial Interface

ממשק מקבילי

Serial Cable

הכבל הנדרש חייב לכלול מחבר זכר  25פינים מסוג D ( )DB-25Pבצד אחד ומחבר Centronics
בקצה השני (מפרט ממשק מקבילי .)IEEE 1284 A-B
Parallel Interface

Tighten
Serial Cable

Parallel Interface

כבל מקבילי
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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
USB Interface
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:
•שימוש בתפריט יציאות בלוח הבקרה.
•הפקודה  ^SCבתכנות ZPL

•איפוס המדפסת להגדרות ברירת המחדל של המדפסת.

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

Serial Interface

הדק
כבל טורי
Parallel Interface

Parallel Cable
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ממשק קווי ()Ethernet
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  Ethernetתואמת ,עיין במדריך למשתמש ZebraNet® Wired and
( Wireless Print Serverמדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של .)ZebraNet
חובה להגדיר את תצורת המדפסת לפעולה ברשת התקשורת המקומית (רת"מ  )LAN -או
ברשת התקשורת הרחבה ( .)WANניתן לגשת לשרת ההדפסה המובנה במדפסת שלך

באמצעות דפי האינטרנט של שרת ההדפסה של המדפסת.

הקצאת כתובת  IPלגישה דרך רשת כל ההתקנים ברשת  Ethernetזקוקים לכתובת IP
(פרוטוקול אינטרנט) ברשת .כתובת  IPשל המדפסת נדרשת לגישה למדפסת לצורכי הדפסה
ולהגדרת התצורה של המדפסת .ארבע הדרכים להקצאת כתובת  IPהן:

• - )Dynamic Host Connection Protocol)DHCPהגדרת ברירת המחדל
•ZebraNet Bridge

•שימוש בתפריט רשת בלוח הבקרה.
•Telnet

•כלי העזר להתקנה של ( Zebraכולל מנהל התקן המדפסת  ZebraDesignerעבור
)Windows
 DHCPלרשתות פרטיות המדפסת מוגדרת לפי ברירת המחדל לעבודה ברשת תקשורת
מקומית או  WANבאמצעות  ,DHCPלפי ברירת המחדל ,כדי לסייע בהתקנות משתמש
סופי .תכונה זו מיועדת בעיקר לרשתות פרטיות .הרשת מספקת באופן אוטומטי כתובת IP
רשתית 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  )WANדורש שמנהל הרשת
יקצה כתובת  IPסטטית למדפסת ,ויבצע הגדרות אחרות הנדרשות לפעולה תקינה ברשת.
הצגת כתובת  IPשל המדפסת פתח את הגדרות  Ethernetשל המדפסת באמצעות לוח
הבקרה של המדפסת.
1 .לחץ על לחצן הבית (

) בתפריט.

2 .נווט אל לחצן התפריט 'רשת' (

) ולחץ על לחצן הבחירה (.)ü

3 .השתמש בחצי הניווט מעלה ( )pומטה ( )qכדי לגלול אל ההגדרה ‘WIRED IP
 .’ADDRESSכעת תוכל לקרוא את כתובת  IPהמוקצית או להקצות כתובת  .IPכתובת
ברירת המחדל של המדפסת (אפסים בלבד) אינה כתובת תקפה .התייעץ עם מנהל
הרשת והגדר את כל הגדרות רשת '( 'WIREDקווית) בפריט התפריט 'רשת'.
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Wired Ethernet Interface

Ethernet Cable
(RJ45 Connector)

Ethernet כבל
)RJ45 (מחבר
Ethernet Status/Activity Indicators
LED Status

Description
Ethernet של

Ethernet Status/Activity
Indicators
Both OFF
No Ethernet link detected
תיאור
Green
100 Mbps link detected
LED Status

Description

פעולה/נוריות חיווי מצב
מצב נורית

שתיהן כבויות
Ethernet
לא זוההactivity detected
Green with the Amber
100 Mbps
linkקישור
and Ethernet
Both OFF
No Ethernet link detected
flickering on and off
100 Mbps זוהה קישור
ירוק
Green
100 Mbps link detected
Amber
10 Mbps
link
detected
Ethernet ופעילות
1
 00
Mbps
ירוק מאירה וכתום מהבהבת זוהו קישור
Green with the Amber
100 Mbps link and Ethernet activity detected
Amber with the Green
10 Mbps10link
andקישור
Ethernet
activity detected כתום
Mbps
זוהה
flickering on and off
flickering on and off
Ethernet  ופעילות1
 0 Mbps כתום מאירה וירוק מהבהבת זוהו קישור
Amber
10 Mbps link detected
Amber with the Green
flickering on and off

10 Mbps link and Ethernet activity detected

נורית ירוקה

נורית כתומה

Green LED

Amber LED

 ברירת מחדל של שם משתמש וסיסמה- שרת הדפסה

01/23/2014

01/23/2014

מאפיינים מסוימים דורשים את שם המשתמש והסיסמה שהוגדרו כברירת מחדל לצורך גישה
 ערכי ברירת המחדל. במדפסתWi-Fi  או אם יש אופציית,לשרת ההדפסה של המדפסת
:במפעל מוצגים להלן
שנקבעו
ZD500 Quick Reference Guide
P1061739-002
admin :) (שם משתמשUser ID•	
1234 :) (סיסמהPassword•	
ZD500 Quick Reference Guide
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 לש ילנויצפוא ימינפ יטוחלא הספדה תרשהספדה תרש

שרת הדפסה אלחוטי פנימי אופציונלי שלZebraNet®
נושא זה עוסק בהכנת התצורה הבסיסית של אופציית שרת הדפסה אלחוטי פנימי של

 ZebraNetלפעולה .לקבלת מידע נוסף ,ראה ZebraNet Wired and Wireless Print Servers
( User Guideמדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של .)ZebraNet

 • בושחחובה להתקין כרטיס אלחוט אופציונלי במדפסת לפני שתוכל לקבוע את תצורתה
לשימוש באופציית האלחוט.
ניתן להגדיר את תצורת המדפסת לפעולה אלחוטית בדרכים הבאות .המדריך הבסיסי עוסק
רק באפשרות הראשונה( Connectivity Wizard ,אשף 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 ,ראה
( ZPL Programming Guideמדריך תכנות .)ZPL
•באמצעות פקודות  (SGD)Set/Get/Doשניתן לשלוח למדפסת .התחל בwlan.-
 securityכדי 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,
ראה ( ZPL Programming Guideמדריך תכנות .)ZPL
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 תועצמאב הרוצת תעיבקתועצמאב הרוצת תעיבקצמאב הרוצת תעיבק

) (אשף הקישוריותConnectivity Wizard קביעת תצורה באמצעות

nfigure Using the Connectivity Wizard

גם דרךBridge
המדפסת וזמין
שלutility
למשתמש
נמצא
Bridgeand
Enterprise
כלי העזר
The ZebraNet
Enterprise
residesבתקליטור
on the User
CDZebraNet
for your printer
is available
1.2.5  גרסהZebraNet Bridge Enterprise
 נדרש.Enterprise
http://www.zebra.com/software
throughאוhttp://www.zebra.com/software.
ZebraNet Bridge
version 1.2.5 or later isהכתובת
required to configure the printer correctly for use..מתקדמת יותר לקביעת תצורה נכונה של המדפסת
 אתWizard,
לך לקבועwhich
מאפשר
,מתוכנה זו
שהוא חלק
,)הקישוריות
 (אשףConnectivity
The Connectivity
is part
of this software,
allows
you to configure
your printer Wizard
השתמש
המתאים
תסריט
ידי כתיבת-על
אלחוטית
לפעולה
בקלות
easily for
wireless.לך
operation
byZPL
writing
the appropriate
ZPL
script for
you. Use
this המדפסת
utility תצורת
אפשרויות
החזרתthe
לאחר
אלחוטי או
מדפסת
שרתyou
 שלset
ראשונית
התקנהoptions
זה בעת
בכלי עזר
when you are
first installing
wireless
print server
or after
the network
back
.המדפסת לברירות המחדל שנקבעו במפעל
to factory defaults.
Connectivity
Wizard
-השימוש ב
בעתat פעם
בכל
אחד
רק שרת
להגדיר
Note • You
can only set
up one
print server
a time
with
theהדפסה
Connectivity
Wizard.
To • הרעהניתן

הפעל
,)אלחוטיים
(קוויים או
רבים
שרתי
להגדיר
כדיeach
.)הקישוריות
(אשף
configure
multiple
print servers
(wired
andהדפסה
wireless),
runשל
theתצורה
program
once for
print
.את התוכנית פעם אחת עבור כל אחד משרתי ההדפסה
server.

: פעל לפי השלבים הבאים,) (אשף הקישוריותConnectivity Wizard-כדי להשתמש ב

To use the Connectivity Wizard, complete these steps:

1. If it is .כעת
not already
installed,
ZebraNet
Bridge
Enterprise
on your
התקן אותו
,שלךinstall
במחשב
ZebraNet
Bridge
Enterprise
 אתcomputer.
אם עדיין לא התקנת1 .

You can getאותו
the להוריד
programאוfrom
the user
CD that
came with
your printer,
or youאת
canניתן לקבל
למדפסת
המצורף
למשתמש
מהתקליטור
התוכנית
download it at http://www.zebra.com/software. .http://www.zebra.com/software מהכתובת
2. Launch the ZebraNet Bridge Enterprise program.
.ZebraNet Bridge Enterprise הפעל את התוכנית2 .

If you are prompted
forתוכל
a serial
number,
youCancel
may click
Cancel
. Youמספר
will still
be תתבקש
able to אם
לחץ על
,סידורי
להזין
להשתמש
עדיין
.)(ביטול
use the Connectivity Wizard.
.) (אשף הקישוריותConnectivity Wizard-ב
3. From the Menu
bar, select(אשף
Tools Connectivity
> Connectivity
Wizard
.)הקישוריות
Wizard
>. ) (כליםTools  בחר,משורת התפריט3 .

653-002 Rev. A
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 תועצמאב הרוצת תעיבקתועצמאב הרוצת תעיבקצמאב הרוצת תעיבק
4. From
the Choose Port list, select the port to which your printer is connected.
•

If you will save the file without sending it to the printer, you may select any available
. בחר את היציאה אליה מחוברת המדפסת שלך,) (בחר יציאהChoose Port מהרשימה4 .
port.

 זמינהFile:,
יציאהyou
לבחור
,למדפסת
אותוtoלשלוח
הקובץ מבלי
אםto•
• .כלשהי
If you select
willתוכל
be asked
to browse
the location
of the את
file תשמור
you want
save.
. תתבקש לבחור תיקייה בה יישמר הקובץ,File:•אם תבחר את
•

IfChoose
you select
serial port,
the serial
information
appears
below
the•אם
Porta לרשימה
מתחת
יופיעconfiguration
התצורה הטורית
 מידע,טורית
יציאה
תבחר
Choose
Port list.
necessary,
changeהגדרות
the serialאת
communication
settings.)יציאה
to match
your
שיתאימו
 כךIfהטורית
התקשורת
 שנה,במידת הצורך
(בחר
printer’s settings.
.להגדרות המדפסת שלך
Note • If a port is in use by another device, it will not be included in the drop-down

. היא לא תיכלל ברשימה הנפתחת, • הרעהאם יציאה נמצאת בשימוש התקן אחר
list.

5. Click Next.

.) (הבאNext לחץ על5 .
The wizard prompts
for theלקבוע
print server
to configure.
.תצורה
 תרצהdevice
ההדפסה לו
האשף יבקש ממך לציין את התקן שרת

6. Select Wireless and then click Next.

.)(הבא
 (אלחוטי) ולחץWireless בחר את6 .
The wizard prompts you for the type of printer
youNext
are על
using.
.האשף יבקש ממך לציין את סוג המדפסת בה אתה משתמש
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 תועצמאב הרוצת תעיבקתועצמאב הרוצת תעיבקצמאב הרוצת תעיבק

7. Select the type of printer you are using and then click Next.

The wizard
prompts
for.)(הבא
the
IP ולחץ
information.
7. Select
the type
of printer
youwireless
are
using
and
then
click Next
Next
על
משתמש
אתה. בחר את סוג המדפסת בה7 .
The wizard prompts for the wireless .האלחוט
IP information.
 שלIP האשף יבקש ממך לציין את מידע
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. סטטיIP  (דינמי) או האפשרותDHCP אפשר את האפשרות8 .
8. Enable the DHCP (dynamic) or static IP option.

...פעל לפי השלבים הבאים

...אם תשתמש ב

DHCP
.) (הבאNextComplete
 ולחץ עלDHCP
אבחר אתsteps...
.
If you will be using...
the following
9 בשלב
המשך
.
DHCP
a. Select .DHCP
and
click בNext
.
.)(סטטי
Static
את
בחר
א
.
סטטי
b. Continue with step 9.
.IP יופעלו השדות של הגדרות
Static
a. Select Static.
Default Gateway ,)IP (כתובת
הזןare
ב.
TheIPIPAddress
settings את
fields
activated.
- (מסכת רשתSubnet Mask- ו,)(מבואת ברירת המחדל
a. Enter שרת
the IPשל
Address,
 פנה למנהל הרשת.ההדפסה האלחוטי
)משנהDefault Gateway, and Subnet

Mask for
the wireless
.הנכונים
הערכים
לקבלתprint server. Contact your network
administrator for the correct values.
.9  גהמשך בשלב.

b. Continue with step 9.
9. Click Next.

.) (הבאNext לחץ על9 .
The Wireless Settings window opens..) (הגדרות אלחוטWireless Settings ייפתח החלון

10. Enter the ESSID.

.ESSID
אתbefore
הזן10.	
Important • The ESSID and pass phrase, if used, must be set at your access
point

completing
steps.
בנקודת
אותםthese
להגדיר
 תצטרך, ובביטוי הסיסמהESSID- • בושחאם תרצה להשתמש ב
.הגישה לפני השלמת שלבים אלה
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 תועצמאב הרוצת תעיבקתועצמאב הרוצת תעיבקצמאב הרוצת תעיבק
	11.מהרשימה הנפתחת ,בחר את ( Security Modeמצב אבטחה) שלך.
אם תבחר...
( Noneללא)
WEP 40-Bit
WEP 128-Bit

EAP-TLS
EAP-TTLS
EAP-FAST
WPA-EAP-TLS
PEAP
LEAP
WPA-EAP-TTLS
WPA-PEAP
WPA-LEAP
WPA-PSK

WPA-EAP-FAST

KERBEROS

אז...
המשך בשלב .12
 .אבחלק ( WEP Optionsאפשרויות  )WEPשל החלון ,הזן את
הערכים הבאים:
	•( Authentication typeסוג אימות)
	•( WEP Indexאינדקס )WEP
	•( Encryption Key Storageאחסון מפתח הצפנה)
	•( WEP Keysמפתחות )WEP
 .בלחץ על ( Nextהבא) והמשך אל שלב .12
בחלק  EAPשל החלון ,אם נדרש:
 .אהזן את ( Optional Private Keyמפתח פרטי אופציונלי).
 .בלחץ על ( Nextהבא) והמשך אל שלב .12
בחלק ( General Securityאבטחה כללית) של החלון:
 .אהזן את ( Security Usernameשם משתמש אבטחה) ואת
( Security Passwordסיסמת אבטחה).
 .בלחץ על ( Nextהבא) והמשך אל שלב .12
בחלק  WPAשל החלון:
 .אבחר את ( PSK Typeסוג .)PSK
 .בהזן את ( PSK Nameשם .)PSK
 .גלחץ על ( Nextהבא) והמשך אל שלב .12
 .אבחלק ( General Securityאבטחה כללית) של החלון ,הזן
את ( Security Usernameשם משתמש אבטחה) ואת
( Security Passwordסיסמת אבטחה).
 .בבחלק  EAPשל החלון ,אם נדרש ,הזן את Optional Private
( Keyמפתח פרטי אופציונלי).
 .גלחץ על ( Nextהבא) והמשך אל שלב .12
 .אבחלק ( Kerberos Settingsהגדרות  )Kerberosשל החלון,
הזן את הערכים הבאים:
	•( Kerberos Userמשתמש )Kerberos
	•( Kerberos Passwordסיסמת )Kerberos
	•( Kerberos Realmתחום )Kerberos
	•Kerberos KDC

 .בלחץ על ( Nextהבא) והמשך אל שלב .12
 KERBEROSאינו נתמך בשרתי הדפסה Internal
 .ג
 Wireless Plusאו בכרטיסי אלחוט.
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 (הגדרותWireless Settings  (אפשרויות מתקדמות) בחלוןAdvanced Options לחץ על12.
.)אלחוט
The Advanced Wireless
Settings
window
opens.
.) (הגדרות אלחוט מתקדמותAdvanced Wireless Settings ייפתח החלון

12. Click Advanced Options in the Wireless Settings window. step 12

13. Review the settings in the Advanced Wireless Settings window. Change the settings as
.)מתקדמות
(הגדרות
Advanced Wireless Settings סקור את ההגדרות בחלון13.	
.
necessary,
and then אלחוט
click OK

.) (אישורOK שנה את ההגדרות לפי הצורך ולחץ על
.) (הגדרות אלחוטWireless Settings ישוב וייפתח החלון

The Wireless Settings window returns.
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 תועצמאב הרוצת תעיבקתועצמאב הרוצת תעיבקצמאב הרוצת תעיבק

ectivity Wizard

	14.לחץ על ( Nextהבא).
בהתבסס על בחירותיך ב( Wireless Setup Wizard-אשף הגדרות אלחוט) ,התוכנית
תכתוב את פקודות  ZPLהמתאימות ותציג אותן לסקירתך.
אם בחרת...

תוצג תיבת דו-שיח הדומה לזו.

Tabletop/Desktop

(שולחן עבודה)

( Mobileנייד)
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התקנה 41
 תועצמאב הרוצת תעיבקתועצמאב הרוצת תעיבקצמאב הרוצת תעיבק
15.החלט האם ברצונך לשלוח את התסריט מיד או לשמור אותו לשימוש במועד מאוחר יותר.
כדי...
להשלים את ההתקנה
על-ידי שליחת תסריט ZPL
למדפסת דרך היציאה
שבחרת בתחילת נוהל זה.

אז...
 .אאמת שהמדפסת מחוברת למחשב דרך היציאה
שבחרת.
הערה • לחיבורים טוריים ,השתמש בכבל מודם טורי
מסוג .null
 .באם עדיין לא עשית זאת ,הפעל את המדפסת (.)I
 .גבחלון ( Review and Send ZPL for Wirelessסקור
ושלח את  ZPLלמדפסת אלחוט) ,לחץ על Finish
(סיום).
המחשב ישלח את תסריט  ZPLלמדפסת דרך
היציאה שנבחרה .המסך Wireless Setup Wizard

(אשף הגדרות אלחוט) ייסגר.
 .דכבה את המדפסת ( )Oוהפעל אותה שוב (.)I
שמור את תסריט ZPL
בקובץ 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.
 .אבחלון ( Review and Send ZPL for Wirelessסקור
ושלח את  ZPLלמדפסת אלחוט) ,סמן את התסריט,
לחץ לחיצה ימנית ובחר את ( Copyהעתק).
 .בפתח עורך טקסט ,כגון  ,Notepadוהדבק את התסריט
בחלון היישום.
 .גשמור את התסריט.
 .דב( Connectivity Wizard-אשף הקישוריות) ,לחץ על
( Cancelביטול) כדי לצאת מבלי לשלוח כעת את
התסריט.
 .האם עדיין לא עשית זאת ,הפעל את המדפסת (.)I
 .ושלח את קובץ  ZPLלמדפסת דרך היציאה הרצויה.

	16.שים לב למצב האלחוט של המדפסת בלוח הבקרה של המדפסת ,ואשר כי הגדרת את
המדפסת לקישוריות אלחוטית .מדפסות בעלות צג  LCDמציגות טקסט או סמלים (ראה
טבלה  5וטבלה .)6
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 תייצפוא לש הרוצת לש הרוצת

החיוויים של מצב קישור ואות אלחוט בצג LCD
סעיף זה ישים לכל המדפסות ומנועי ההדפסה לבד ממדפסת .HC100
•חיווי מצב קישור (טבלה )5
חיווי מצב קישור אלחוט נמצא בחלק הימני העליון של צג  ,LCDומספק תצוגה בזמן-
אמת של מצב הרשת של המדפסת.
 •  5הלבטהחיוויים של מצב הקישור
משמעות
האלחוט משויך לרשת התקשורת המקומית האלחוטית (.)WLAN

חיווי מצב

האלחוט אינו משויך לרשת התקשורת המקומית האלחוטית ( .)WLANאמת
שהגדרות האלחוט של המדפסת זהות לאלו של רשת התקשורת המקומית
האלחוטית (.)WLAN
האלחוט משויך ומאומת לרשת התקשורת המקומית האלחוטית (.)WLAN
ריק

	•המדפסת מחפשת שרת הדפסה קווי.
	•המדפסת פועלת עם שרת הדפסה קווי.
	•כרטיס שרת ההדפסה האלחוטי אינו מותקן או מותקן בצורה שגויה.
•החיוויים של אות אלחוט (טבלה )6
נוריות חיווי אלחוט נמצאות בחלק הימני העליון של צג  ,LCDומספקות תצוגה בזמן-
אמת של עצמת האות ואיכות האות.
 •  6הלבטהחיוויים של אות האלחוט

החיוויים של אות האלחוט

תיאור
פסים אלה מציינים את העצמה היחסית של האות האלחוטי .ככל שמוצגים
יותר פסים ,כך החיבור בין המדפסת לרשת טוב יותר.
אם המדפסת מציינת עצמת אות אך אינה יכולה ליצור קשר עם המחשב,
העבר את המדפסת למיקום אחר כדי לקבל עצמת אות או איכות אות טובים
יותר .מצב כזה גם עשוי לציין כי המדפסת משויכת לנקודת הגישה שלך,
אך אינה מאומתת בה.
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התקנה 43
 תייצפוא לש הרוצת לש הרוצת
Setup 43
Bluetooth
אופציית
תצורה של
Bluetooth Option Configuration

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

(הבא).

5 .במסך ( Bluetooth Settingsהגדרות  ,)Bluetoothסמן את '( 'Enabledמאופשר) כדי לאפשר
את תפקודיות .Bluetooth
6 .בשדה ( Friendly Nameשם ידידותי) ,קבע את שם  Bluetoothשל ההתקן .השם יופיע
במהלך גילוי התקן וההתקן הראשי יסמן את המדפסת בשם הזה.
7 .הגדר את ( Discoverableניתן לגילוי) למצב '( 'Onמופעל) או '( 'Offמופסק) ,כדי להגדיר
האם ההתקן יופיע כאשר התקנים ראשיים יחפשו התקנים חדשים לצימוד.
8 .הגדר 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)).
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9 .הערכים שנקבעים בשדה ( Authentication PINקוד  PINלאימות) ישתנו בהתאם לגרסת
 Bluetoothשל ההתקן הראשי .אם ההתקן הראשי משתמש ב BT 2.0-או גרסה קודמת,
הזן ערך מספרי בשדה זה .אתה תתבקש להזין ערך זה בהתקן הראשי כדי לאמת את
הצימוד .יש לבחור את  Security Mode 2או  3ב( Advanced Settings-הגדרות מתקדמות)
עבור צימוד באמצעות .PIN

	10.אם ההתקן הראשי משתמש ב BT 2.1-או גרסה חדשה יותר ,אין להגדרה זו השפעהBT .
 2.1והלאה משתמש ב( Secure Simple Paring-צימוד פשוט מאובטח  )SSP -שאינו דורש
שימוש ב.PIN-
	11.לחיצה 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).

12.לחץ על ( Nextהבא) כדי להמשיך בהגדרת התצורה של המדפסת.
	13.יוצגו פקודות  SGDלהגדרת תצורה תקינה של המדפסת .לחץ על ( Nextהבא) כדי
להמשיך למסך ( Send Dataשליחת נתונים).
	14.במסך ( Send Dataשליחת נתונים) ,תוכל ללחוץ על ( Printerמדפסת) לבחירת המדפסת
אליה תרצה לשלוח מיד את הפקודות ,או על הלחצן ( Fileקובץ) כדי לשמור את הפקודות
בקובץ במחשב ,ומאוחר יותר תוכל לשלוח את הפקודות למדפסת אחת או יותר.
15.כדי לשלוח את הפקודות למדפסת ,לחץ על הלחצן ( Finishסיום) ,המדפסת תתעדכן
ותופעל מחדש .כעת תוכל לנתק את ממשק  USBמהמדפסת.
	16.כדי להשלים את תהליך צימוד  ,Bluetoothאפשר את גילוי התקן  Bluetoothבהתקן הראשי
ופעל לפי ההנחיות בהתקן הראשי.
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חיבור להתקן ראשי Windows XP® SP2
תהליך זה עוסק בהתקנה במערכת ( Windows XP SP2ומעלה)
1 .בתפריט '( '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.
2 .השאר את לחצן האפשרות '( 'Localמקומי) ותיבת הסימון '( ’Automatic detect ...גילוי
אוטומטי) ולחץ על '( 'Nextהבא).
3 .לא אמורה להתגלות מדפסת כלשהי .אם זוהתה מדפסת אחת או יותר ,אל תבחר באף
אחת מהן ולחץ על '( 'Nextהבא).
4 .סמן את לחצן האפשרות '( 'Create a new portצור יציאה חדשה) ,ובחר את 'Bluetooth
( 'Printer Portיציאת מדפסת  )Bluetoothמהתפריט הנפתח שיופיע.

5 .בחלון '( 'Bluetooth Printer Portיציאת מדפסת  )Bluetoothהחדש ,בחר את המדפסת
שלך מהתקני  Bluetoothברשימה .הפעולה עשויה להימשך מספר דקות .לחץ על הלחצן
'( 'Connectהתחבר).
6 .ייפתח החלון '( 'Install Printer Softwareהתקן תוכנת מדפסת) .בחר את ''ZDesigner
כ( 'Manufacture'-ייצור) כדי לבחור את דגמי  Zebraהנתמכים ,ובחר את דגם המדפסת
שלך מהרשימה '( 'Printersמדפסות) .לחץ על '( 'Nextהבא) כדי להמשיך.
7 .בחר את '( 'Keep the existing driversשמור על מנהלי ההתקנים הקיימים) ולחץ על ''Next
(הבא).
8 .הגדר את שם המדפסת ובחר את מדפסת ברירת המחדל כפי שתרצה .לחץ על ''Next
(הבא).
9 .ענה '( 'Yesכן) ,כדי להדפיס עמוד בדיקה .לחץ על '( 'Nextהבא) כדי להמשיך.
	10.לחץ על '( 'Finishסיום) בחלון '( 'Completing the Add Printer Wizardהשלמת אשף הוספת
מדפסת) וההתקנה של מדפסת  Bluetoothתושלם ויודפס עמוד בדיקה של Windows
(לפחות סמל .)Windows

חיבור להתקן ראשי של  Windows Vista® SP2או ®Windows 7
ההתקנה של  Bluetoothבמערכות Windows Vista ( SP2ומעלה) 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 printer
(הוסף 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  )BluetoothבControl'-
( 'Panelלוח הבקרה) או ממגש המערכת בסרגל '( 'Startהתחל) ולהפעיל את SPP
עבור ה'התקן' ,מדפסת  Bluetoothשאתה מתקין .התקן את המדפסת כמדפסת
מקומית (יציאת  USBאו יציאה טורית עבור מדפסת )ZD500 Series™ושנה את
'יציאה' לאחר השלמת ההתקנה אל יציאת ( SPP COMיציאה טורית וירטואלית).
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Setup
' (התחל) שלStart' ' (התקנים ומדפסות) מתפריטDevices and Printers' גש אל1 .
Bluetooth Option Windows
Configuration

1. Access the ‘Devices and Printers’ from the Windows Start menu (

)..)

(
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‘Devices
Printers’
Note
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לסמל
שים לב
.)ומדפסותdevices
(התקנים
'Devices
andand
Printers
' בחלוןwindow.
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התקני
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3. Hover over the Bluetooth icon with the mouse pointer and the icon will highlight. RightClick
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icon.Bluetooth
Select ‘Bluetooth
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סמל
מעל
לחץ לחיצהBluetooth
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מעל סמלSettings’
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הסימוןbutton.
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the window.
הלחצן
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7 .המתן עד שיופיע המסך הבא בצג המדפסת .ודא שמספרי הצימוד תואמים.
אם המספרים תואמים ,לחץ על הלחצן ' 'Nextהבא בחלון '( 'Add a deviceהוסף התקן)
ולחץ על לחצן /OKבחירה בלוח הבקרה של המדפסת.
אם המספרים אינם תואמים ,שנה באמצעות מקשי החצים בלוח הבקרה של המדפסת
את ( ACCEPTאשר) אל ( REJECTדחה) ולחץ על לחצן /OKבחירה בלוח הבקרה של
המדפסת.

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

 • הרעהשים לב למספר יציאת  COMהמוצג בסרגל המשימות הנפתח .הוא יוצג רק למשך
מספר שניות.
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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 ,Windows
הדפס מדבקת בדיקה באמצעות כלי העזר להתקנה של  Zebraאו באמצעות 'מדפסות ופקסים'
של  ,Windowsהנגיש דרך 'לוח הבקרה' .במערכות הפעלה שאינן  ,Windowsהעתק קובץ
טקסט  ASCIIבסיסי בפקודה אחת ( )~WCכדי להדפיס מדבקת מצב תצורה.
בדיקת הדפסה באמצעות כלי העזר להתקנה של :Zebra
1 .פתח את כלי העזר להתקנה של .Zebra
2 .לחץ על סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת ולהפעיל את לחצני
תצורת המדפסת המופיעים בחלון מתחתיו.
3 .לחץ על הלחצן '( 'Open Printer Toolsפתח כלי מדפסת).
4 .בכרטיסייה '( 'Printהדפסה) ,לחץ על השורה '( 'Print configuration labelהדפס מדבקת
תצורה) ולחץ על הלחצן '( 'Sendשלח) .המדפסת צריכה להדפיס מדבקת מצב תצורה.
בדיקת הדפסה באמצעות תפריט '( 'Printer and Faxesמדפסות ופקסים) של :Windows
1 .לחץ על לחצן '( 'Startהתחלה) של  ,Windowsכדי לגשת אל תפריט ''Printers and Faxes
(מדפסות ופקסים) או '( 'Control Panelלוח הבקרה) כדי לגשת לתפריט 'Printers and
( 'Faxesמדפסות ופקסים) .פתח את התפריט.
2 .בחר את סמל המדפסת שהותקנה כעת כדי לבחור את המדפסת ולחץ לחיצה ימנית כדי
לפתוח את התפריט '( 'Propertiesמאפיינים) של המדפסת.
3 .מכרטיסיית '( 'Generalכללי) של המדפסת ,לחץ על הלחצן '( 'Print Test Pageהדפס עמוד
בדיקה) .המדפסת צריכה להדפיס עמוד בדיקה של .Windows
הדפסת בדיקה במדפסת  Ethernetהמחוברת לרשת (רת"מ או  )WANבאמצעות חלון
פקודות (( )MS-DOSאו ( Runהפעלה) מתפריט ( Startהתחל) של :)Windows XP
1 .צור קובץ טקסט המכיל את שלושת תווי  ASCIIהבאים~WC :
2 .שמור את הקובץ בשם( TEST.ZPL :אין חשיבות לשם הקובץ והסיומת).
3 .קרא את כתובת  IPשל המדפסת מתדפיס מצב הרשת במדבקת מצב 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 ה IP- ,123.45.67.01הפקודה תהיה:
)ftp 123.45.67.01
4 .הקלד את המילה ' 'putולאחריה את שם הקובץ והקש  .Enterעבור קובץ הבדיקה לעיל,
הפקודה תהיהput TEST.ZPL         :
המדפסת צריכה להדפיס מדבקת מצב תצורה חדשה.
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הדפסת בדיקה בהעתקת קובץ פקודת  ZPLעבור מערכות הפעלה שאינן :Windows
1 .צור קובץ טקסט המכיל את שלושת תווי  ASCIIהבאים~WC :
2 .שמור את הקובץ בשם( TEST.ZPL :אין חשיבות לשם הקובץ והסיומת).
3 .העתק את הקובץ אל המדפסת .עבור  ,DOSניתן לשלוח את הקובץ למדפסת המחוברת
ליציאה המקבילית של המדפסת בפקודה:
COPY TEST.ZPL LPT1        
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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תצורת המדפסת

שינוי הגדרות המדפסת
נושא זה מציג בפניך את הגדרות המדפסת שביכולתך לשנות ומזהה את הכלים לשינוי
ההגדרות .כלים אלה כוללים את:
•תפריט לוח הבקרה
•פקודות  ZPLו( )SGD)Set/Get/Do-לקבלת מידע נוסף ,ראה Zebra® Programming Guide
(מדריך תכנות .)ZPL

•דפי האינטרנט של המדפסת ,כאשר המדפסת מחוברת דרך שרת הדפסה קווי או

אלחוטי (לקבלת מידע נוסף ,ראה ZebraNet Wired and Wireless Print Servers User
( Guideמדריך למשתמש בשרתי הדפסה קוויים ואלחוטיים של .)ZebraNet

עותקים של המדריכים המופיעים כאן זמינים בכתובת  http://www.zebra.com/manualsאו
בתקליטור המשתמש המצורף למדפסת.
נושא זה כולל את נושאי המשנה הבאים:
•תפריט הגדרות בעמוד 52
•תפריט כלים בעמוד 56
•תפריט רשת בעמוד 61
•תפריט  RFIDבעמוד 65
•תפריט שפה בעמוד 69
•תפריט חיישנים בעמוד 71
•תפריט יציאות בעמוד 72
•תפריט  Bluetoothבעמוד 74
•כיול ידני  -מדיה בעמוד 75
•כיול  RFIDבעמוד 76
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 52תצורת המדפסת
תספדמה תורדגה יוניש

תפריט הגדרות
 •  7הלבטתפריט הגדרות
הגדר את רמת השחור לרמה הנמוכה ביותר כדי לספק איכות הדפסה טובה .אם תגדיר
Print
את רמת השחור לרמה גבוהה מדי ,תמונת המדבקה עשויה שלא להיות ברורה ,סריקת
Darkness
פסי הברקוד עשויה להיות שגויה ,עלולים להיווצר חורי שריפה בסרט או עלול להיגרם בלאי
(רמת שחור
של ההדפסה) מוקדם בראש ההדפסה.
כדי לקבוע את רמת השחור הטובה ביותר ,עיין בנושא דוח איכות הדפסה בעמוד .135
0.0 – 30.0
ערכים קבילים:
^MD~SD ,
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
print.tone
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( General Setupהגדרה כללית) > ( Darknessרמת
שחור)
 Print Speedבחר את מהירות הדפסת המדפסת (באינצ'ים לשנייה) .מהירות הדפסה איטית יותר תפיק
בדרך כלל איכות הדפסה טובה יותר.
(מהירות
הדפסה)
2, 3, 4, 5, 6
ערכים קבילים:
^PR
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
media.speed
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
בחר את סוג המדיה בו אתה משתמש.
Media Type
(סוג מדיה)
	•אם תבחר את ( CONTINUOUSרציף) ,תהיה חייב לכלול את אורך המדבקה 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.
לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא סוגי מדיה בעמוד .79
•CONTINUOUS
ערכים קבילים:
•GAP/NOTCH
•MARK

 MN
^
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.media_type
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Media Setupהגדרת מדיה) > ( Media Typeסוג מדיה)
 Print Methodמציינת האם המדפסת משתמשת במצב ( Direct Thermalתרמית ישירה) (ללא סרט) או
( Thermal Transferהעברה תרמית) (באמצעות מדיית העברה תרמית וסרט).
(שיטת
הדפסה)
•THERMAL TRANS
ערכים קבילים:
•DIRECT THERMAL

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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 MT
^
ezpl.print_method
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( Media Setupהגדרת מדיה) > ( Print Methodשיטת
הדפסה)
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Tear-Off
Position

(מיקום
תלישה)
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Printer Configuration
Changing Printer Settings

 •  7הלבטתפריט הגדרות (המשך)
במידת הצורך ,כוון את מיקום המדיה היוצאת מהמדפסת לאחר ההדפסה.
	•מספרים גבוהים יותר מוציאים פס מדיה ארוך יותר (קו התלישה נע קרוב יותר לקצה
המוביל של המדבקה הבאה).
	•מספרים נמוכים יותר מוציאים פס מדיה קצר יותר (קו התלישה נע קרוב יותר לקצה של
המדבקה שהודפסה).
	•הערה  -הגדרת התלישה אינה משפיעה על מיקום תכנות .RFID

1

2

1
2

כיוון המדיה
הגדרת המפעל של מיקום קו התלישה היא במיקום 000

ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
Print Width

(רוחב
הדפסה)
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 –120עד 120

~TA
ezpl.tear_off
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( General Setupהגדרה כללית) > ( Tear Offתלישה)
מציינת את רוחב המדבקה בשימוש .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 II
 0000עד  0832נקודות (מדפסות )200 dpi
ערכים קבילים:
 0000עד  1280נקודות (מדפסות )300 dpi
^PW
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.print_width
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Media Setupהגדרת מדיה) > ( Print Widthרוחב
הדפסה)

P1062653-342 Rev.
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 54תצורת המדפסת
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Print Mode

(מצב
הדפסה)

 •  7הלבטתפריט הגדרות (המשך)
בחר את מצב ההדפסה התואם לאפשרויות המדפסת שלך.
ערכים קבילים:

•TEAR OFF
•( PEEL OFFהשתמש בערך זה עבור Label
( Dispensingהנפקת מדבקה):

מפרידה את נייר המגן מהמדבקה ומגישה מדבקה
מקולפת למפעיל)

•REWIND
•CUTTER
•DELAYED CUT
•LINERLESS PEEL
•LINERLESS REWIND
•LINERLESS TEAR

 MM
^
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
media.printmode
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( General Setupהגדרה כללית) > ( Print Modeמצב
הדפסה)
במידת הצורך ,הסט את מיקום ההדפסה לגובה המדבקה .ערך שלילי מעביר את התבנית
Label Top
לעבר תחילת המדבקה; ערך חיובי מרחיק את התבנית מתחילת המדבקה.
(תחילת
מדבקה)
 –120עד 120
ערכים קבילים:
^LT
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zpl.label_top
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Advanced Setupהגדרה מתקדמת) > Top Position
(מיקום עליון)
במידת הצורך ,הסט את מיקום ההדפסה לרוחב המדבקה .מספרים חיוביים מסיטים את
Label Left
הקצה השמאלי של התמונה לעבר מרכז המדבקה לפי מספר הנקודות שנבחר ,בעוד
Position
(מיקום שמאל מספרים שליליים מסיטים את הקצה השמאלי של התמונה לעבר הקצה השמאלי של
המדבקה.
המדבקה)
 –9999עד 9999
ערכים קבילים:
^LS
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zpl.left_position
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Advanced Setupהגדרה מתקדמת) > Left Position
(מיקום שמאלי)
כאשר מופעל מצב הדפסה מחדש ,ניתן להדפיס שוב את המדבקה שהודפסה לאחרונה על-
Reprint
ידי לחיצה והחזקה של  PAUSE + CANCELבלוח הבקרה של המדפסת.
( Modeמצב
הדפסה
ON
ערכים קבילים:
מחדש)
OFF

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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^
ezpl.reprint_mode
לא זמין
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Table 7 • SETTINGS Menu (Continued)

Set the maximum label length to a value
that is at
least 1.0
in. (25.4
greater than the
)(המשך
הגדרות
תפריט
 הלבטmm)
7 • 
actual label length plus the interlabel gap. If you set the value to one that is smaller than the
Maximum
 מ"מ) מהאורך25.4(  אינץ1.0 הגדר את האורך המרבי של המדבקה לערך גדול בלפחות
label length, the printer assumes that continuous media is loaded, and the printer cannot
 אם תקבע את הערך לערך הקטן. הממשי של המדבקה בתוספת המרווח בין המדבקותLabel Length
calibrate.
(אורך
. המדפסת תניח שטעונה מדיה רציפה ולא יהיה ניתן לכייל את המדפסת,מאורך המדבקה
For example, if the label length is 6.0 inches (152 mm) including the inter-label gap, set the
מדבקה
 קבע את, מ"מ) כולל המרווח בין המדבקות152( ' אינץ6.0  אם אורך המדבקה הוא,לדוגמה
parameter for at least 7.0 inches (178 mm).
)מרבי
.) מ"מ178( ' אינץ7.0 הפרמטר לפחות אל

1

3

)אורך המדבקה (כולל המרווח בין המדבקות
1
המרווח בין המדבקות
2
המרבי של
האורך
אתsupported
 הגדרby
3 the printer
0 to the maximum
label
length
Accepted values: המדבקה לגודל זה בערך
Related ZPL command(s):

^ML

SGD command
used:המרבי בו תומכת
ezpl.label_length_max
המדפסת
 עד לאורך המדבקה0

Printer web page:

> ) (הגדרות מדפסתPrinter Settings הצג ושנה את
 (אורךMaximum Length > ) (הגדרת מדיהMedia Setup
)מרבי

ZD500 Series™ Thermal Transfer Printer User’s Guide

P1062653-342 Rev. A

:ערכים קבילים

View and Modify Printer
> Media
Setup
>
^ML Settings
:)קשורה(ות
ZPL
)פקודה(ות
Maximum Length
: בשימושSGD פקודת
ezpl.label_length_max

:עמוד אינטרנט של המדפסת

P1062653-002 Rev. A
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 56תצורת המדפסת
תספדמה תורדגה יוניש

תפריט כלים
טבלה  • 8תפריט כלים
 Print Informationמדפיסה את המידע הנדרש על המדיה; אם משתמשים במדיה בדידה ,המידע יוצג
במדבקה אחת או יותר (תגיות ,כרטיסים וכו').
(מידע הדפסה)
•( SETTINGSהגדרות)—הדפסת דוח תצורה של
ערכים קבילים:
המדפסת.
•( NETWORKרשת)—הדפסת ההגדרות של כל
שרתי ההדפסה המותקנים.
•( 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)—הדפסת הברקודים
הזמינים במדפסת .הברקודים עשויים להיות
מאוחסנים בזיכרון  RAMאו זיכרון הבזק.
•( ALLהכל)—הדפסת שש המדבקות לעיל.
•( SENSOR PROFILEפרופיל חיישן)—הצגת
הגדרות החיישן בהשוואה לקריאות החיישן
הממשיות .כדי לפענח את תוצאות פרופיל
החיישן ,עיין בנושא פרופיל חיישן בעמוד .140
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
הגדרות~WC :
רשת~WL :
פרופיל חיישן~JG :
אחר^WD :
ללא
פקודת  SGDבשימוש:
הגדרות ורשת :בצע אחת הפעולות הבאות:
מקש(י) לוח הבקרה:
	•החזק את ( CANCELביטול) לחוץ במהלך
הפעלת המדפסת.
	•החזק את ( FEED + CANCELהזנה  +ביטול)
לחוצים למשך  2שניות כאשר המדפסת במצב
המתנה.
פרופיל חיישן :החזק את ( FEED + CANCELהזנה +
ביטול) לחוצים במהלך הפעלת המדפסת.
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Print Listings on Labelהדפס רשימות על מדבקה)
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מדריך למשתמש למדפסת העברה תרמית ZD500™ Series

12/2/2013

תצורת המדפסת 57
תספדמה תורדגה יוניש

LCD Contrast

(ניגודיות )LCD

Idle Display

(תצוגת המתנה)

 •  8הלבטתפריט כלים (המשך)
משנה את הניגודיות בצג המדפסת.
 3עד 15
ערכים קבילים:
ללא
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
display.contrast
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
בחירת המידע המוצג בצג המדפסת כאשר היא במצב המתנה.
•FW VERSION
ערכים קבילים:
•IP ADDRESS
•MM/DD/YY 24 HR
•M/DD/YY 12 HR
•DD/MM/YY 24 HR
•DD/MM/YY 12 HR

ללא
device.idle_display_format

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
 Power-Up Actionהגדרת הפעולה שמבוצעת בהפעלה
(פעולה בהפעלה) הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך רצף ההפעלה.
•( 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.
ערכים קבילים:
•( CALIBRATEכיול)
•( FEEDהזנה)
•( LENGTHאורך)
•( NO MOTIONללא תנועה)
•( SHORT CALכיול קצר)
^MF
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.power_up_action
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Calibrationכיול)
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Head-Close

( Actionפעולה
בעת סגירת
הראש)
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 •  8הלבטתפריט כלים (המשך)
קביעת הפעולה בעת סגירת הראש
הגדר את הפעולה שהמדפסת תבצע במהלך סגירת ראש ההדפסה.
•( 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 והמערך מבלי לשנות את שבח
החיישן ,קובעת את אורך המדבקה ומזינה את המדיה עד למערך הבא.
ערכים קבילים:
•( CALIBRATEכיול)
•( FEEDהזנה)
•( LENGTHאורך)
•( NO MOTIONללא תנועה)
•( SHORT CALכיול קצר)
^MF
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.head_close_action
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Calibrationכיול)
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תצורת המדפסת 59
תספדמה תורדגה יוניש

Load Defaults

(טעינת ברירת
מחדל)

 •  8הלבטתפריט כלים (המשך)
טעינת ברירות מחדל של המדפסת או שרת ההדפסה
•( FACTORYיצרן)—שחזור את 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 תתקשר שוב לרשת האלחוטית שלך.
•( LAST SAVEDנשמרו לאחרונה)—טעינת ההגדרות מהשמירה הקבועה האחרונה.
•FACTORY
ערכים קבילים:
•NETWORK
•LAST SAVED

Manual

( Calibrationכיול
ידני)

12/2/2013

יצרן^JUF :
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
רשת^JUN :
נשמרו לאחרונהJUR^ :
פקודת  SGDבשימוש:
ללא
יצרן :החזק את ( FEED + PAUSEהזנה  +השהיה)
מקש(י) לוח הבקרה:
לחוצים במהלך הפעלת המדפסת כדי לאפס את
הפרמטרים של המדפסת להגדרות היצרן.
רשת :החזק את ( CANCEL+ PAUSEביטול+
השהיה) לחוצים במהלך הפעלת המדפסת כדי לאפס
את הפרמטרים של הרשת להגדרות היצרן.
נשמרו לאחרונה :לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Factoryיצרן) :הצג ושנה את Printer Settings
(הגדרות מדפסת) > Restore Default Configuration
(שחזר תצורת ברירת מחדל)
( Networkרשת)( Print Server Settings :הגדרות
שרת הדפסה) > ( Reset Print Serverאפס שרת
הדפסה)
( Last savedנשמרו לאחרונה) :הצג ושנה את
( Printer Settingsהגדרות מדפסת) > Restore
( Saved Configurationשחזר תצורה שנשמרה)
כייל את המדפסת כדי לכוונון את רגישות חיישני המדיה והסרט.
להוראות מלאות על ביצוע נוהל כיול ,עיין בנושא כיול ידני  -מדיה בעמוד .75
לא זמין
ערכים קבילים:
~JC
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.manual_calibration
פקודת  SGDבשימוש:
החזק את PAUSE + FEED + CANCEL
מקש(י) לוח הבקרה:
(השהיה+הזנה+ביטול) לחוצים למשך שניות כדי
להתחיל בכיול.
לא ניתן להתחיל בנוהל הכיול דרך דפי האינטרנט.
עמוד אינטרנט של המדפסת:
עיין בדפי האינטרנט הבאים לקבלת ההגדרות
המוגדרות בעת כיול חיישן:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( Calibrationכיול)
חשוב • אל תשנה הגדרות אלה אלא אם
התמיכה הטכנית של  Zebraאו טכנאי שירות
מורשה יורו לך לעשות זאת.
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 60תצורת המדפסת
תספדמה תורדגה יוניש

Communication
Diagnostics
( Modeמצב אבחון
תקשורת)

Enable ZBI
(אפשר את )ZBI

Run a ZBI

( Programהפעל
תוכנית )ZBI

Stop a ZBI
( Programעצור
תוכנית )ZBI
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 •  8הלבטתפריט כלים (המשך)
השתמש בכלי האבחון כדי להורות למדפסת להפיק ערכים הקסדצימליים של כל
הנתונים שהתקבלו במדפסת.
לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא בדיקת אבחון תקשורת בעמוד .139
ערכים קבילים:
•( DISABLEDמושבת)
•( ENABLEDמאופשר)
 ~JDכדי לאפשר ~JE ,כדי להשבית
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
device.diagnostic_print
פקודת  SGDבשימוש:
החזק את ( PAUSE + FEEDהשהיה +הזנה) לחוצים
מקש(י) לוח הבקרה:
למשך  2שניות כאשר המדפסת במצב המתנה.
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
Zebra Basic Interpreter ( - ZBI 2.0™מפענח בסיסי של  )ZBIהוא אפשרות תכנות
שניתן לרכוש למדפסת .אם תרצה לרכוש אפשרות זו ,פנה למשווק  Zebraלקבלת מידע
נוסף.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ללא
( zbi.keyמזהה האם האפשרותZBI 2.0
פקודת  SGDבשימוש:
מאופשרת או מושבתת במדפסת)
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
אם  ZBIמותקן ,ייתכן שתרצה להפעיל תוכנית  ZBIשהורדת למדפסת שלך.
לא זמין
ערכים קבילים:
~JI ,^JI
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zbi.control.run
פקודת  SGDבשימוש:
רישום במדריך
עמוד אינטרנט של המדפסת:
אם מופעלת תוכנית  ZBIבמדפסת ,ייתכן שתרצה לעצור אותה.
לא זמין
ערכים קבילים:
~JQ
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zbi.control.terminate
פקודת  SGDבשימוש:
רישום במדריך
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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תצורת המדפסת 61
תספדמה תורדגה יוניש

תפריט רשת
טבלה   • 9תפריט רשת
 WIRED or WLANהצגה או קביעה של כתובת  IPשל המדפסת
IP Address
הצג ,ואם צריך ,שנה את כתובת  IPשל המדפסת.
(כתובת  IPשל
שינויים בהגדרה זו יישמרו רק אם ( IP PROTOCOLפרוטוקול  )IPהוגדר אל
רשת קווית או
( PERMANENTקבוע) .כדי לאפשר לשינויים שמורים כלשהם להיכנס לפעולה ,אתחל
אלחוטית)
את שרת ההדפסה (ראה  RESET NETWORKבנושא זה).
 000עד  255עבור כל שדה
ערכים קבילים:
^ND
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
קוויתinternal_wired.ip.addr :
פקודת  SGDבשימוש:
אלחוטיתip.addr, wlan.ip.addr :
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( TCP/IP Settingsהגדרות )CP/IP
 WIRED or WLANהצגה או קביעה של מסכת רשת משנה
Subnet Mask
הצג ,ואם צריך ,שנה את מסכת רשת משנה.
(מסכת רשת
פריט התפריט מופיע רק אם מותקן שרת הדפסה קווי או אלחוטי במדפסת .כדי לשמור
משנה של
את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ( IP PROTOCOLפרוטוקול  )IPאל PERMANENT
רשת קווית או
(קבוע) ,ואתחל את שרת ההדפסה (ראה  RESET NETWORKבנושא זה).
אלחוטית)
 000עד  255עבור כל שדה
ערכים קבילים:
^ND
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
קוויתinternal_wired.ip.netmask :
פקודת  SGDבשימוש:
אלחוטיתwlan.ip.netmask :
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( TCP/IP Settingsהגדרות )TCP/IP
 WIRED or WLANהצגה או קביעה של ברירת מחדל של מבואה
( Gatewayמבואת הצג ,ואם צריך ,שנה את ברירת המחדל של המבואה.
רשת קווית או
פריט התפריט מופיע רק אם מותקן שרת הדפסה קווי או אלחוטי במדפסת .כדי לשמור
אלחוטית)
את השינויים בהגדרה הזו ,הגדר את ( IP PROTOCOLפרוטוקול  )IPאל PERMANENT
(קבוע) ,ואתחל את שרת ההדפסה (ראה  RESET NETWORKבנושא זה).
 000עד  255עבור כל שדה
ערכים קבילים:
^ND
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
קוויתinternal_wired.ip.gateway :
פקודת  SGDבשימוש:
אלחוטיתwlan.ip.gateway :
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( TCP/IP Settingsהגדרות )TCP/IP
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תספדמה תורדגה יוניש

WIRED or WLAN
IP Protocol
(פרוטוקול  IPשל

רשת קווית או
אלחוטית)

 •  9הלבטתפריט רשת (המשך)
הגדר את שיטת פענוח IP
פרמטר זה קובע האם כתובת  IPנקבעת על-ידי המשתמש (קבועה) או השרת
(דינמית) .אם נבחרה האפשרות הדינמית ,הפרמטר קובע את השיטה או השיטות
לפיהם יקבל שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי את כתובת  IPמהשרת.
ערכים קבילים:
•( ALLהכל)
•( GLEANING ONLYאיסוף בלבד)
•RARP
•BOOTP
•DHCP
•DHCP & BOOTP
•( PERMANENTקבועה)

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
WIRED or WLAN
MAC Address
(כתובת  MACשל

רשת קווית או
אלחוטית)

ESSID

P1062653-342 Rev. A

^ND
קוויתinternal_wired.ip.protocol :
אלחוטיתwlan.ip.protocol :
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( TCP/IP Settingsהגדרות )CP/IP

הצגת כתובת MAC
הצג את כתובת  MACשל שרת ההדפסה (קווי או אלחוטי) המותקן במדפסת.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ללא
קוויתinternal_wired.mac_addr :
פקודת  SGDבשימוש:
אלחוטיתwlan.mac_addr :
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( Wireless Setupהגדרה אלחוטית)
הצגת ערך ESSID
( Extended Service Set Identificationזיהוי מערך שירותים מורחב  )ESSID -הוא מזהה
של הרשת האלחוטית שלך .הגדרה זו ,שלא ניתן לשנות מלוח הבקרה ,מספקת את
 ESSIDשל תצורת האלחוט הנוכחית שלך.
מחרוזת אלפאנומרית בת  32תווים (ברירת המחדל,
ערכים קבילים:
)125
ללא
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
wlan.essid
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( Wireless Setupהגדרה אלחוטית)
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( Channelערוץ)

( Signalאות)

( IP Portיציאת
)IP

IP Alternate
( Portיציאת IP

חלופית)
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 •  9הלבטתפריט רשת (המשך)
הצגת ערך הערוץ
פרמטר זה מאחזר את ערוץ  WI-FIהנוכחי בו משתמשת המדפסת.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ללא
wlan.essid
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( Wireless Setupהגדרה אלחוטית)
הצגת ערך האות
פרמטר זה מחזיר את עצמת האות של החיבור לנקודת הגישה כערך באחוזים בין אפס
(אין חיבור) לבין ( 100עצמת האות החזקה ביותר) .ערכים מתחת ל 40%-מייצגים
עצמת אות גרועה מאוד ותקשורת רדיו שאינה אמינה.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ללא
wlan.signal_strength
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( Wireless Setupהגדרה אלחוטית)
הצגת ערך יציאת IP
הגדרת המדפסת מתייחסת למספר היציאה של שרת ההדפסה האלחוטי בו מאזין
שירות הדפסה  .TCPתקשורת  TCPרגילה מהשרת אמורה להיות מכוונת ליציאה זו.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ללא
wlan.ip.port
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( Wireless Setupהגדרה אלחוטית)
הצגת ערך יציאת  IPחלופית
פקודה זו קובעת את מספר היציאה של יציאת  WLANהחלופית.
הערה  -שרתי הדפסה התומכים בפקודה זו ינטרו בו-זמנית גם את היציאה העיקרית
וגם את היציאה החלופית לאיתור חיבורים.
מחרוזת אלפאנומרית בת  32תווים (ברירת המחדל,
ערכים קבילים:
)125
ללא
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
wlan.ip.port_alternate
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Network Communications Setupהגדרת תקשורת
רשת) > ( Wireless Setupהגדרה אלחוטית)
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תספדמה תורדגה יוניש

Reset Network

(איפוס רשת)
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 •  9הלבטתפריט רשת (המשך)
אפשרות זו מאפסת את שרת ההדפסה הקווי או האלחוטי .חובה לאפס את שרת
ההדפסה כדי ששינויים כלשהם בהגדרות הרשת ייכנסו לפעולה.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
~WR
device.reset
פקודת  SGDבשימוש:
( Print Server Settingsהגדרות שרת הדפסה)
עמוד במדפסת אינטרנט:
> ( Factory Print Server Settingsהגדרות שרת
הדפסה של היצרן)
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תצורת המדפסת 65
תספדמה תורדגה יוניש

תפריט RFID
עיין בגרסה העדכנית של ( RFID Programming Guide 3מדריך תכנות  )RFID 3למידע על
השימוש ברכיב  RFIDשל המדפסת .עבור לאתר www.zebra.com :Zebra
טבלה  • 10תפריט RFID
RFID Status
(מצב )RFID

RFID Calibrate
(כיול )RFID

12/2/2013

הצגת המצב של מערכת משנה  RFIDשל המדפסת.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):

 ^HLאו ~HL

פקודת  SGDבשימוש:

rfid.error.response

עמוד אינטרנט של המדפסת:

לא זמין

השתמש בפקודה זו כדי לאתחל כיול תגית של מדיית ( .RFIDשונה מכיול מדיה ידני).
במהלך התהליך ,המדפסת מזינה את המדיה ,מכיילת את מיקום תגית  RFIDוקובעת
את ההגדרות האופטימליות לסוג מדיית  RFIDבשימוש.
חשוב • לפני שתוכל להשתמש בפקודה ,טען מדיית  RFIDבמדפסת ,ודא שהמדפסת
מכוילת למדיה וסגור את ראש ההדפסה .הזן מדבקה אחת .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה
בעמוד  75כדי לכייל את המדיה (ובנושא כיול  RFIDבעמוד  76כדי לקבל שיטה נגישה
חליפית לפקודה זו).
בהתאם למדפסת ,פקודות אלה כוללות את מיקומי התכנות ,רכיב האנטנה בו יש
להשתמש ,עצמת ההספק לקריאה/כתיבה ,והיא גם תקרא את  TIDשל התגית כדי
לקבוע את סוג השבב.
כדי לשחזר את ברירת המחדל מיקום התכנות של המדפסת בזמן כלשהו ,השתמש
באפשרות השחזור בפקודת .rfid.tag.calibrate SGD
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.
ערכים קבילים:

לא זמין

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):

^HR

פקודת  SGDבשימוש:

rfid.tag.calibrate

עמוד אינטרנט של המדפסת:

לא זמין
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 66תצורת המדפסת
תספדמה תורדגה יוניש

Read RFID Data

(קריאת נתוני
)RFID

 •  10הלבטתפריט ( RFIDהמשך)
קריאה והחזרה של נתוני התגית שצוינה מתגית  RFIDשנמצאת מעל אנטנת .RFID
בזמן קריאת נתוני התגית לא מתרחשת תנועה במדפסת .ראש ההדפסה יכול להיות
במצב פתוח או סגור.
 = EPCקריאת  128הסיביות הראשונות של נתוני
ערכים קבילים:
EPC

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:

( memory bank sizesגדלי מאגר זיכרון) = קריאת
הגדלים של מאגרי הזיכרון  ,TID ,EPCו.USER-
קובעת את הגדלים של מאגרי הזיכרון ,TID ,EPC
ו.USER-
( protocol bitsסיביות פרוטוקול) = קריאת סיביות
הפרוטוקול ממאגרי זיכרון  EPCוהמרת הערך
הזה לגודל EPC
( TID informationמידע  = )TIDקריאת  32הסיביות
הראשונות של ( TIDמזהה תגית)
( password statusמצב סיסמה) = קריאת סיסמאות
הגישה וההשבתה של התגית
^RF
rfid.tag.read.content

וגם
rfid.tag.read.execute
RFID Test

(בדיקת )RFID

לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
במהלך בדיקת  ,RFIDהמדפסת מנסה לקרוא מהמשדר-המשיב ולכתוב בו .לא
מתרחשת תנועה במדפסת במהלך בדיקה זו.
הערה  -ודא שתגית  RFIDממוקמת מעל אנטנת  RFIDשל המדפסת.
ערכים קבילים:
( quickמהירה) = מבצעת בדיקת קריאת EPC
ובדיקת כתיבת ( EPCבאמצעות נתונים אקראיים)
( readקריאה) = מבצעת בדיקת קריאת EPC
( writeכתיבה) = מבצעת בדיקת כתיבת EPC
(באמצעות נתונים אקראיים)
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
לא זמין
פקודת  SGDבשימוש:
rfid.tag.test.content
וגם
rfid.tag.test.execute

עמוד אינטרנט של המדפסת:

P1062653-342 Rev. A
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Programming

( Positionמיקום
תכנות)

RFID Read

( Powerהספק
קריאה של )RFID

RFID Write
( Powerהספק
כתיבה של )RFID

RFID Valid

( Counterמונה
 RFIDתקפות)

12/2/2013

 •  10הלבטתפריט ( RFIDהמשך)
אם מיקום התכנות המבוקש (מיקום קריאה/כתיבה) אינו מושג דרך כיול תגית ,RFID
ייתכן שיצוין ערך .לקבלת מידע נוסף ,עיין ב( RFID Programming Guide 3-מדריך
תכנות  )RFID 3של .Zebra
 F0עד ( Fxxxכאשר  xxxהוא אורך המדבקה
ערכים קבילים:
במילימטרים או  ,999הקטן מביניהם).
המדפסת תזין את המדבקה קדימה לפי האורך
שצוין ותתחיל בתכנות.
 B0עד B30
המדפסת 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
rfid.position.program
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( RFID Setupהגדרת  RFID) > PROGRAM Position
(מיקום תכנות)
אם הספק הקריאה המבוקש אינו מושג דרך כיול תגית  ,RFIDייתכן שיצוין ערך.
 0עד 30
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
^RW
rfid.reader_1.power.read
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( RFID Setupהגדרת  RFID) > RFID READ PWR
(הספק קריאה של )RFID
אם הספק הכתיבה המבוקש אינו מושג דרך כיול תגית  ,RFIDייתכן שיצוין ערך.
 0עד 30
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
^RW
rfid.reader_1.power.write
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( RFID Setupהגדרת  RFID) > RFID WRITE PWR
(הספק כתיבה של )RFID
מאפס את מונה תגיות  RFIDתקפות.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
~RO
odometer.rfid.valid_resettable
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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תספדמה תורדגה יוניש

RFID Void

( Counterמונה
 RFIDפגומות)

RFID Tag
( Calibrationכיול
תגית )RFID

P1062653-342 Rev. A

 •  10הלבטתפריט ( RFIDהמשך)
מאפס את מונה תגיות  RFIDפגומות.
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
~RO
odometer.rfid.void_resettable
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
התחל כיול תגית למדיית ( .RFIDשונה מכיול מדיה ידני).
לא זמין
ערכים קבילים:
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
^HR
rfid.tag.calibrate
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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תספדמה תורדגה יוניש

תפריט שפה
טבלה  • 11תפריט שפה
במידת הצורך ,שנה את שפת התצוגה של המדפסת.
Language
(שפה)
שינוי זה משפיע על התצוגה של הפריטים הבאים:
	•תפריט הבית
	•תפריטי המשתמש
	•הודעות שגיאה
	•מדבקת תצורת המדפסת ,מדבקת תצורת הרשת ומדבקות אחרות שתבחר להדפיס
דרך תפריטי המשתמש.
הערה • אפשרויות הפרמטר הזה מוצגות בשפה העומדת לבחירה ,כדי להקל עליך
לאתר את השפה שביכולתך לקרוא.
עיין במדריך למתכנת  ZPL - ZPLו SGD-מזינות את
ערכים קבילים:
הערכים בצורה שונה.
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
^KL
display.language
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( General Setupהגדרה כללית) > ( Languageשפה)
 ZPL Overrideאפשר עקיפה של ZPL
(עקיפת  )ZPLאפשר את פריט התפריט כדי למנוע שינוי של ההגדרות הנוכחיות של המדפסת על-ידי
פקודות  ZPLהבאות:
	•( ^MMמצב הדפסה)
^ (שיטת הדפסה תרמית ישירה או העברה תרמית)
	•MT
	•( ^MNסוג מדיה ,רציף או בדיד)
כאשר פריט תפריט זה מושבת ,פקודות אלה עוקפות את הגדרות המדפסת.
ערכים קבילים:
•( DISABLEDמושבת)
•( ENABLEDמאופשר)
ללא
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zpl.zpl_override
פקודת  SGDבשימוש:
לא זמין
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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תספדמה תורדגה יוניש

Command
Character

(תו פקודה)

Control
Character

(תו בקרה)

Delimiter
Character

(תו מפריד)

ZPL Mode
(מצב )ZPL

 •  11הלבטתפריט שפה (המשך)
מגדירה את הערך של קידומת פקודת תבנית
קידומת לפקודת תבנית היא ערך הקסדצימלי בן שתי ספרות המשמש כסמן מיקום פרמטר
בהוראות בתבנית  .ZPL/ZPL IIהמדפסת מחפשת את התו ההקסדצימלי הזה המזהה את
ההתחלה של הוראת תבנית .ZPL/ZPL II
הגדר את תו פקודת התבנית כך שיתאים לתו שמשמש בתבניות המדבקה שלך.
חשוב • לא ניתן להשתמש באותו ערך הקסדצימלי עבור קידומת פקודת תבנית ,תו
בקרה ותו הפרדה .המדפסת חייבת לקבל תווים שונים כדי לפעול כהלכה .אם אתה
מגדיר את הערך באמצעות לוח הבקרה ,המערכת תדלג על כל ערך הנמצא כבר
בשימוש.
ערכים קבילים:
 00עד FF
 ^CCאו ~CC
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zpl.caret
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) > ZPL
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Controlבקרת )PL
מגדירה את ערך התו של קידומת הבקרה
המדפסת מחפשת את התו ההקסדצימלי הזה המזהה את ההתחלה של הוראת בקרה
.ZPL/ZPL II
הגדר את תו קידומת הבקרה כך שיתאים לתו שמשמש בתבניות המדבקה שלך.
ערכים קבילים:
 00עד FF
 ^CTאו ~CT
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zpl.control_character
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) > ZPL
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Controlבקרת )PL
מגדירה את ערך התו המפריד
התו המפריד הוא ערך הקסדצימלי בן שתי ספרות המשמש כסמן מיקום פרמטר בהוראות
בתבנית .ZPL/ZPL II
הגדר את התו המפריד כך שיתאים לתו שמשמש בתבניות המדבקה שלך.
ערכים קבילים:
 00עד FF
 ^CDאו ~CD
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
zpl.delimiter
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) > ZPL
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Controlבקרת )PL
הגדרת מצב ZPL
בחר את המצב המתאים לפריטים המופיעים בתבניות המדבקות שלך.
המדפסת מקבלת תבניות מדבקות הכתובות בשפות  ZPLאו  ,ZPL IIמה שמבטל את הצורך
בכתיבת תבניות  ZPLשכבר קיימות .המדפסת נשארת במצב הנבחר עד להחלפתו באחת
הדרכים המופיעות כאן.
ערכים קבילים:
•ZPL II
•ZPL

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
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תפריט חיישנים
Sensor Type

(סוג חיישן)

Label Sensor

(חיישן מדבקה)

Take Label

(חיישן ניפוק
המדבקה)

12/2/2013

 •  12הלבטתפריט חיישנים
בחירת חיישן המדיה
בחר את חיישן המדיה המתאים לסוג המדיה בו אתה משתמש .ניתן להשתמש בחיישן
הרפלקטיבי עם כל סוגי המדיה .יש להשתמש בחיישן מבוסס הטרנסמיסיבי רק עבור
מדיית מרווח פשוטה.
ערכים קבילים:
	•טרנסמיסיבי
	•רפלקטיבי
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
^JS

device.sensor_select
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Media Setupהגדרת מדיה)
קביעת הרגישות של חיישן המדבקה
חשוב • ערך זה נקבע במהלך כיול החיישן .אל תשנה הגדרה זו אלא אם התמיכה
הטכנית של  Zebraאו טכנאי שירות מורשה יורו לך לעשות זאת.
ערכים קבילים:
0 – 255
ללא
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.label_sensor
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Calibrationכיול)
קביעת העצמה של נורית  LEDלניפוק מדבקה
חשוב • ערך זה נקבע במהלך כיול החיישן .אל תשנה הגדרה זו אלא אם התמיכה
הטכנית של  Zebraאו טכנאי שירות מורשה יורו לך לעשות זאת.
ערכים קבילים:
0 – 255
ללא
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
ezpl.take_label
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Calibrationכיול)
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תפריט יציאות
טבלה  • 13תפריט יציאות
( Baud Rateקצב
באוד)

קביעת קצב באוד
בחר את קצב הבאוד התואם למוגדר במחשב המארח.
ערכים מקובלים:
•115200
•57600
•38400
•28800
•19200
•14400
•9600
•4800

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
Data Bits

(סיביות נתונים)

^SC

comm.baud
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( Serial Communications Setupהגדרת תקשורת
טורית)
קביעת המספר של סיביות הנתונים.
בחר את מספר סיביות הנתונים התואם למוגדר במחשב המארח.
ערכים קבילים:
•7
•8

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Parityבדיקת
זוגיות)

P1062653-342 Rev. A

^SC

comm.data_bits
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( Serial Communications Setupהגדרת תקשורת
טורית)
קביעת ההגדרה של בדיקת הזוגיות
בחר את ההגדרה התואמת למוגדר במחשב המארח.
ערכים קבילים:
•( NONEללא)
•( EVENזוגית)
•( ODDאי-זוגית)
^SC
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
comm.parity
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Serial Communications Setupהגדרת תקשורת
טורית)
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תספדמה תורדגה יוניש
 •  13הלבטתפריט יציאות (המשך)
 Host Handshakeקביעת ההגדרה של פרוטוקול לחיצת יד עם המארח
(לחיצת יד מארח) בחר את פרוטוקול לחיצת יד עם המארח התואם למוגדר במחשב המארח.
ערכים קבילים:
•XON/XOFF
•RTS/CTS
•DSR/DTR

פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
פקודת  SGDבשימוש:
עמוד אינטרנט של המדפסת:
Parallel Mode

(מצב מקבילי)

12/2/2013

^SC

comm.handshake
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
( Serial Communications Setupהגדרת תקשורת
טורית)
הגדרת יציאה מקבילית כדי לאפשר תקשורת דו-כיוונית או חד-כיוונית בין המארח
לבין המדפסת
בחר את השיטה המוגדרת במחשב המארח להודעות שגיאה ומצב שונות מהמדפסת.
ערכים קבילים:
	•"( "bidirectionalדו-כיוונית)
	•"( "unidirectionalחד-כיוונית)
^SC
פקודה(ות)  ZPLקשורה(ות):
parallel_port.mode
פקודת  SGDבשימוש:
הצג ושנה את ( Printer Settingsהגדרות מדפסת) >
עמוד אינטרנט של המדפסת:
( Serial Communications Setupהגדרת תקשורת
טורית)
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תספדמה תורדגה יוניש

תפריט Bluetooth
 •  14הלבטתפריט Bluetooth

Bluetooth

( Addressכתובת
)Bluetooth
( Modeמצב)

( Discoveryגילוי)

Connected

(מחובר)

מציגה את הכתובת של התקן  Bluetoothשל המדפסת.
לא זמין
ערכים קבילים:
bluetooth.address
פקודת  SGDבשימוש:

מציגה את סוג צימוד  Bluetoothשל התקן המדפסת ( Slave -משני  -טיפוסי) או Master

(ראשי).
ערכים קבילים:

לא זמין

פקודת  SGDבשימוש:

לא זמין

מגדירה ומציגה האם המדפסת 'גלויה' לצימוד התקן .Bluetooth
" = "onמאפשר מצב גילוי Bluetooth
ערכים קבילים:
" = "offמפסיק מצב גילוי Bluetooth
bluetooth.discoverable
פקודת  SGDבשימוש:

מציגה את מצב חיבור  Bluetoothלהתקן המצומד ( Yes -כן) או ( Noלא)
ערכים קבילים:

לא זמין

פקודת  SGDבשימוש:

לא זמין

 BT Spec Versionמציגה את רמת המפרט התפעולי של  .Bluetoothתקשורת  Bluetoothשל המדפסת
(גרסת מפרט  )BTהיא Bluetooth Spec. 3.0
פקודת  SGDבשימוש:

לא זמין
bluetooth.radio_version

פקודת  SGDבשימוש:

לא זמין

ערכים קבילים:
Min. Security
( Modeמצב

אבטחה
מינימלית)

P1062653-342 Rev. A

מציגה את רמת האבטחה המינימלית של  Bluetoothשל המדפסת  -רמת אבטחה .1
לא זמין
ערכים קבילים:
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Manual Calibration - Media
 ינדי לויכ- הידמ
Calibration - Media
24 Manual
Manual Calibration
- Media

 מדיה- כיול ידני
Manual Calibration - Media
Manual
Calibration
Mediaייתכן שיהיה צורך לכייל את החיישנים ואורך
Manual Calibration
- עבור
Media
.מדיה חדשה
של המדפסת- המדבקה
The printer may need to have the sensors and the label length adjusted for a new media. Small
ידי יצרנים שונים או אף באצוות מדיה שונות עשויים לחייב-שינויים קטנים במדיה המיוצרת על

Printer
Control
Panel
Display
Thetomanufacture
printer
may
need
to
the
sensors
thebatch
label
adjusted
for a new
media.
Small 7
variations
in media
from
to manufacture
and
evenand
from
batch
of media
The printer
may need
have the
sensors
andhave
the.בשימוש
label
length
adjusted
fortoalength
new media.
הנמצאת
למדיה
המדפסת
שלSmall
כיול
variations
mediafor
manufacture
batch to batch of media
may
necessitate
recalibrating
theinprinter
themanufacture
media being
used.
variations
in media
from manufacture
tofrom
manufacture
andto
even
from batchand
to even
batchfrom
of media
may
necessitate
recalibrating
the
printer
for
the
media
being
used.
may
necessitate
recalibrating
printer
the,מדיה
mediaהחלפת
being used.
השתמשת
מהאצווה בה
 היאthe
המדיה
אםfor
אלא
השתמש בנוהל "כיול ידני" בעת
Use the Manual Calibration procedure when you change media unless to it media from the
.כעת
Printer
Panel
Display
Use the
Manual
Calibration
when unless
you change
mediafrom
unless
same
youControl
have
been
using.
Usebatch
the Manual
Calibration
procedure
when youprocedure
change media
to it media
theto it media from the
you have
beenincludes
using.
same הבקרה
batch you
have
beenbatch
using.
בלוח
חיישנים
בתפריט
להשתמש
למדיה היא
המדפסת
לכיול
Thesame
printer’s
control
panel
a display,
where
youהעיקרית
can viewהשיטה
the printer’s status or
The primary method used to set the printer for media in use is the control panels SENSORS
MANUAL
CALIBRATION
הנוהל
והפעלת
הבא להגדרת שפת
בנוהלitsהשתמש
.שלו
) (כיול ידניIn
change
operating
parameters.
this
section,
you
will
learn
how
to
navigate
the
The
primary
method
used
set theinprinter
forfollowing
media inpanels
use isSENSORS
the control
panelsthrough
SENSORS
menu
access method
the MANUAL
procedure.
Useisthe
procedure
to set
Theto
primary
used
to CALIBRATION
set the
printer
forto
media
use
the
control
.''מוכן
ובמצב
מופעלת
כאשר היא
המדפסת
printer’s
menu
system
and
change
values
for
menu
items.
menu
to the
access
the is
MANUAL
CALIBRATION
Use the following
your
printer’s
language
when
printer
turned on
and in the
‘Ready’
state. procedure
menu
to access
the MANUAL
CALIBRATION
procedure.
Use
the procedure.
following
to set procedure to set
your
printer’s
language
when
the
is עם
turned
on
andמדיית
in to
theלכיול
‘Ready’
state. (Figure 6).
your printer’s language
when
the.המדבקות
printer
is turned
on printer
and
the
‘Ready’
state.
ביןtheומרווח
מגןinנייר
מדבקות
נוהל
After
the
printer
completes
power-up
sequence,
it moves
the
Idle
Display
Procedure for calibration of label media with liner and inter-label ‘GAP’ between labels.
If a print server is installed, the printer cycles through the information shown and the
Procedure
for calibration
label
media
with liner
and between
inter-label
between labels.
Procedure
for calibration
label
media
withofliner
and
inter-label
‘GAP’
המרכזי
במיקום
נמצא
המדיה
שחיישן
 ודא.שבחרת
המדבקות
במדיית
המדפסת
טען אתlabels.
1 ‘GAP’
.
printer’s
IPofaddress.
1. Load the printer
with your
chosen label media. Verify the media sensor is in the center
. ראה להלן,של חישת המרווח בין המדבקות
1.
Load
thechosen
printersensing,
withmedia.
your
media.
Verify
media
sensor is in the center
position
for printer
label gap
(transmissive)
seechosen
below.
1.
Load the
with
your
label
Verify label
the
sensor
is the
in the
center
Figure
6 • media
Idle
Display
position
for
label
gap
(transmissive)
sensing,
see
below.
position for label gap (transmissive) sensing, see below.

מיקום
Center
מרכזי

Position

PRINTER READY

1

V74.19.1Z

2

Center
Position

מוביל
Media
מדיה
Guide

Media
Guide

2. Remove
theעל
first
3 inchesללא
or 80
mmנייר
of labels
from
the liner.
the label-less
liner
over
גליל
המדבקות
המגן
הנח את
.המגן
מניירPlace
מדבקות
 מ"מ של80
הסר
2 .
The
printer’s
current
status
1 andor
2.
Remove
the
first of
3של
inches
80
mmliner.
of
labels
from
the
liner.
Place
the label-less liner over
theRemove
platen (driver
the
edge
ofor
the
first
label
under
the(גליל
media
guides.
למובילי
מתחת
הראשונה
המדבקה
המוביל
הקצה
ואת
)ההנעה
ההדפסה
2.
the
firstroller)
3 inches
80leading
mm
labels
from
the
Place
the
label-less
liner over

the
(driver
roller)
and
the
leading
edge
of the
label
under the media guides.
Information
that
you
Idle
Display
2 platen
.המדיה
the platen (driver roller)
and
the
leading
edge
ofset
thethrough
first label
under
thefirst
media
guides.

3. Close the printer. Turn the printer power ON. Press the menus ‘Home’ ( ) button.
Home menu shortcut
the
printer.
the
printerthe
power
ON.
Press (the menus
‘Home’
) Close
(the
הבית
לחצןpower
עלTurn
לחץ
.המדפסת
את
הפעל
.המדפסת
סגור
3 . ( ) button.
3. Close the.בתפריט
printer.3.Turn
printer
ON.
Press
menus
‘Home’
)את
button.
4. Navigate to the ‘SENSORS’ ( ) menu button and press the ‘Select’ () button.
4. Navigate
to
‘SENSORS’
() press
) חיישנים
menu
and(
press
the
‘Select’
) button.
.)( הבחירה
על
ולחץand
התפריט
לחצן
נווט אל
4 . (
4. Navigate to the ‘SENSORS’
( the
) לחצן
menu
button
thebutton
‘Select’
) button.
operating
parameters
are(organized
into
user
menus,
which you can
5. Use the ‘Left’ The
() printer’s
and ‘Right’
() navigation
arrows
to browse to
theseveral
‘MANUAL
access
through
the printer’s
Home
menu
7). For detailed
information
about
5.
‘Left’
(
) (and
‘Right’
)(Figure
toהשתמש
browse
CALIBRATION’
procedure.
MANUAL
נוהל
אלthe
לנווט
כדי
))
וימינה
)
((
שמאלה
הניווטtoarrows
בלחצני
5 to. the ‘MANUAL
5.
Use the
‘Left’ ('
) Use
and
‘Right’
(
navigation
arrows
tonavigation
browse
the ‘MANUAL

changing
the printer settings,
see the ZD500 Series Users Guide.
CALIBRATION’
procedure.
.)' (כיול ידניCALIBRATION
CALIBRATION’ procedure.

6. Press the select button (—) below the START on the lower right hand of the display.
Figure 7 • Home Menu
6. Press
thebelow
select
button
(—)-on
below
the)—(
START
on the
lower
right
.הצג
התחתונה
הימנית
בפינה
מתחת ל
הבחירה
לחצן
לחץ6hand
. of the display.
6. Press
theשל
select
button
(—)
the
START
the lower
right
hand
of
the על
display.
7. The display will have a message:
Thea display
will have a message:
LOAD
BACKING
:בצג תופיע ההודעה7 .
7.
The display
will 7.
have
message:

PRINTER
PAUSED LOAD BACKING
LOAD BACKING
LOAD BACKING
PAUSED המדפסת, (טען נייר מגןPRINTER PAUSED
PRINTER PAUSEDPRINTER)בהשהיה
8. Press the Pause button once to start the calibration procedure.
8. Press
the to
Pause
button
onceכדי
to start
the
calibration
.הכיול
נוהל
אחת
פעם
ההשהיהprocedure.
לחץ על לחצן8 .
8. Press the Pause button
once
startאת
theלהפעיל
calibration
procedure.
9. When it has finished the first part of the calibration, the display will read:
9. When
it has
finished
the
first,הכיול
partthe
ofשל
theהראשון
calibration,
the
display
RELOAD
:ההודעה
תופיע
סיום
לאחרwill
9 . read:
9.
When it ALL
has finished
the first
part
of the calibration,
display
willהחלק
read:
SETTINGS
CONTINUE.
RELOAD ALL
RELOAD ALL RELOAD ALL
CONTINUE.
.) המשך, (טען הכל מחדשCONTINUE
CONTINUE.
10. Press the Pause button once again to continue the calibration procedure. The printer will
10.
Press
the
Pause
button
onceההשהיה
again
continue
the calibration
procedure.
The printer will
begin
feeding
several
labels
and
then
will
stop
with
thetodisplay
reading:
בהזנה
תחל
.הכיול
בנוהל
להמשיך
כדי
לחצן
עלmessage
אחת
פעם
שוב
לחץ
10.	 Menu.
10.
Press
the המדפסת
Pause
button
once
again
toit
continue
the
calibration
procedure.
TheLANGUAGE
printer
will
See
SETTINGS
Menu.
See
begin
feeding
several
labels
then
will
with the
display
READY
תופיע
ובצג
תיעצר
היאstop
,מדבקות
מספר
 שלmessage reading:
begin feeding several
labels
and:ההודעה
then
it will
stopand
with
theitdisplay
message
reading:
READY
See TOOLS Menu.
See SENSORS
READY Menu.
)(מוכנה
READY
Remove excess media. Media calibration has finished and you are ready to print.
.להדפסה
מוכן
ואתה
הסתיים
כיול המדיה
.מיותרת
מדיה
הסר
Remove
excess
media.
Media
calibration
has
you
are
ready to print.
See
NETWORK
Menu.
PORTS
Menu.
Remove excess media.
Media
calibration
has
finished
and you
arefinished
readySee
toand
print.
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See ZD500™
RFID Menu.
See
ZD500 Quick Reference Guide
ZD500
Reference Guide
ZD500
Quick
Reference
Guide
Exit and
return
to the
IdleQuick
Display
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variations
in media
from manufacture
to for
manufacture
even
from batch to batch of media
may
necessitate
recalibrating
the printer
the media and
being
used.
Printe
may necessitate recalibrating the printer for the media being used.
Use the Manual Calibration procedure when you change media unless to it media from the
Use the
Manual
Calibration
procedure when you change media unless to it media from the
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same
batch
you have
been using.
same batch you have been using.
Printer Control Panel Display  לויכלויכ
The primary method used to set the printer for media in use is the control panels SENSORS
The primary
method
used to setCALIBRATION
the printer for media
in useUse
is the
SENSORS
Thepanels
printer’s
control
menu
to access
the MANUAL
procedure.
thecontrol
following
procedure
to setpanel includes a display, where you can view
menuprinter’s
to accesslanguage
the MANUAL
CALIBRATION
procedure.
the following
to setparameters. In this
RFID
change
its operating
section, you will learn how
your
when the
printer is turned
on and inUse
the ‘Ready’
state. procedure
your printer’s language when the printer is turned on and in the ‘Ready’ state.
printer’s menu system and change values for menu items.
לאחרofזהlabel
נוהלmedia
 לבצעwith
 יש.שלך
התקשורת לסוג
אתlabels.
 מגדירRFID כיול
Procedure for calibration
linerהתגית
and inter-label
‘GAP’פרמטרי
between
Procedure for calibration
of label
withבדרך
liner,)ומרווח
and inter-label
‘GAP’
between
 במהלך.ידני
מדיהmedia
 כיול,כלל
(הגדרות אורך
המדיה
אלlabels.
שהמדפסת כוילה
After the
printer
completes
the power-up sequence, it moves to the I
1. Load the printer
with your
chosen
media.
Verify the
mediaאת
sensor
is
in
the
center
RFID
תגיתlabel
מיקום
מכיילת את
,המדיה
מזינה
המדפסת
,
RFID
כיול
תהליך
וקובעת את
If a print server is installed, the printer cycles through the informat
1. Load the printer with your chosen label media. Verify the media sensor is in the center
position for label gap (transmissive) sensing, see below.
לסוגIPהאופטימליות
ההגדרות
. בשימושRFID מדיית
printer’s
address.
position for label gap (transmissive) sensing, see below.

כיול

Center
Center
Position
Position

 וקריאה של,כתיבה לשימוש/ עצמת הספק קריאה,הגדרות אלה כוללות את מיקום התכנותFigure 6 • Idle Display
.) של הלוח הקדמיRFID  בתפריטF0  של התגית כדי לקבוע את סוג השבב (או בחרTID
 השתמש,כדי לשחזר את ברירת המחדל של מיקום התכנות של המדפסת בזמן כלשהו
.rfid.tag.calibrate SGD באפשרות השחזור בפקודה
 כך.)' אל תסיר מדבקות או תגיות כלשהן מנייר המגן (גב המדבקה או 'מערך המדבקותPRINTER READY
 אפשר לקטע מדיה. שאינן מקודדות תגיות סמוכותRFID המדפסת תוכל לקבוע הגדרות
V74.19.1Z
Mediaלהיפרש מחזית
. כדי לאפשר הזנה לאחור במהלך נוהל כיול תגית,המדפסת
Media
Guide
Guide

 אין צורך לעשות זאת בעת. בעת החלפת סוג מדיהRFID בצע תמיד נוהל כיול מדיה ידני וכיול

.סוג מדיה
מאותו
2. Remove the first 3 inches or 80 mm of labels from the liner. Place the label-less
liner
overהחלפת סרט
2. Remove the first 3 inches or 80 mm of labels from the liner. Place the label-less liner over
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
6.

the platen (driver roller) and the leading edge of the first label under the media guides.
the platen (driver roller) and the leading.ידני
edge
of the
first
label
under the
media
guides.
RFID
מדיית
 טען,לפני שתתחיל
מדיה
כיול
ובצע
למדפסת
The printer’s current status
1
Close the printer. Turn the printer power ON. Press the menus ‘Home’ ( ) button.
Close the printer. Turn the printer.אחת
powerמדבקה
ON. Press
the menus
‘Home’
( לחצן
Information
2) button.
)(לקדם
כדי להזין
ההזנה
על
 פעם אחתthat
לחץ1you
. set through Idle Display
Navigate to the ‘SENSORS’ ( ) menu button and press the ‘Select’ () button.Home menu shortcut
Navigate to theלחצן
‘SENSORS’
menu התפריט
button and
press
()) button.
 )( )( ולחץ עלRFID
לחצן
אלthe
‘נווטSelect’
.בתפריט
( לחץ על לחצן הבית2 .
Use the ‘Left’ () and ‘Right’ () navigation arrows to browse to the ‘MANUAL.)( הבחירה
Use the ‘Left’ (procedure.
) and ‘Right’ () navigation arrows to browse to the ‘MANUAL
CALIBRATION’
The printer’s operating parameters are organized into several user
CALIBRATION’
procedure.
'RFID CALIBRATE' ) כדי לנווט אל נוהל( ) וימינה( שמאלה
בלחצני
השתמשHome
3 . menu (Figure 7). For detailed in
access הניווט
through
the printer’s
מתחת ל
)—(right
הבחירה
לחצן
על
לחץ
.)
RFID
(כיול
התחתונה
הימנית
בפינה
Press theשל
select
button (—)
below
the START-on
the lower
hand
of
the
display.
changing
printer settings, see the ZD500 Series Users Guide.
Press the select button (—) below the START on the lower right hand
of the the
display.

.הצג

7. The display will have a message:
7. The display will have a message:

8.
8.
9.
9.

10.
10.

כתיבה/המדפסת תתחיל להזין את המדבקה באיטיות תוך כיול המיקום והגדרות קריאה4 .
LOAD BACKING
LOAD BACKING
. הנבחרתRFID מדבקת/ עבור תגיתRFID של
PRINTER
PAUSED
PRINTER PAUSED
Press the Pause
buttonכיול
once
to startלאחר
the calibration
procedure.
,מוצלחת
השלמת
מדבקה נוספת
 המדפסת תחל בהזנת,במקרים מסוימים
Press the Pause
button once
to start the calibration
procedure.
) (מוכנהREADY :ובצג תופיע ההודעה
When it has finished the first part of the calibration, the display will read:
When it has
finished the first part of the calibration, the display will read:
RELOAD
ALL
. כיול המדיה הסתיים ואתה מוכן להדפסה.הסר מדיה מיותרת5 .
RELOAD
ALL
CONTINUE.
CONTINUE.
Press the Pause button once again to continue the calibration procedure. The printer will
Press the
Pause
buttonlabels
once and
again
to continue
thewith
calibration
procedure.
The
printer will
begin
feeding
several
then
it will stop
the display
message
reading:
begin
feeding
several
labels
and
then
it
will
stop
with
the
display
message
reading:
READY
READY
See SETTINGS Menu.

Figure 7 • Home Menu

SETTINGS

See LANG

Remove excess media. Media calibration has finished and you are ready to print.
See TOOLS Menu.
Remove excess media. Media calibration has finished and you are ready to print.

See SENSO

See NETWORK Menu.

2
2

ZD500 Quick Reference Guide
ZD500 Quick Reference Guide

See PORTS

01/23/2014

See 01/23/2014
RFID Menu.

See BLUET

Exit and return to the Idle Display

01/23/2014

12/2/2013
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תצורות מדפסת פחות נפוצות.
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בדיקת תצורת המדפסת
מדפסת ZD500 Series™מספקת את מצב המדפסת לשני סוגי  ZPLבאמצעות דוח תצורה.
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 במדבקת המצב .עיין בנושא בדיקת הדפסה עם תדפיסי דוחות תצורה
בעמוד  27כדי להדפיס את המדבקה.

הדפסה תרמית
• תוריהזראש 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.
• תוריהזפריקת החשמל הסטטי המצטברת בגוף האדם או במשטחים 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 מתחת למכסה העליון.

מצבי ההדפסה
ניתן להפעיל את המדפסת במצבי הפעלה שונים ובתצורות מדיה שונות:
•הדפסה תרמית ישירה (המדפיסה על מדיה רגישה לחום).
•הדפסה בהעברה תרמית (המשתמשת בסרט להעברת חום כדי להדפיס על המדיה).
•מצב תלישה סטנדרטי מאפשר לך לתלוש מדבקה (או להדפיס רצף מדבקות באצווה)
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 בהתאם ליחידת חיתוך המדיה
שנרכשה.
•יחידה עצמאית :המדפסת יכולה להדפיס מבלי להיות מחוברת למחשב באמצעות מאפיין
טופסי המדבקות האוטומטי של המדפסת (מבוססי-תכנות) או באמצעות התקן קלט
נתונים המחובר ליציאה הטורית של המדפסת .מצב זה מאפשר שימוש בהתקני קלט
נתונים ,כגון סורקים ,יחידות שקילה ,ויחידת  )ZKDU)Zebra Keyboard Display Unitוכו'.
•הדפסה משותפת ברשת :מדפסות שהוגדרו עם ממשק  Ethernetכוללות שרת הדפסה
פנימי בעל תצורת דף תצורת מדפסת ZebraLink™ותוכנת  ZebraNet™ Bridgeלניהול
וניטור מצב מדפסות Zebra®ברשת.

P1062653-342 Rev. A
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הגדרה של שיטת הדפסה תרמית
מדפסת ZD500 Series™תוכננה למצבי הדפסה תרמית ישירה והעברה תרמית .לחץ על
לחצן הבית ( ) בתפריט .נווט אל לחצן התפריט חיישנים ( ) ולחץ על לחצן הבחירה (.)
השתמש בלחצני הניווט שמאלה ( )וימינה ( )כדי לנווט אל נוהל ''PRINT METHOD
(שיטת הדפסה) .השתמש בחצי הניווט מעלה ( )pומטה ( )qכדי לבחור את מדיית DIRECT
( THERMALתרמית ישירה) או ( THERMAL TRANSהעברה תרמית).

סוגי מדיה
• תוריהז Zebraממליצה בחום להשתמש בחומרים מתכלים ממותג  ,Zebraכדי שתיהנה
תמיד מהדפסה 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 .כדי לרכוש חומרים מתכלים ,עבור אל http://www.zebra.com/
.howtobuy
הערה  Zebra -אינה מציעה למכירה מדיית .RFID
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 להדפסה תרמית ישירה (דומה
לנייר פקס) ומשמשת להדפסת מדבקות או כרטיסים.
•חומר לתגיות—התגיות משתמשות בדרך כלל בנייר עבה (עד עובי  0.0075אינץ' 0.19/מ"מ).
בחומר לתגיות אין דבק או נייר מגן ,וקיים חירור בין התגיות.
לקבלת מידע נוסף על סוגי המדיה הבסיסיים ,ראה טבלה .15
המדפסת משתמשת בדרך כלל במדיית גליל ,אך יכולה להשתמש במדיה בקיפול מניפה או
במדיה רציפה אחרת.
השתמש בסוג המדיה הנכון לסוג ההדפסה הנדרש .בעת הדפסה ללא סרט ,חובה להשתמש
במדיית הדפסה תרמית .בעת שימוש בסרט ,חובה להשתמש במדיה להעברה תרמית.

בדיקת סוגי מדיה תרמית
מדיה להעברה תרמית דורשת סרט לצורך ההדפסה בעוד מדיה להדפסה 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:
1 .גרד את משטח ההדפסה באמצעות ציפורן או מכסה עט .לחץ בחוזקה ובמהירות תוך
גרירה על-פני משטח המדיה .מדיה להדפסה תרמית ישירה טופלה בחומרים כימיים
להדפסה (חשיפה) בעת הפעלת חום .שיטת בדיקה זו משתמשת בחום הנוצר מחיכוך כדי
לחשוף את המדיה.
2 .האם הופיע סימן שחור על המדיה?
אם סימן שחור...
אינו מופיע על המדיה
מופיע על המדיה
12/2/2013

אזי המדיה היא...
העברה תרמית .נדרש סרט.
העברה ישירה .לא נדרש סרט.
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Print Operations
Types of Media

 הלבטסוגים של מדיה בגליל ומדיה בקיפול מניפה15 • 
תיאור

Table 15 • Types of Media Roll and Fanfold Medi

איך הוא נראה

Type  גלילHow It Looks
. מ"מ38.1  עד12.7 סביב ליבה בקוטרMedia
המדיה כרוך
 והן,למדבקות יש שכבת דבק המדביקה אותן לנייר המגן
Non-Continuous
 התגיות. חריצים או קווים שחורים, חורים,מופרדות במרווחים
Roll Media
 התוויות הבודדות מופרדות באחת או יותר.מופרדות בחירור
:מהשיטות הבאות
 חורים או,ידי מרווחים-	•מדיית רשת מפרידה בין המדבקות על
.חריצים

סוג המדיה

Description
מדיה לא רציפה

בגליל

Roll media is wound on a core that can
38.1 mm) in diameter. Labels have adh
them to a liner, and they are separated
black marks. Tags are separated by per
are separated by one or more of the fo
• Web media separates labels by gaps

	•מדיית קו שחור משתמשת בקווים שחורים מודפסים מראש
.גב המדיה כדי לסמן את הפרדת המדבקות-על

• Black mark media uses pre-printed
side of the media to indicate label s

	•מדיה מחוררת כוללת חירור המאפשר להפריד בקלות בין
 ייתכן שהמדיה תסומן גם בקווים.המדבקות או התגיות
.שחורים או בצורות הפרדה אחרות בין המדבקות או התגיות

• Perforated media has perforations t
to be separated from each other easi
have black marks or other separatio

Non-Continuous
 למדיה בקיפול מניפה.מניפה מקופלת בצורת זיגזג
מדיה בקיפול
Fanfold
Media
הפרדת מדבקות זהה לזו של מדיה לא רציפה
להיות
יכולה
. ההפרדה יכולה להיות בקיפול עצמו או בקרבתו.בגליל

Fan-Fold
media
is folded in a zigzag p
לא רציפה
מדיה
haveמניפה
the same
label separations as non
בקיפול
The separations would fall on or near

 עד0.5(  מ"מ38.1  עד12.7 סביב ליבה בקוטרContinuous
גליל המדיה כרוך
Media
 חריצים או, חורים,רציפה בגליל אין מרווחיםRoll
במדיה
.)' אינץ1.5
 תכונה זו מאפשרת.קווים שחורים המציינים הפרדת מדבקות
 יחידת חיתוך.להדפיס את התמונה במקום כלשהו במדבקה
 השתמש בחיישן, במדיה רציפה.מפרידה בין המדבקות הבודדות
P1062653-002 Rev. A
(מרווח) כדי שהמדפסת תוכל לזהות מתי המדיה
טרנסמיסיבי
.מסתיימת

Roll media
wound on a core that can
רציפהisמדיה
38.1 mm) in בגליל
diameter. Continuous roll
holes, notches, or black marks to indic
allows the image to be printed anywhe
can be used to cut apart individual labe
ZD500 Series™
Thermal
Transfer Printer(gap)
User’ssensor
Guide so th
use
the transmissive
the media runs out.
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12/2/2013
12/2/2013
ZD500™ Series למדפסת העברה תרמית
מדריך למשתמש
P1062653-342 Rev. A
ZD500 Series™ Thermal Transfer Printer User’s Guide
P1062653-002
Rev.
ZD500
P1062653-00212/2/2013
Rev. A
A
ZD500 Series™
Series™ Thermal
Thermal Transfer
Transfer Printer
Printer User’s
User’s Guide
Guide

Print Operations
Media Loading

81 תפעול ההדפסה
הידמ תניעט

Media Loading

81

טעינת מדיה

Use the 3 inch Core Adapters for media mounted on a 3 inch I.D. (Inner Diameter) rolls. The

החיצוני
הקוטרoutside
.' אינץ3diameter
פנימי של
בגלילי
 אינץ' עבור מדיה3 השתמש במתאמי ליבה
maximum
of קוטר
the roll
is 5 inches.
.' אינץ5 המרבי של הגליל הוא

Attaching the 3 inch Core Adapters
1. Open the printer.

' אינץ3 חיבור מתאמי ליבה
.פתח את המדפסת1 .

2. להפנות
Open the
media
rollמחזיקי
holder.אל
Forיותר
easier
mediaגליל
guide
stop adjustment
את
ניתן
,הגליל
קלהaccess,
לגישהthe
.המדיה
מחזיק
פתח את2 .can be
turned
toward
the
front
of
the
printer
to
lock
open
the
media
roll
holders
for easier access
מתאמי המעצור של מוביל המדיה לעבר חזית המדפסת כדי לנעול את מחזיקי גליל
to those roll holders.
.המדיה במצב פתוח
3. Snap
the coreבמתאם
adaptersהחור
onto .המדיה
the media
rollמחזיקי
holders.
holeמתאמי
on the adapter
align
תושבת
מתיישר עם
גליל
עלThe
הליבה
הרכב את
3 . with the
roll
holder
roll
mount.
the
extended
part
of
the
adapter
goes
under
the
media
guide
in the
 החלק הנפתח של המתאם עובר מתחת למוביל המדיה בחזית.הגליל של מחזיק הגליל
front of the media roll holder.
.מחזיק גליל המדיה

12/2/2013
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Print Operations
Media Loading

Loading 3 inch I.D. Media rolls

' אינץ3 טעינת מדיה בגליל בקוטר פנימי של

1. With the printer open and the 3 inch media core adapters installed, open the media roll

. פתח את מחזיקי גליל המדיה, אינץ' מותקנים3 כאשר המדפסת פתוחה ומתאמי ליבה1 .
holders.

הנח את גליל המדיה על יחידות התלייה בחלק העליון של מתאמי הליבה והנח למובילי2 .
2. Place the media roll on the hangers on the top of the core adapters and let the media guides
 ייתכן שיהיה צורך לסובב את מתאמי המעצור של.המדיה להיסגר ולהחזיק את הגליל
close to hold the roll. Note you may need turn the media guide stop adjustment toward the
מוביל המדיה לעבר גב המדפסת כדי לאפשר למחזיקי גליל המדיה להיסגר כליל על גליל
rear of the printer to allow the media roll holders to fully close on the media roll.
.המדיה

12/2/2013
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Removing the 3 inch Core Adapters
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' אינץ3 הסרת מתאמי ליבה

1. Open the printer and remove any media from
the printer.
.המדיה
פתח את המדפסת והסר ממנה את1 .
2. Push
the locking
tab on
the.הליבה
backsideמתאם
of theשל
core
adapter.
Pushהנעילה
it up andלשונית
towards
middle
מרכז
ולעבר
אותו מעלה
דחוף
האחורי
בחלק
אתthe
דחוף
2 .
of the printer. The core adapter will
pop
off
the
media
roll
holder.
. מתאם הליבה יישלף ממחזיק גליל המדיה.המדפסת
3. Remove the other core adapter the same way..הסר מתאמי ליבה אחרים באותה הדרך3 .

P1062653-342 Rev. A
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Ribbon Overview

סקירה על הסרט

Ribbon
is a thin
film המעורבת
that is coated
on one
side with
wax,אחד
resin,
or המצופה
wax resin,
is הסרט
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,בשרף
שעווה
שרף או
,בשעווה
בצד
דקwhich
הוא סרט
transferred
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thermal
transfer
process.
The
media
determines
whether
 המדיה קובעת האם אתה זקוק לסרט ומה צריך להיות.למדיה בתהליך ההעברה התרמית
youאו
need
to useהנמצאת
ribbon and
how wide
ribbon
must
Whenמשתמשים
ribbon is used,
it must
beרוחב
as
בשימוש
המדיה
ברוחבtheלהיות
חייב
הואbe.,בסרט
כאשר
.הסרט
wide
as
or
wider
than
the
media
being
used.
If
the
ribbon
is
narrower
than
the
media,
areas
of
 חלקים מראש ההדפסה לא יהיו מוגנים ויהיו חשופים, אם הסרט יהיה צר מהמדיה.רחב ממנה
the printhead are unprotected and subject to premature wear.
.לבלאי מוקדם

When to Use Ribbon

מתי צריך להשתמש בסרט

Thermal
transfer
media
requires
ribbon
forההדפסה
printing while
thermalתרמית
media does
not. מדיה
ישירה אינה
תרמית
להדפסה
מדיה
בעוד
לצורךdirect
דורשת סרט
להעברה
Direct
thermal.ישירה
mediaתרמית
should במדיה
never beמשתמשים
used with כאשר
ribbon.בסרט
Bar codes
graphicsאסור
can get
הברקודים
לעולםand
להשתמש
.זקוקה לו
distorted.
To determine
if ribbon
be used
withהאם
a particular
media,
perform
a media
 בצע,מסוימת
עבור מדיה
 בסרטmust
להשתמש
חובה
כדי לקבוע
.להתעוות
עלולים
והגרפיקה
scratch test.
.בדיקה של גירוד סרט

הצד המצופה של הסרט

Coated Side of Ribbon

.הגלילwith
 חוץthe
הגליל או
מופנה
כשהצד
להיות
Ribbonהמדפסת
can be wound
coatedפנים
side כלפי
on the
insideהמצופה
or outside.
Thisכרוך
printer
can יכול
onlyהסרט
use
של
צד
איזה
בטוח
אינך
אם
.הגליל
חוץ
אל
פונה
המצופה
כשהצד
רק
בסרט
להשתמש
יכולה
ribbon that is coated on the outside. If you are unsure which side of a particular roll of ribbon
.המצופה
הצד
את
לקבוע
כדי
סרט
גירוד
בדיקת
או
הדבקה
בדיקת
בצע
,מצופה
הסרט
is coated, perform an adhesive test or a ribbon scratch test to determine which side is coated.

חיצוני

פנימי

To determine which side of a ribbon:הבאים
is coated,
complete
steps:
הצעדים
בצע אתthese
,המצופה
כדי לקבוע את הצד

בדיקת סרט עם דבק

Ribbon Test with Adhesive

שיטה זו
לקבוע את
הדבקה כדי
 בצעwhich
,זמינותside
מדבקות
יש לךisאם
If פועלת
you have
labels.המצופה
available,הצד
perform
the adhesive
test toבדיקת
determine
of a ribbon
.היטב עבור סרט המורכב כבר
coated. This method works well for ribbon that is already installed.

: בצע את השלבים הבאים,כדי לבצע בדיקת הדבקה

To perform an adhesive test, complete these steps:

.קלף מדבקה מנייר המגן1 .

1. Peel a label from its liner.

של גליל
החיצוני
המדבקה
הדביק של
הצד
לחץ על2 .
2. Press a corner.הסרט
of the sticky
side
of the למשטח
label to the
outer surface
of the
rollפינת
of ribbon.
.קלף את המדבקה מהסרט3 .

3. Peel the label off of the ribbon.

נדבקו
הסרט
חלקיקים מדיו
רסיסים או
 האםadhere
.התוצאות
אתlabel?
בדוק4 .
4. Observe the?למדבקה
results. Did
flakes
or particles
of ink from
the ribbon
to the
If ink from the ribbon...

Then...

...אז

...אם הדיו מהסרט

.במדפסת
מצופה
הסרט
נדבק
Adheredבוtoלהשתמש
the label החיצוני וניתן
Theבצד
ribbon
is coated
on the outside and canלמדבקה
be used with
the printer.

להשתמש בו
ניתןlabel
הפנימי ולא
מצופה
הסרטon the inside and can
למדבקה
לא
Did not
adhere to the
Theבצד
ribbon
is coated
not be נדבק
used in
the printer. .במדפסת
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בדיקת גירוד סרט
בצע בדיקת גירוד סרט כאשר אין מדבקות זמינות.

כדי לבצע בדיקה של גירוד סרט ,בצע את השלבים הבאים:
1 .פרוס קטע קצר מהסרט.
2 .הנח את הקטע הפרוס של הסרט על פיסת נייר כשהצד החיצוני של הסרט בא במגע עם
הנייר.
3 .שרוט בציפורן את המשטח הפנימי של הסרט הפרוס.
4 .הרם את הסרט מהנייר.
5 .בדוק את התוצאות .האם הסרט הותיר סימן בנייר?

12/2/2013

אם הסרט...

אז...

הותיר סימן בנייר

הסרט מצופה בצד החיצוני וניתן להשתמש בו במדפסת.

לא הותיר סימן בנייר

הסרט מצופה בצד הפנימי ולא ניתן להשתמש בו
במדפסת.
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םילכתמ םירמוח תפלחה

החלפת חומרים מתכלים
אם המדבקות או הסרט מסתיימים במהלך הדפסה ,השאר את המדפסת פועלת בעת הטעינה
מחדש (הנתונים יאבדו אם תכבה את המדפסת) .לאחר טעינת גליל מדבקות או סרט חדשים,
לחץ על לחצן ההזנה כדי לחדש את ההפעלה.
השתמש תמיד במדבקות ,תגיות וסרטים מאושרים לשימוש באיכות גבוהה .אם משתמשים
במדבקות שאינן צמודות לגמרי לנייר המגן ,הקצוות החשופים עלולים להידבק למובילי
המדבקות ולגלילים שבתוך המדפסת ,מה שיגרום לקילוף מדבקה מנייר המגן ולתקיעת נייר
במדפסת .אם תשתמש בסרט שאינו מאושר ,עלול להיגרם נזק בלתי הפיך לראש ההדפסה,
מכיוון שהסרט עלול להיכרך בצורה לא נכונה במדפסת או להכיל כימיקלים קורוזיביים שיפגעו
בראש ההדפסה.

הוספת סרט העברה חדש
אם הסרט מסתיים במהלך ההדפסה ,נורית החיווי תאיר באדום והמדפסת תמתין עד שתוסיף
גליל סרט חדש.
1 .השאר את המדפסת פועלת בעת החלפת הסרט.
2 .פתח את המכסה העליון ,אחרי כן חתוך את הסרט המשומש כדי שתוכל להסיר את
הליבות.
3 .טען גליל סרט חדש וליבת גליל ריקה .במידת הצורך ,עיין שוב בשלבים לטעינת סרט.
הערה :אסור להשתמש בליבות סרט בעלות חריץ פגום .חריצי הליבה חייבים להיות
מרובעים.
4 .סגור את המכסה העליון.
5 .לחץ על לחצן ההזנה כדי לחדש את ההפעלה.

החלפת סרט העברה בשימוש חלקי
כדי להסיר סרט העברה הנמצא בשימוש ,בצע את הצעדים הבאים.
1 .חתוך את הסרט בגליל האיסוף.
2 .הסר את גליל האיסוף והשלך את הסרט המשומש.
3 .הסר את גליל ההזנה והדבק את הקצה של הסרט החדש כדי למנוע פריסה של הסרט.
בעת התקנת גליל הזנה משומש ,הדבק את הקצה החתוך לגליל האיסוף הריק.
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הספדהה בחור ןונווכ

כוונון רוחב ההדפסה
חובה לכוונן את רוחב ההדפסה כאשר:
•משתמשים במדפסת בפעם הראשונה.
•משתמשים במדיה ברוחב שונה.
ניתן לכוונן את רוחב ההדפסה באמצעות:
•מנהל המדפסת של  Windowsאו יישום כגון.ZebraDesigner™
•לוח הבקרה .נווט כדלהלן:
•לחץ על לחצן הבית ( ) בתפריט .נווט אל לחצן התפריט הגדרות ( ) ולחץ על
לחצן הבחירה ( .)השתמש בלחצן הניווט ימינה ( )כדי לנווט אל ''PRINT WIDTH
(רוחב הדפסה) .השתמש בחצי הניווט מעלה ( )pומטה ( )qכדי לשנות את רוחב
ההדפסה .רוחב ההדפסה נקוב בנקודות/פיקסלים.
•לשליטה בפעולות המדפסת באמצעות תכנות  ,ZPLעיין בפקודהPrint Width (^PW)
(רוחב הדפסה) (עיין ב( ZPL Programming Guide-מדריך תכנות .))ZPL

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 כלי העזרה להתקנה של  ,Zebraנוהל 'Configure Print
( 'Qualityהגדרת תצורת האיכות).
 • הרעהליצרניות המדיה עשויות להיות המלצות ספציפיות לגבי הגדרות המהירות של
המדפסת והמדיה .לסוגי מדיה מסוימים יש מהירות מרבית נמוכה יותר מהמהירות
המרבית של המדפסת.
ניתן לשלוט ברמת השחור היחסית (או הצפיפות) באמצעות:
•לוח הבקרה .נווט כדלהלן:
•לחץ על לחצן הבית ( ) בתפריט .נווט אל לחצן התפריט הגדרות ( ) ולחץ על
לחצן הבחירה ( .)השתמש בלחצן הניווט ימינה ( )כדי לנווט אל ''DARKNESS
(רמת שחור) .השתמש בחצי הניווט מעלה ( )pומטה ( )qכדי לשנות את רמת
השחור.
•פקודה  ZPLבשם( Set Darkness (~SD)הגדר רמת שחור) עיין בZPL Programming-
(Guideמדריך תכנות .))ZPL

אם תגלה שיש צורך לכוונן את מהירות ההדפסה:
•מנהל המדפסת של  Windowsאו יישום כגון.ZebraDesigner™
•הפקודה( Print Rate (^PR)קצב הדפסה) (עיין ב( ZPL Programming Guide-מדריך
תכנות .))ZPL
השתמש בנוהל '( 'Print Quality Reportהדפסת דוח איכות) (הנקרא גם - FEED Self Test
בדיקת הזנה עצמית) כדי להדפיס את טווח המדבקות המאפשר לך לזהות שינויים בהגדרות
( DARKNESSרמת שחור) ו( SPEED-מהירות) של המדפסת ,כדי להתאים את האיכות
הכללית של ההדפסה והברקודים .לפרטים ,עיין בנושא דוח איכות הדפסה בעמוד .135
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הידמ תשיח

חישת מדיה
בקרות המדיה של המדפסת ZD500 Series™נקבעות באמצעות הגדרה בלוח הבקרה או
באמצעות שליחת פקודות למדפסת.
 •  16הלבטהגדרות מדיה
פריט תפריט
MEDIA TYPE

(סוג המדיה)
TEAR OFF

(תלישה)

PRINT MODE

(מצב הדפסה)

LABEL LENGTH MAX

(אורך מדבקה מרבי)

הגדרה
תפריט הגדרות בעמוד  ,52לשיטת חישת המדיה
תפריט הגדרות בעמוד  ,52לקביעת מיקום המדיה לאחר
פעולת הזנה או הדפסה.
תפריט הגדרות בעמוד  ,52לקביעת הטיפול במדיה לאחר
פעולת הזנה או הדפסה.
תפריט הגדרות בעמוד ( 52ראה תיאור להלן).

תפריט כלים בעמוד  ,56כדי לקבוע את פעולות המדיה
POWER UP ACTION
(פעולה בהפעלה)
בעת ההפעלה.
תפריט כלים בעמוד  ,56כדי לקבוע את פעולות המדיה
HEAD CLOSE ACTION
(פעולה בסגירת ראש הדפסה) בעת סגירת ראש ההדפסה.
כיול ידני  -מדיה בעמוד  ,75לנוהל כוונון אוטומטי של
MANUAL CALIBRATION
(כיול ידני)
המדפסת למדיית מדבקות טיפוסית.
תפריט כלים בעמוד  ,56כדי להתחיל בתהליך כיול ידני.
פרופיל חיישן בעמוד  ,140כדי להציג ואולי לשנות את
SENSOR PROFILE
(פרופיל חיישן)
חישת המדיה עבור סוגי מדיה הקשים לכיול ,לדוגמה,
מדיה הכוללת הדפסה על נייר המגן או מדיה מודפסת
מראש ,מאפיינים היכולים להפריע לכיול הידני.
ניתן לוודא את הגדרות המדיה של המדפסת על-ידי הדפסת מדבקת תצורת מדפסת .לפרטים
נוספים ,עיין בנושא בדיקת הדפסה עם תדפיסי דוחות תצורה בעמוד .27
ניתן להפחית את המרחק המרבי שהזיהוי והחישה האוטומטיים של סוג המדיה יכולים לבדוק
באמצעות הפקודה( Maximum Label Length (^ML)אורך מדבקה מרבי) של  .ZPLמומלץ
להגדיר את המרחק ללא פחות מפעמיים האורך של המדבקה הארוכה ביותר שתודפס .אם
המדבקה הגדולה יותר שתודפס היא מדבקה בגודל  4על  6אינץ' ,אזי ניתן להקטין את מרחק
הזיהוי של אורך המדבקה (המדיה) מברירת המחדל של המרחק  39 -אינץ'  -עד ל 12-אינץ'.
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חיחז רוחש וק ןשייחב שומיש

שימוש בחיישן קו שחור זחיח
חיישן קו שחור זחיח מאפשר למדפסת להשתמש במדיה המסומנת בקווים שחורים או
בחריצים (חורים) בגב המדיה (או נייר המגן של המדיה) שאינם נמצאים במרכז המדיה.
המאפיין התפקודי השני של חיישן קו שחור זחיח הוא חישת מערך (מרווח) טרנסמיסיבית
הניתנת להתאמה ,למיקומים שתואמים למיקומי חיישן הדפסה במדפסות שולחניות מיושנות
של Zebra®ובמרחקי ביניים .כך ניתן להשתמש בסוגי מדיה לא-סטנדרטיים מסוימים או במדיה
בצורות שאינן סדירות.
חיישן קו שחור זחיח אינו יכול לזהות בצורה תקינה מדיה רציפה או מדבקות רציפות (עבור
חישת מרווח בין מדבקות) ,אם החיישן אינו נמצא באזור ברירת המחדל של החישה עבור
חישת מערך (מרווח) .ראה כוונון החיישן הזחיח לחישת מערך (מרווח) בעמוד 92

חיישן קו
שחור זחיח

ברירת מחדל  -מיקום הפעלה
סטנדרטי לחישת מערך (מרווח)

היסט מהמרכז
חישת קו שחור בלבד

מקש
יישור
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חיחז רוחש וק ןשייחב שומיש

כיול החיישן הזחיח לקווים שחורים או לחריצים
חיישן הקו השחור מחפש משטחים שאינם מחזירי אור כגון סימונים שחורים ,קווים שחורים,
חריצים או חורים במדיה שאינם מחזירים את קרן החיישן אל גלאי החיישן .החיישן וגלאי
הקו השחור צמודים זה לזה מתחת למכסה החיישן (מכסה פלסטיק שחור הופך לצלול באור
הבלתי-נראה של החיישן).
ניתן לכוונן את החיישן בשתי שיטות:
 )1מועדפת  -כוון את חץ הכיוון של החיישן הזחיח אל מול הצד הימני של הקו השחור או החריץ
הנמצא במרכז או בצד שמאל של המדפסת ,או
 )2כוון את מרכז מכסה החיישן מתחת לחריץ האובלי או הקו השחור הימני (או החריץ).
החיישן צריך להיות מרוחק ככל האפשר מקצה המדיה .המדיה עשויה לזוז מצד לצד והחריצים
בצדי המדיה עלולים להיפגע.
טען את המדיה .לפני סגירת המדיה ,כוון את חיישן הקו השחור הזחיח כדלהלן:
1 .הפוך את גב המדיה על הגליל כדי לחשוף את הקווים השחורים או החריצים בגב המדיה
(הצד הבלתי מודפס).

סימנים
שחורים
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Print Operations
Using the Movable Black Mark Sensor
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2. Slide the movable sensor from the center default position to align with the black marks.

הסט את החיישן הזחיח ממיקום ברירת המחדל המרכזי כדי לכוון אותו עם הקווים2 .

The arrow on the movable sensor should line up with the right edge of the black mark.
 תיאור. החץ על החיישן הזחיח צריך להתיישר עם הקצה הימני של הקו השחור.השחורים
This is true for marks or notches located on either side of the media (left side shown).

.)זה נכון לגבי קווים או חריצים הנמצאים באחד הצדדים של המדיה (מוצג צד שמאל
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הדפסה על מדיה בקיפול מניפה

.הדפסה על מדיה בקיפול מניפה דורשת כוונון של מיקום המעצור של מוביל המדיה

Printing on fan-fold media requires you to adjust the media guide’s stop position.
1. Open the top cover.

.פתח את המכסה העליון1 .

נתיב מדיה
Fan-Fold
מניפה
בקיפול

Media Path

2. Adjust the media guide stop position with the green thumb wheel. Use a piece of the fan השתמש בפיסה מהמדיה.כוונן את מיקום המעצור של מוביל המדיה באמצעות הגלגל2 .

fold media to set the stop position. Rotate the wheel toward you to open the guides wider.

 סובב את הגלגל לעברך כדי להרחיב את.בקיפול מניפה כדי לקבוע את מיקום המעצור
Rotate the wheel away from you to make the media guide narrower.
. סובב את הגלגל לכיוון השני כדי להקטין את המרווח בין המובילים.המרווח בין המובילים
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Print Operations
Printing on Fan-Fold Media
Print Operations
Printing on Fan-Fold Media

.הכנס את המדיה דרך החריץ בחלק האחורי של המדפסת3 .
3. Insert the media through the slot at the rear of the printer.

4. Run the media between the media guide and roll holders.

.הרץ את המדיה בין מוביל המדיה לבין מחזיקי גליל המדיה4 .

5. Close the top cover.

.העליון
המכסה
סגור את
5 .
After printing or feeding several labels: If the media does not track
down
the center
(moves
from side to side) or the sides of the media (liner, tag, paper, etc.) are frayed or damaged when
 אם המדיה אינה מוזנת בצורה ישרה דרך:לאחר הדפסה או הזנה של מספר מדבקות
exiting the printer, then the media guides may need further adjustment. If this does not correct
 נייר וכולי) פרומים או ניזוקו בעת, תגית,המרכז (נעה מצד לצד) או צדי המדיה (נייר מגן
the problem, then the media can be routed over the two roll holding pins on the media guide.
, אם הפעולה אינה פותרת את הבעיה. יש לכוונן שוב את מובילי המדיה,היציאה מהמדפסת
An empty roll core of the same width as the stack of the fan-fold media can be placed between
 ניתן למקם ליבת גליל.ניתן לנתב את המדיה מעל שני פיני החזקת הגליל על מוביל המדיה
the roll holders to provide additional support for thin media.
 כדי לספק תמיכה, בין מחזיקי הגליל,ריקה באותו הרוחב על מערום המדיה בקיפול מניפה
.נוספת למדיה דקה
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הדפסה באמצעות מדיית גליל בטעינה חיצונית
המדפסת מסוגלת לטפל במדיית גליל בטעינה חיצונית בדומה לתמיכת המדפסת במדיה
בקיפול מניפה .המדפסת דורשת שלשילוב גליל המדיה והמעמד תהיה אינרציה התחלתית
נמוכה במשיכת המדיה מהגליל.
חברת  Zebraאינה מציעה כעת אפשרות מדיה חיצונית למדפסת.ZD500 Series™

שיקולים בשימוש במדיית גליל בטעינה חיצונית:
•במצב אידיאלי ,המדיה צריכה להיכנס למדפסת ממש מאחורי המדפסת דרך חריץ המדיה
בקיפול מניפה בחלק האחורי של המדפסת .לטעינת מדיה ,עיין בנושא הדפסה על מדיה
בקיפול מניפה בעמוד .93
•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.

שליחת קבצים למדפסת
ניתן לשלוח קובצי גרפיקה ,גופנים ותוכנה אל המדפסת במערכות ההפעלה Microsoft
 Windowsבאמצעות כלי העזר להתקנה של ( Zebraומנהל ההתקנים) ZebraNet™ Bridge ,או
 Zebra® ZDownloaderהנמצאים בתקליטור המשתמש או בכתובת .www.zebra.com
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גופנים והמדפסת שלך
מדפסת ZD500 Series™תומכת בדרישות השפה והגופנים שלך עם מגוון גופנים פנימיים,
שינוי גודל גופן מובנה ,ערכות גופנים בינלאומיים ותמיכה בדפי קוד של תווים ,תמיכת Unicode

והורדת גופנים.

יכולות הגופנים של המדפסת תלויות בשפת התכנות .שפת התכנות ZPL™מספקת
טכנולוגיית מיפוי ושינוי גודל גופנים מתקדמת ,לתמיכה בגופני מיתאר (( )outlineכגון
 TrueType™או )OpenType™ומיפוי תווים  Unicodeכמו גם גופני מפת סיביות בסיסיים ודפי
קוד תווים .מדריך תכנות  ZPLמתאר ומתעד את הגופנים ,דפי הקוד ,הגישה לתווים ,רישום
הגופנים ,והמגבלות של שפות תכנות המדפסת המתאימות שלהם .למידע על תמיכה בטקסט,
בגופנים ובתווים ,עיין במדריך תכנות המדפסת.
המדפסת כוללת כלי עזר ויישומים התומכים בהורדת גופנים אל המדפסת עבור שתי שפות
תכנות המדפסת.

זיהוי הגופנים במדפסת שלך
שפות התכנות משתתפות בגופנים ובנפח הזיכרון במדפסת שלך .ניתן לטעון את הגופנים
באזורי זיכרון רבים 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 בכלי העזר להתקנה של
 Zebraאו ב.ZebraNet™ Bridge-
^ של  .ZPLלפרטים,
•כדי להציג את כל הגופנים הטעונים במדפסת ,שלח את פקודת  WD
עיין ב( ZPL Programmers Guide-מדריך למתכנתים של .)ZPL
•גופני מפת סיביות באזורי הזיכרון השונים של המדפסת מזוהים ב ZPL-בסיומת קובץ
..FNT
•גופנים המאפשרים שינוי גודל מזוהים ב ZPL-בסיומות .TTF .TTE ,או .OTFEPL .

אינה תומכת בגופנים אלה.

ביצוע לוקליזציה במדפסת באמצעות דפי קוד
מדפסת ZD500 Series™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.
^ במדריך למתכנתים של
•עבור תמיכה בדף קוד  ,ZPLכולל  ,Unicodeעיין בפקודה  CI
.ZPL
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גופנים לשפות אסיה וערכות גופנים גדולות אחרות
לגופנים הפיקטוגרפיים 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  )67840במקום בתווי 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
המפענחת 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 23 MB)Arial Unicode )Microsoft( MS) הזמין
להורדה מ Microsoft-או גופן ndale (22 MB)
 Aשמציעה  .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  ZPLניתנים לרכישה בנפרד מהמדפסת .גופני  EPL Asian Fontsזמינים
להורדה בחינם מאתר .Zebra
•סינית פשוטה ומסורתית
•יפנית — מיפוי  JISוShift-JIS-
•קוריאנית כולל Johab

•תאילנדית
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ציוד אופציונלי למדפסת

פרק זה עוסק באביזרים ובציוד האופציונלי הנפוצים של המדפסת ,וכולל תיאורים קצרים
והוראות לתחילת השימוש והגדרת התצורה של האביזרים והציוד האופציונלי של המדפסת.
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Label Dispenser Option

מנפק מדבקות אופציונלי

The factory installed label dispenser option allows you to print a label with backing
(liner/web)
being
removed
from
the label
it prints,
readyהמותקן
for application.
When
printingמנפק
ציפוי מגן
בעלת
מדבקה
להדפיס
 לךas
מאפשר
במפעל
האופציונלי
המדבקות
multiple
labels,
removing
the dispensed
(peeled)
label לאחר
notifies
theאותה
printer
to print
and dispense
מספר
הדפסת
 בעת.להדבקה
מוכנה
,ההדפסה
מיד
ולהסיר
)מערך/מגן
(נייר
theהמדבקה
next label.
 הסרת מדבקה שנופקה (קולפה) מודיעה למדפסת להדפיס ולנפק את,מדבקות רב

.הבאה

To use dispenser-mode correctly, use your printer driver to activate the label (taken) sensor
along להפעיל
with these
labelשל
settings
which
include
but are,מנפק
not limited
length,להשתמש
nonכדיtypical
המדפסת
ההתקנים
במנהל
השתמש
במצבtoכהלכה
כדי
continuous
web (liner).
Otherwise,
you must
sendעם
theיחד
ZPL
programming
( מוגבלותgap),
אך אינןand
,הכוללות
הטיפוסיות
המדבקה
הגדרות
"הוסרה
את חיישן "מדבקה
commands
to the
printer.
ZPL תכנות
פקודות
 תהיה חייב לשלוח, אחרת.)רציף (מרווח) ומערך (נייר מגן- לא,אל אורך

.למדפסת

When programming in ZPL, you can use the following command sequences shown below
and refer to your
Programming
Guideהפקודות
for moreברצפי
information
on ZPL
ZPLZPL
-ולעיין ב
המוצגים להלן
להשתמש
ניתןprogramming.
,ZPL-בעת תכנות ב
.ZPL ) לקבלת מידע נוסף על תכנותZPL  (מדריך תכנותProgramming Guide
^XA ^MMP ^XZ

^XA
^MMP
^XA
^JUS
^XZ^XZ
^XA ^JUS ^XZ

1. Load your labels into the printer. Close the printer and press the Feed button until a

 שלminimum
 מ"מ100-ש
ההזנהorלחצן
המדפסת ולחץ על
סגור את
המדבקות
טען את
of עד
4 inches
100 millimeters
of exposed
labels.במדפסת
exit the printer.
Remove
the1 .
.המגן
מנייר
exposed
labels
fromהחשופות
the liner. הסר את המדבקות.מדבקות חשופות יוצאים מהמדפסת
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Printer Options
Label Dispenser
Option
Printer Options
Label Dispenser Option

101
101

2. Lift the liner over the top of the printer and open the dispenser door.
2. Lift the liner over the top.המנפק
of the printer
andופתח
openלמדפסת
the dispenser
את דלת
 מעלdoor.
הרם את נייר המגן אל2 .

3. Insert the label liner between the dispenser door and the printer body.
.המדפסת
גוףdoor
לביןand
המנפק
בין דלת
הכנס את נייר המגן3 .
3. Insert the label liner between the
dispenser
the printer
body.
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Printer
Options
Options
2Printer

Label
Dispenser
Option
Label
Dispenser
Option

.סגור את דלת המנפק4 .

4. Close
dispenser
door.
4. Close
the the
dispenser
door.

5. Press
Feed
button
to advance
media.
5. Press
the the
Feed
button
to advance
the the
media.

.לחץ על לחצן ההזנה כדי לקדם את המדיה5 .

6. During
printer
backing
present
a single
label.
Take
6. During
the the
printprint
job,job,
the the
printer
willwill
peelpeel
off off
the the
backing
andand
present
a single
label.
Take
את
הסר
.בודדת
ותגיש
המגן
 אתto
תקלף
המדפסת
,הדפסה
עבודת
6 not
.
label
from
the
printer
to allow
the
printer
to print
label.
Note:
Ifבמהלך
you
the the
label
from
theמדבקה
printer
to allow
the נייר
printer
print
the the
nextnext
label.
Note:
If you
did did
not

הפעלת
 לאthe
אם
:הערה
.הבאה
המדבקה
הדפסת
אתofלאפשר
כדי
מהמדפסת
המדבקה
activate
label
taken
sensor
to detect
the
removal
of the
dispensed
(peeled)
label
activate
the
label
taken
sensor
to
detect
the
removal
the
dispensed
(peeled)
label
withwith
פקודות
באמצעות
שנופקה
מדבקה
של
הסרה
לזהות
כדי
"הוסרה
"מדבקה
חיישן
את
software
commands,
the
printer
will
stack
and
eject
peeled
labels.
software commands, the printer will stack and eject peeled labels.

P1062653-002
A
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יחידת חיתוך אופציונלית

Cutter Option
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המדפסת תומכת ביחידת חיתוך אופציונלית המותקנת במפעל עבור חיתוך ברוחב מלא של

The
printer
supportsהאופציונליות
a factory installed
media
cutter
width
cuttingמגן
of label
liner,
לעיצוב
מותאמות
החיתוך
יחידות
 כלoption
.קבלותfor
 אוfull
תגיות
,למדבקה
מדיית נייר
tag
receipt media.
These
cutter options
areיחידת
all supported
a single
design.
-עלorבמדפסת
המותקן
האופציונלית
החיתוך
 את סוגin
לבדוק
ניתןcutter
. יחידhousing
יחידת חיתוך
בית
The type of cutter
option installed
in your
printer
can be verified
by printing
a printer
:האופציונליות הן
החיתוך
יחידות
.המדפסת
תצורה של
מדבקת מצב
ידי הדפסת
configuration
cutter
are: •יחידת חיתוך לעומס בינוני לחיתוך
/(נייר מגןstatus
 דקותlabel.
תגיותThe
ומדיית
מגןoptions
מדיית נייר
•

)תגיות
A medium duty cutter for cutting label liner and light tag media (LINER/TAG)
מ"ר/גרם
180
עד
:)(עובי
מרבי
נייר
Maximum Paper Weight (thickness): up to 180 g/m2 (0.0077 in.) משקל
10-120
5 mil
0.5stock
מדיית
:חיתוכים
 מיליון2 :*אורך חיים
Life*: 2)מ"ר/גרם
million cuts:
0.5 (mil
to 5עדmil
(10-120
g/m2)
120-180
5 מדיית
:חיתוכים
מיליון
1 )מ"ר/גרם
million cuts:
5 mil (to7.5
7.5mil
milעד
stock
(120-180
g/m2)
180-200
(

1
0
mil
עד
7.5
מדיית
:חיתוכים
750,000
)מ"ר/גרם
750,000 cuts: 7.5 mil to 10 mil (180-200 g/m2)

קשיות) תקצר את אורך חיי יחידת/חריגה ממשקל ועובי המדיה המרבי (צפיפות- *
- Exceeding the maximum media weight (density/hardness) and thickness will
.)תקלה*אחרת
החיתוך ויכולה גם לגרום לכשל ביחידת החיתוך (היתקעות נייר או
shorten the cutters usable life or can cause the cutter to fail (jam or other error).
) מ"מ (מקסימום108  מ"מ (מינימום) עד19- מ:•רוחב חיתוך
•

Cut Width: 4.25 inches (108 mm) maximum to 0.75 inches (19 mm) minimum

 חיתוך אורכי מדיה.)' אינץ1(  מ"מ25.4 :)•מרחק מינימלי בין חיתוכים (אורך תווית
• Minimum
between
cuts (label
1 inch
(25.4
mm).
.החיתוךdistance
אחרת ביחידת
לתקלה
נייר אוlength):
להיתקעות
לגרום
עלול
יותרCutting
קצריםshorter
media lengths between the cuts may cause the cutter to jam or error.

- פעולות יחידת החיתוך כוללות תחזוקה מונעת של ניקוי עצמי על,•לפי ברירת המחדל
• Byזה
default,
cutter operations
include
a selfעשרים
cleaning
באמצעות
מאפייןthe
להשבית
 ניתן.חיתוכים
וחמישה
כלpreventive
חיתוך ניקויmaintenance
ידי ביצוע
cleaning
cut
after
every
twenty-fifth
cut.
This
feature
can
be של
disabled
ZPL or SGD
תכנותvia
פקודת
 ( אךcutter.clean_cutter)(Set/Get/DO) SGD  אוZPL
but is not
(Set/Get/DO) programming command (cutter.clean_cutter
.מומלץ) לעשות זאת
לא
recommended.

 אסור להסיר את מכסה.• הרהזאביחידת החיתוך אין חלקים הניתנים לטיפול המשתמש

Warning • There are no operator serviceable parts in the cutter unit. Never remove the
. אסור לנסות להחדיר חפצים או אצבעות למנגנון החיתוך.)יחידת החיתוך (המסגרת
cutter cover (bezel). Never attempt to insert objects or fingers in to the cutter mechanism.

 ממסים (כולל אלכוהול) וכו' עלולים לפגוע באורך חיי השימוש של, מקלוני ניקוי, • בושחכלים
.יחידת החיתוך או לקצר אותה ואף לגרום להיתקעות של יחידת החיתוך

Important • Tools, cotton swabs, solvents (including alcohol), etc. all may damage or shorten

the cutter’s usable life or cause the cutter to jam.
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Cutter Option

טעינת מדיה כאשר קיימת יחידת חיתוך אופציונלית
1 .פתח את המדפסת .זכור את הצורך למשוך את מנופי תפס השחרור לעבר חזית
המדפסת.
2 .כוון את מיקום חיישן המדיה עבור מדבקות או מדיה רציפה למיקום המרכזי .אם המדיה
כוללת קווים שחורים (לא קווים שחורים ברוחב מלא) או חריצים ,עיין בנושא כיול החיישן
הזחיח לקווים שחורים או לחריצים בעמוד 90

3 .פתח את מחזיקי גליל המדיה .פתח את מובילי המדיה ביד הפנויה ,הנח את גליל המדיה
על מחזיקי המדיה ושחרר את המובילים .כוון את גליל המדיה כך שמשטח ההדפסה יופנה
כלפי מעלה כאשר הוא יעבור על גליל ההדפסה (ההנעה).

12/2/2013 P1062653-342 Rev. A
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4 .השחל את המדיה דרך החריץ הפנימי של יחידת החיתוך כך שתצא מחזית המדפסת .ודא
שהגליל מסתובב בחופשיות .אסור שהגליל יהיה מונח בתחתית תא המדיה .ודא שמשטח
ההדפסה של המדיה פונה כלפי מעלה.

5 .דחוף את המדיה מתחת לשני מובילי המדיה.

מתחת למובילי
המדיה

Under Media
Guides

6 .סגור את המדפסת .לחץ מטה עד שהמכסה ננעל למקומו בנקישה.
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 לש ילנויצפוא ימינפ יטוחלא הספדה תרשהספדה תרש

שרת הדפסה אלחוטי פנימי אופציונלי שלZebraNet®
 ZebraNet® Internal Wireless Print Server (PS)הוא התקן אופציונלי המותקן במפעל
והמתחבר לנקודת גישה של רשת  Wi-Fiברשת שלך ולמדפסת מאופשרת .ZebraLink™-
שרת ההדפסה מספק ממשק דפדפן להגדרות המדפסת ושרת ההדפסה .אם אתה משתמש
ב ,ZebraNet™ Bridge-תוכנת ניהול מדפסת רשת שלZebra® ,תוכל לגשת בקלות למאפיינים
המיוחדים של מדפסת מאופשרת.ZebraLink™-
מדפסות בעלות שרת הדפסה אלחוטי פנימי מספקות את המאפיינים הבאים:
•תצוגת מצב מדפסת עבור התראות ,הגדרות תצורה והגדרות רשת.
•הגדרת שרת הדפסה ומדפסת באמצעות דפדפן.
•יכולות ניטור והגדרת תצורה מרחוק של  Internal Wireless PSבאמצעות דפדפן.
•התראות.
•היכולת לשלוח הודעות מצב מדפסת שלא לפי דרישה באמצעות התקנים מאופשרי-
דואר אלקטרוני.
ZebraNet™ Bridge ZebraNet™ Bridge — היא תוכנה הפועלת עם 10/100 Internal PS
ומשפרת את המאפיינים של  ZebraLinkהפועלת במדפסות מבוססות .ZPL-מאפיינים אלה
כוללים את:
• ZebraNet™ Bridgeמאפשר לאתר מדפסות באופן אוטומטיZebraNet™ Bridge .
מחפש פרמטרים כגון כתובת  ,IPרשת משנה ,דגם מדפסת ,מצב מדפסת ותכונות
מוגדרות-משתמש רבות אחרות.

•הגדרת תצורה מרחוק — נהל את כל מדפסות המדבקות מתוצרת  Zebraבכל הארגון
ללא צורך בביקור באתרים המרוחקים או בטיפול פיזי במדפסת כלשהי .ניתן לגשת
לכל מדפסת  Zebraהמחוברת לרשת הארגון באמצעות ממשק ZebraNet™ Bridge
ולהגדיר את תצורתה מרחוק באמצעות ממשק גרפי למשתמש קל-לשימוש.
•התראות מדפסת ,מצב ,מצב תקינות ( )Heartbeat Monitoringוהודעה על אירועים
—  ZebraNet™ Bridgeמאפשר לך להגדיר תצורה של התראות אירועים רבות
לכל התקן כשההתראות השונות מופנות לאנשים שונים .קבל התראות והודעות
בדואר אלקטרוני ,בטלפון סלולרי/זימונית או דרך כרטיסיית ( Eventsאירועים) של
 .ZebraNet™ Bridgeהצג התראות לפי מדפסת או קבוצה ,וסנן לפי תאריך/שעה,
חומרה או הדק.
•הגדרת תצורה והעתקה של פרופילי מדפסת — העתק והדבק הגדרות ממדפסת
אחת לאחרת או שדר אותן לכל הקבוצה ZebraNet Bridge .מאפשר לך להעתיק
הגדרות מדפסת ,קבצים הנמצאים במדפסת (תבניות ,גופנים וגרפיקה) והתראות
בלחיצת עכבר .צור פרופילי מדפסת — "מדפסות זהב" וירטואליות — עם ההגדרות,
האובייקטים וההתראות הרצויים ,ושכפל או שדר אותם כאילו היו מדפסות אמתיות,
מה שמספק חיסכון גדול בזמן הגדרה .פרופילי מדפסת הם דרך מצוינת לגבות
הגדרת תצורה של מדפסת לשיקום חירום.
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אופציית Bluetooth
 Bluetoothהוא התקן אופציונלי המותקן במפעל שמסוגל להתחבר להתקנים ולמחשבים
אחרים בעלי  .Bluetoothהתקן  Bluetoothבמדפסות ZD500 Series™תואם למפרט Bluetooth
 3.0ותומך ב erial Port Profile-
( Sפרופיל יציאה טורית  ,)SPP -יציאה טורית וירטואלית של
 .Windowsכל עבודות ההדפסה שנשלחות למדפסת במחשב  Windowsמועברות דרך ,SPP
שהיא בבסיסה אמולציית  Bluetoothשל יציאה טורית  .RS-232אופציית מדפסת זו כוללת צג
 LCDהמציג את מצב החיבור ומידע התצורה ,כדי לסייע בהתקנה ובחיבור למערכת מארחת
בעלת .Bluetooth
 Microsoftתומכת ברוב התקני  Bluetoothמאז הפצת .)SP2( Windows XP Service Pack 2
לפני כן ,התקני  Bluetoothלגרסאות מוקדמות של  Windowsדרשו שימוש במנהל התקנים
המסופק עם ההתקן Windows XP SP2 .ומעלה כוללות גם תמיכת אשף 'הוספת מדפסת'
למדפסות .ניגשים אל מדפסת ZD500 Series™דרך היציאה הטורית הווירטואלית של
Bluetooth ( .)SPPכדי ליצור קשר עם התקני  Bluetoothשל מחשבי  ,Windowsהמדפסת
זקוקה רק למנהל התקנים  Bluetooth 2.0התומך ב.SPP-
בסביבת  ,Windowsהמדפסת דורשת התקנה של מנהל התקנים ZebraDesigner™במחשב,
כדי לאפשר הדפסה לאחר יצירת תקשורת  .Bluetoothהשתמש באשפי התקנת המדפסת של
כלי העזר להתקנה של  ,Zebraכדי לסייע לך בהגדרת התצורה של חיבור .Bluetooth
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Printer Network Configuration Status Label

מדבקת מצב תצורת רשת של המדפסת

ZD500 Series™ printers with
the ZebraNet® Internal Wireless Print Server option on-board
מובנה
אופציונלי
ZebraNet® Internal Wireless Print Server  בעלותZD500 Series™מדפסות
print an additional printer configuration status label for information needed to establish and
 למידע הנדרש ליצירת קשר של הדפסה ברשת,מדפיסות מדבקת מצב נוספת של המדפסת
trouble shoot network printing. The following printout is printed with the ZPL ~WL
 WL  התדפיס הבא הודפס באמצעות פקודת.ולפתרון בעיות
.ZPL ~ של
command.

The regular printout of the configuration status label has some of the printer’s network settings
,הרשת
 שלon
המדפסת
מהגדרות
חלקprintout.
התדפיס הרגיל של מדבקת מצב התצורה כולל
suchכגון
as IP
Address,
the lower
half of the
. במחצית התחתונה של התדפיס,IP כתובת
The printer’s IP address is needed to identify and configure the printer for operations on your
 לקבלת.ברשת
התצורה
ולהגדרת
המדפסת
לזיהויmanual
נדרשתfor
המדפסת
 שלIP כתובת
® Internal
Wireless
Print Server
more information.
network.
See theלפעולה
ZebraNet
 (שרת הדפסה אלחוטיZebraNet® Internal Wireless Print Server  עיין במדריך,מידע נוסף
.)ZebraNet®פנימי אופציונלי של

P1062653-002 Rev. A
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 110תחזוקה
יוקינ

ניקוי
בעת ניקוי המדפסת ,השתמש באחד מחומרי הניקוי הבאים המתאים ביותר לצרכיך:
חומרי ניקוי
עטי ניקוי ()105950-035

כמות הזמנה
ערכה של 12

מטליות ניקוי ()105909-057

ערכה של 25

שימוש מיועד
ניקוי ראש ההדפסה
ניקוי נתיב המדיה ,המוליכים
והחיישנים

ניתן לרכוש חומרי ניקוי בכתובת .www.zipzebra.com
תהליך הניקוי אורך מספר דקות באמצעות השלבים המתוארים להלן.
חלק מדפסת

שיטה

מרווח

ראש ההדפסה

הנח לראש ההדפסה להתקרר למשך דקה ונקה בעת שימוש בסרט:
את הפס הכהה בראש ההדפסה באמצעות עט
לאחר כל גליל
הניקוי החדש ,מהמרכז כלפי הקצוות החיצוניים סרט; בעת שימוש
של ראש ההדפסה.
בהדפסה תרמית
ישירה :לאחר כל
ראה ניקוי ראש ההדפסה בעמוד 111
גליל מדיה.
הסר את גליל ההדפסה כדי לנקות אותו .נקה את לפי הצורך.
הגליל באלכוהול רפואי  90%ובמטלית ניקוי או
מטלית שאינה משירה סיבים .ראה ניקוי והחלפה
של גליל הדפסה בעמוד 114

פס קילוף
נתיב מדיה

נקה אותו היטב באלכוהול רפואי  90%ובמטלית
ניקוי נטולת-סיבים.
הנח לאלכוהול להתאדות ולמדפסת להתייבש
כליל.
מנגנון להב יחידת החיתוך אינו דורש ניקוי .אסור
לנקות את הלהב או המנגנון בחומרים ממסים
או ב .WD-40-הלהב מצופה בציפוי מיוחד ,בעל
עמידות גבוהה לדבק ולשחיקה.

גליל ההדפסה

יחידת חיתוך
אופציונלית

חיצוני
פנימי

מטלית מורטבת קלות במים.
נגב בעדינות את המדפסת.

לפי הצורך.

 • תוריהזחומרים דביקים וחומרי מדיה עלולים להצטבר במהלך הזמן על רכיבי המדפסת
לאורך נתיב המדיה ,כולל גליל ההדפסה וראש ההדפסה .הצטברות זו עשויה לכלול אבק
ופסולת .אי ניקוי ראש ההדפסה ,נתיב המדיה וגליל ההדפסה עלול לגרום לאבדן לא רצוי של
מדבקות ,היתקעות מדבקות ונזק אפשרי למדפסת.
 • בושחשימוש בכמות אלכוהול רבה מדי עלול לגרום לזיהום של הרכיבים האלקטרוניים ,מה
שידרוש זמן ייבוש ארוך יותר לפני שהמדפסת תוכל לפעול שוב כהלכה.
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Cleaning the Printhead
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ניקוי ראש ההדפסה

Always use a new cleaning pen on the printhead (an old pen carries contaminants from its
previousמזהמים
uses thatלצבור
may damage
printhead).
ישן עלולthe
(עט
השתמש תמיד בעט ניקוי חדש בעת ניקוי ראש ההדפסה

.) אשר עלולים לפגוע בראש ההדפסה,משימוש קודם

Caution • The printhead becomes hot while printing. To protect from damaging the
printhead
risk פגיעה
of personal
avoid
touching
the printhead.
only the
cleaning
ההדפסהand
בראש
 מפניinjury,
כדי להגן
.ההדפסה
במהלך
 מתחמםUse
ההדפסה
ראש
 • תוריהז
pen to רק
perform
maintenance.
ההדפסה
 בצע את תחזוקת ראש. הימנע מנגיעה בראש ההדפסה,ומסכנה לפציעה

.באמצעות עט הניקוי

When you load new media, you can
also clean
theאת
printhead.
.ההדפסה
ראש
 ניתן גם לנקות,בעת טעינת מדיה חדשה
1. Rub the cleaning pen across the dark area of the printhead. Clean from the middle to the
 נקה מהחלק המרכזי כלפי.שפשף את עט הניקוי כנגד האזור הכהה של ראש ההדפסה1 .

outside.
will move ראש
adhesive
transferred
from
the edges
of תעביר
media to
printhead
לנתיב
מחוץThis
 אל,ההדפסה
המדיה אל
מקצוות
המועבר
,דבק
 זוthe
פעולה
.החוץ
outside of media path.
.המדיה
2. Wait one minute before closing the printer.

.המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת2 .
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eaning

ניקוי נתיב המדיה
הסר לכלוך ,אבק או לכלוך מוצק שהצטברו על משטחי המחזיקים ,המובילים ונתיב המדיה.
1 .הרטב קלות את מטלית הניקוי באלכוהול כדי להרטיב את הלכלוך ולהמיס את הדבק.
2 .נגב את הפסים הבולטים כדי לסלק לכלוך שהצטבר.
3 .נגב את הקצוות הפנימיים של שני המובילים כדי לסלק הצטברויות לכלוך.
4 .המתן דקה אחת לפני סגירת המדפסת.
סלק את מטלית הניקוי לאחר השימוש בה.

מובילי
מדיה
פסים
בולטים
מוט
קילוף

גליל
צובט
גליל
ההדפסה

P1062653-342 Rev. A
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ניקוי חיישנים

אבק יכול להצטבר על חיישני המדיה.
1 .הברש בעדינות את האבק; במידת הצורך ,נגב את האבק במטלית יבשה .אם נותרים
חומרי דבק או מזהמים אחרים ,השתמש במטלית מורטבת קלות באלכוהול כדי לפרק
אותם.
2 .הסר שאריות כלשהן שנותרו מהניקוי הראשון באמצעות מטלית יבשה.
3 .חזור על השלבים  1ו 2-כפי הנדרש עד שכל השאריות והמריחות יוסרו מהחיישן.

חיישן שובל
סרט

חיישן
מרווח

חיישן קו
שחור

חיישן הוצאת
תווית
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ntenance
aning

ניקוי והחלפה של גליל ההדפסה

גליל הדפסה סטנדרטי (גליל הנעה) אינו דורש ניקוי בדרך כלל .אבק נייר ונייר מגן יכולים
להצטבר מבלי להשפיע על פעולות ההדפסה .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.

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

תושבות
גליל
ההדפסה

P1062653-342 Rev. A
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.הרם את גליל ההדפסה מהמסגרת התחתונה של המדפסת3 .

3. Lift the platen out of the printer’s bottom frame.

3.
4. Clean the platen with the alcohol moistened swab. Clean from the center out. Repeat this
חזור
.חוץ
כלפי
מהמרכז
נקה
.באלכוהול
קלות
מורטבת
במטלית
ההדפסה
גליל
את
נקה
.	
process until the all of the roller surface has been cleaned. If there has been heavy

חומרי דבק או
רבה של
הצטברות
קיימת
אםa.נוקה
הגלילtoמשטח
התהליך עד
על
adhesive
build-up
or label
jam, repeat
with
new swab
removeשכל
residual
contaminates.
,לדוגמה
.שנותרו
מזהמים
 כדי,חדשה
הפעולה
חזור על
,מדבקות
Adhesives
and
oils, forלסלק
example,
may beמטלית
thinnedבאמצעות
by the initial
cleaning
but not
completely
removed.. אך הם לא יוסרו כליל,ידי הניקוי הראשוני-ניתן לדלל חומרי דבק ושמנים על
תשתמש
הניקויDiscard
מטליותthe
אתcleaning
 סלק.במדפסת
ההדפסה
גליל
התקן5 .
5. Installאל
the- השימוש
platen in לאחר
the printer.
swabs after
use - do
notאת
reuse.
.בהן שוב
6. Make sure the bearings and drive gear are on the shaft of the platen.

.ודא שהתושבות וגלגלי ההנעה נמצאים על גל גליל ההדפסה6 .
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( תמא ןמז ןועש תללוסלוסס

aintenance
TC Battery

המסגרת
אותו
בצד
השיניים
גלגל
ההדפסה
גלילframe.
יישר את7 .
7. התחתונה
Align the platen
withאלthe
gearוהורד
to theשמאל
left and
lower
it into
the עם
printer’s
bottom
.של המדפסת

8. Rotate
platen
bearing
latch
release tabs
on של
the התפס
right and
left sides
towards
the 8 .
 לעברthe
שמאל
ובצד
בצד ימין
ההדפסה
גלילdown
תושבת
שחרור
לשוניות
סובב את

rear of the printer and snap them into place.
.הצד האחורי של המדפסת ולחץ אותן למקומן

Allow the printer to dry for one minute before closing the dispenser door, media cover or
loading
labels. מכסה,הנח למדפסת להתייבש למשך דקה אחת לפני סגירת דלת מנפק המדבקות
המדיה או

.טעינת מדבקות

Other Printer Maintenance

תחזוקה אחרת במדפסת

There are no user level maintenance procedures beyond those detailed in this section. See the
מידע נוסף על
לקבלת
המשתמש מעבר
תחזוקה
אין נהלי
Troubleshooting
on page
123.זה
forבפרק
more המפורטים
informationלאלו
on diagnosing
printer ברמת
and print
problems.
.123  עיין בנושא פתרון בעיות בעמוד,אבחון המדפסת ובעיות הדפסה

RTC Battery

)RTC( סוללת שעון זמן אמת

להחליף את
 כדיbattery
.)RTC(isאמת
 שעון זמןreplaceable.
 הסוללה שלSee
להחליף את
המשתמש אינו יכול
The,הסוללה
RTC (Real-Time
Clock)
not operator
a Zebra authorized
Zebra
של
מורשה
פנה לטכנאי שירות
.
service technician to replace the battery.
Caution
• The
hasמתח
a three
volt
lithium
battery.
can discern
low orהמדפסת
flat battery
if
או אם
נמוךprinter
הסוללה
מתי
להבחין
תוכל
.וולטYou
3 ליתיום
סוללתaכוללת
 • תוריהז
the printer
provides
a
consistently
delayed
date
stamp.
Battery
replacement
must
be
performed
 רק טכנאי שירות מורשה.היא פרוקה כאשר המדפסת מספקת חותמת זמן שגויה באופן עקבי
by a qualified
service
technician.
Onlyתחליפית
use a Zebra
approved
replacement
battery.
מתוצרת
מאושרת
בסוללה
השתמש רק
.הסוללה
רשאי להחליף את
.Zebra

Important
• Recycle
batteries
according
to local
your החוקים
guidelines
andהסוללה
regulations.
Wrap
the
בעת סילוק
הסוללה
עטוף את
.המקומיים
והתקנות
פי-על
מחזר את
 • בושח
battery when disposing (or storing) to avoid a short circuit.
.(או אחסון) כדי להימנע מקצר

שריפה
ליצירת
לגרום
בסוללה עלול
 קצרmay
יצירתresult
.הסוללה
אסור לקצר את
DO NOT.פיצוץ
short או
circuit
the,חום
battery.
Short
circuiting
the battery
in heat
generation, fire or bursting.
. לפרק או לסלק את הסוללה באש,אסור לחמם
DO NOT heat, disassemble or dispose of battery in fire.

נתיכים

uses

. או בספק הכוחZD500 Series™אין נתיכים ניתנים להחלפה במדפסת
There are no replaceable fuses in the ZD500 Series™ printer or power supply.
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החלפת ראש ההדפסה

If you need to replace the printhead, read the procedure and review the removal and
וההתקנה
ההסרה
שלבי
וסקור את
הנוהל
 קרא,אם תצטרך להחליף את ראש ההדפסה
installation
steps
before
actually
replacing
theאת
printhead.

.לפני ההחלפה בפועל של ראש ההדפסה

Caution • Prepare your work area by protecting against static discharge. Your work area
אזור העבודה
חשמל
פריקתgrounded
הגנה מפני
ידי-העבודה על
 אזורmat
הכן את
 • תוריהז
mustחייב
be static-safe
and.סטטי
include
a properly
conductive
cushioned
to hold
the
עליו את
כהלכה כדי
ומוארק
מוליך
להיות מוגן מחשמל סטטי וחייב לכלול משטח ריפוד
printer
andלהניח
a conductive
wrist
strap for
yourself.

. וכן רצועת פרק יד מוליכה עבורך,המדפסת

Caution • Turn the printer power off and unplug the power cord before replacing the
. • תוריהזהפסק את פעולת המדפסת ונתק את כבל החשמל לפני החלפת ראש ההדפסה
printhead.

קדימה
השחרור
משיכת
ידי-המדפסת על
אתprinter
 פתח,זה
של נוהל
לפני ביצוע
Before
following
the תפסי
steps in
this procedure,
open the
by pulling
theהשלבים
release latches
.העליון
המכסה
והרמת
forward then lifting the top cover.
Printhead Removal

הסרת ראש ההדפסה

1. Open the printer. Remove
any transfer
ribbon
from the
.במדפסת
שנותר
ההעברה
סרטprinter.
 הסר את.פתח את המדפסת1 .
2.הימנית
Use a small
flat את
bladed
screwdriver
to remove
ribbon
guide. הסרט
Gentlyמוביל
pry the
הלשונית
בעדינות
 שחרר.קטן
שטוחthe
מברג
באמצעות
אתguide
הסר2 .

right-side
tab from
theשל
ribbon
frame.
Pull
left side
of the
ribbon
guide out.
.הסרט
מוביל
השמאלי
הצד
אתthe
החוצה
משוך
.הסרט
ממסגרת
של המוביל

מוביל סרט
)(ומכסה ראש הדפסה

P1062653-342 Rev.
A Series™ Thermal
ZD500™
Series
תרמית
העברה
 למשתמש למדפסתP1062653-002
מדריך
ZD500
Transfer
Printer
User’s
Guide
Rev. A
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3 .לחץ את לשונית השחרור בצד ימין ואחרי כן בצד שמאל של ראש ההדפסה באמצעות כלי
בעל קצה קהה .קוטר הכלי יכול לנוע בין  2.5עד  3.8מ"מ.
הכנס את הכלי לתוך פתח הגישה (העגול) לשחרור מסגרת הסרט מראש ההדפסה .לחץ
על לשונית השחרור ומשוך מטה את תושבת ראש ההדפסה

.
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4. Gently but firmly pull the two printhead cable bundles’ connectors off of the printhead.
4. Gently מראש
but firmly
pull the
twoשל
printhead
cable
bundles’
connectors
the printhead.
.ההדפסה
ההדפסה
ראש
המחברים
רתמות
את שתי
בנחישותoff
אךof
בעדינות
משוך4 .

5. Gently but firmly.ההדפסה
pull the green
ground
off
מראש
הירוקwire
הארקה
חוטprinthead.
משוך בעדינות אך בנחישות את5 .
5. Gently but firmly pull the green
ground
wire
off the
the
printhead.

ZD500 Series™ Thermal Transfer Printer User’s Guide
P1062653-002 Rev. A
ZD500
Series™ Thermal
Transfer
Guide
P1062653-002 Rev. A
P1062653-342 Rev.
A
ZD500™
SeriesPrinter
תרמיתUser’s
העברה
מדריך למשתמש למדפסת
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Replacing the Printhead

החלפת ראש ההדפסה

1. Push the left side printhead connector into the printhead. The connector is keyed to only
 צורת המחבר אינה.דחוף את מחבר ראש ההדפסה השמאלי לתוך ראש ההדפסה1 .

insert one way.

.מאפשרת חיבור שגוי

2. Connect the green ground wire to the printhead.

.חבר את חוט הארקה הירוק לראש ההדפסה2 .

3. Push the right side printhead wire connector onto the printhead.

.דחוף את מחבר ראש ההדפסה הימני לתוך ראש ההדפסה3 .

4. Check that the ground wire and wire bundles are still connected to the printhead.

P1062653-002 Rev. A12/2/2013

.בדוק שחוט הארקה והרתמות מחוברים לראש ההדפסה4 .

ZD500 Series™ Thermal
Transfer
Printer
User’s
Guide
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Series
תרמית
העברה
מדריך למשתמש למדפסת
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5. Insert
printhead
the tabלחריץ
into slot
in the ribbon
frame assembly.
Align
the
חריצי
אתthe
הכוון
. הסרטbracket’s
במכלול מסגרת
ההדפסה
תושבת ראש
את לשונית
הכנס
5 .
printhead
spring
slots
to
the
five
posts
and
snap
the
printhead
into
the
ribbon
frame.
.קפיצי ראש ההדפסה אל מול חמשת העמודים והצמד את ראש ההדפסה למסגרת הסרט

עמוד
חריץ

לשונית

עמוד
קפיץ

חריץ
קפיץ

חריץ
קפיץ

12/2/2013

Series™ Thermal
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הסרט
מסגרת
שלhand
 ימיןside
את צד
.הסרט
למסגרת
הסרט
מוביל
 שלSwing
 שמאלthe
את צד
6. Place
the left
of סובב
the ribbon
guide
into the
ribbon
frame.
rightהכנס
side6 of.
the ribbon guide into the slot and snap it into position. .אל החריץ ונעל אותו במקומו

 ונותר במצב נעול,ודא שראש ההדפסה נע מעלה ומטה בחופשיות בעת הפעלת לחץ7 .
7. Verify that the printhead moves up and down freely when pressure
is applied
andכאשר
remains
.משוחרר
הוא
locked when released.

 נגב שרידי שומנים של עורך (טביעות אצבע) ולכלוך מראש.נקה את ראש ההדפסה8 .

8.
Clean
printhead.
Use
a new pen
to ממרכז
wipe body
(finger
and debris
of the
ראש
ניקויthe
ראה
.כלפי חוץ
ההדפסה
ראש
נקהoils
.חדש
ניקויprints)
באמצעות עט
ההדפסה

printhead. Clean from the center of the printhead to the outside. .See
the
111Cleaning
ההדפסה בעמוד
Printhead on page 111.

 והדפס דוח מצב כדי, הפעל את המדפסת, חבר את כבל החשמל.טען מחדש את המדיה9 .
9. Reload
media.
Plugדוחות
in theתדפיסי
power cord,
turn onבדיקת
the printer
andעיין
print
a status
report
to
תצורה
הדפסה עם
בנושא
.תקינה
פעולה
לבדוק
.27 בעמוד

ensure proper function. See Test Printing with Configuration Report Printouts on page 27.

P1062653-002 Rev. 12/2/2013
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Troubleshooting
Error
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Error Messages
Messages
Error
הודעות שגיאה
Error Messages

The control
control panel
panel displays
displays messages
messages when
when the
the
The
The
control
panel
displays
messages
when
the
causes,
and
the
recommended
solutions.
The
control
panel
displays
messages
when
the
causes,
and
the
recommended
solutions.
The
control
displays messages
when the
causes,
and panel
the recommended
solutions.
 הסיבות, לקבלת השגיאות,1  עיין בטבלה.הבקרה יציג הודעות כאשר תתרחש שגיאה
causes,לוח
and the
the recommended
recommended solutions.
solutions.
causes,
and
.האפשריות והפתרונות המומלצים
Table 1
1 ••• Error
Error Mes
Mes
Table
Table
1
Error
Mes
Table
1
•
Error
Mes
Table 1 • Error Mes

 הלבטהודעות שגיאה1 • Display/
Display/
Display/

פתרון מומלץ
.סגור היטב את ראש ההדפסה
קרא לטכנאי שירות לצורך
.החלפת החיישן
.טען את המדיה כהלכה
.בדוק את מיקום חיישן המדיה
,הכנס את סוג המדיה הנכון1 .
או הגדר את המדפסת לסוג
.המדיה הנוכחי
 עיין.כייל את המדפסת2 .
 מדיה- בנושא כיול ידני
.75 בעמוד
החלף את הסרט הריק בגליל
.חדש

Zebra™התקן ראש הדפסה

.מקורי

Indicator Lights
Lights
Display/
Indicator
Display/
Indicator
Lights
 סיבה אפשריתIndicator
Indicator Lights
Lights

ראש ההדפסה אינו סגור
.במלואו
חיישן מצב פתוח של ראש
.ההדפסה אינו פועל כהלכה
המדיה אינה טעונה או טעונה
.בצורה שגויה
.חיישן מדיה אינו מיושר נכון
המדפסת מוגדרת למדיה
 אך טעונה מדיה,לא רציפה
.רציפה

:במצב העברה תרמית
.	•זוהה קצה גליל הסרט

12/2/2013

Possible Cause
Cause
Possible
Possible
Cause
Possible
Cause
Possible Cause

The printhead
printhead is
is
The
The
printhead
is
closed.
The
printhead
is
closed.
The
printhead is
closed.
closed.
closed.
The printhead
printhead op
op
The
The
printhead
op
not
working
prop
The
printhead
op
not
working
prop
STATUS
light
steady
red
The
printheadprop
op
not working
STATUS
STATUS light
light steady
steady red
red
not working
working prop
prop
not
STATUS
light
steady
red
STATUS
steadyמאירה
red
The media
media is
is not
not
The
באדוםlight
ברציפות
MEDIA OUT STATUS  נוריתThe media is not
MEDIA
MEDIA OUT
OUT
loaded
incorrectl
The
media
is
not
loaded
incorrectl
The
media
is not
LOAD
MEDIA
loaded
incorrectl
LOAD
MEDIAMEDIA
OUT
LOAD
MEDIA
MEDIA
OUT
loaded
incorrectl
loaded
incorrectl
Misaligned
medi
LOAD MEDIA
MEDIA
Misaligned
LOAD
Misaligned medi
medi
Misaligned medi
medi
STATUS light
light steady
steady red
red
Misaligned
STATUS
STATUS
light
steady
red
STATUS light
light steady
steady red
red
The printer
printer is
is set
set
The
STATUS
printer
is
set
 מאירה ברציפות באדוםSTATUS  נוריתThe
noncontinuous
m
The
printer
is
set
noncontinuous
m
The
printer is set
noncontinuous
m
continuous
medi
noncontinuous
m
continuous
noncontinuous
m
continuous medi
medi
continuous medi
medi
continuous
HEAD OPEN
HEAD
HEAD OPEN
OPEN
CLOSE
HEAD
CLOSE
HEAD
HEAD
OPEN
CLOSE
HEAD
HEAD OPEN
CLOSE HEAD
HEAD
CLOSE

ALERT
ALERT
ALERT
RIBBON
OUT
RIBBON
OUT
ALERT
RIBBON
OUT
ALERT
RIBBON
OUT
RIBBON OUT

In thermal
thermal transf
transf
In
In
thermal
transf
thermal
transf
the end
end transf
of the
the
In
•In
the
of
•• thermal
the
end
of
the
has
been
dete
the end
end
ofdete
the
has
been
•• the
the
has
beenof
dete
has been
been dete
dete
has

STATUS light
light steady
steady red
red
STATUS
STATUS
steady
red
באדוםlight
ברציפות
מאירה
STATUS נורית
STATUS
light
steady
red
STATUS
light
steady
red
The printhead
printhead da
da
The
 הוחלף,ראש ההדפסה ניזוק
The
printhead
da
PH NOT AUTHENTICATED
AUTHENTICATED
PH
PH NOT
NOT AUTHENTICATED
replace
incorrect
The printhead
printhead
da
replace
incorrect
 או הוחלף בראש,שלא כהלכה
The
da
REPLACE
PRINTHEAD
replace
incorrect
REPLACE
PRINTHEAD
PH
NOT AUTHENTICATED
AUTHENTICATED
REPLACE
PRINTHEAD
PH
NOT
replaced
with
on
replace
incorrect
replaced
with
on
replace
incorrect
Zebra™שאינו ראש הדפסה
replaced with on
REPLACE PRINTHEAD
PRINTHEAD
REPLACE
genuine Zebra™
Zebra™
replaced
with on
on
genuine
replaced
with
. מקוריSTATUS light flashing red
genuine
Zebra™
STATUS
light
flashing
red
STATUS
light
flashing
red
genuine
Zebra™
 (מצב) מהבהבת באדוםSTATUS  נוריתgenuine Zebra™
STATUS light
light flashing
flashing red
red
STATUS

ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום • זהירות
. הנח לראש ההדפסה להתקרר.לכוויות חמורות
.הנח למדפסת להתקרר
ההדפסה תתחדש באופן
אוטומטי כאשר רכיבי ראש
ההדפסה יתקררו לטמפרטורת
.פעולה תקינה
,אם התקלה אינה נעלמת
בדוק אפשרות לשנות את
מיקום המדפסת או להשתמש
.במהירות הדפסה נמוכה יותר

/תצוגה
נוריות חיווי

טמפרטורת ראש ההדפסה
.גבוהה מדי

PRINT HEAD OVERTEMP
OVERTEMP
PRINT
PRINT HEAD
HEAD OVERTEMP
PRINTING
HALTED
PRINTING
HALTED
PRINT
HEAD
OVERTEMP
PRINTING
HALTED
PRINT HEAD OVERTEMP
PRINTING HALTED
HALTED
PRINTING

STATUS light
light steady
steady yellow
yellow
STATUS
STATUS
light
steady
yellow
בצהוב
ברציפות
מאירה
STATUS light
light steady
steady yellow
yellowSTATUS נורית
STATUS

P1062653-002 Rev. A
A
P1062653-002
P1062653-002 Rev.
Rev. A
ZD500™ Series למשתמש למדפסת העברה תרמית
מדריך
P1062653-002
Rev.
A
P1062653-002 Rev. A

Caution
Caution
Caution
severe b
b
Caution
severe
Caution
severe
b
severe b
b
severe

The printhead
printhead is
is
The
The
printhead
is
temperature.
The
printhead
is
temperature.
The
printhead is
temperature.
temperature.
temperature.

ZD500 Series™ Thermal
Thermal Transfer P
P
ZD500
ZD500 Series™
Series™ Thermal Transfer
Transfer P
P1062653-342
Rev.
A
ZD500
Series™
Thermal
Transfer
P
ZD500 Series™ Thermal Transfer P
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) הודעות שגיאה (המשך • 1 טבלה
פתרון מומלץ

נתוני ראש הדפסה שחובר שלא כהלכה או • זהירות
כבל חשמל שחובר שלא כהלכה עשויים לגרום להודעות
 ראש ההדפסה עלול להיות חם מאוד ולגרום.שגיאה אלה
. הנח לראש ההדפסה להתקרר.לכוויות חמורות
קרא לטכנאי שירות לחיבור
.נכון של ראש ההדפסה

ייתכן שכבל הנתונים של ראש
.ההדפסה אינו מחובר כהלכה

קרא לטכנאי שירות לצורך
.החלפת ראש ההדפסה

קיים תרמיסטור פגום בראש
.ההדפסה

המשך בהדפסה עד שראש
ההדפסה מגיע לטמפרטורת
 אם.ההפעלה הנכונה שלו
 ייתכן,התקלה אינה נעלמת
שהסביבה קרה מדי להדפסה
 העבר את המדפסת.תקינה
.לאזור חם יותר

טמפרטורת ראש ההדפסה
מתקרבת למגבלת ההפעלה
.הנמוכה שלו

Display/
Indicator Lights
HEAD COLD

P1062653-342 Rev. A

נוריות חיווי

PRINTING HALTED
HEAD COLD
PRINTING HALTED
THERMISTOR
REPLACE PRINTHEAD
THERMISTOR
REPLACE PRINTHEAD

Possible Cause

Possible Cause
Caution
power c
Caution
printhea
powerthc
Allow
printhea
Allow da
th
The printhead

properly connect
The printhead da
STATUS light steady yellow
 מאירה ברציפות בצהובSTATUS  נוריתproperly connect
The printhead ha
The printer shows one of these messages
או
אלהlight
מהודעות
 המדפסת מציגהthermistor.
STATUS
steadyאחת
yellow
or cycles between them.
.ברצףone
אחר זו
אותן בזו
 מציגהThe printhead ha
The printer shows
of these
messages
te
The
printhead tem
thermistor.
or cycles between them.
approaching its l
The printhead
operating
limit.te
approaching its l
operating limit.

CUT ERROR

 אל תיגע.הלהב של יחידת החיתוך הוא חד • זהירות
.בלהב ואל תעביר את אצבעותיך על הלהב
.להב יחידת החיתוך נעצר
ייתכן שתצטרך להזמין טכנאי
שירות אם מתח ההפעלה
או הפעלת מחזורי חיתוך
באמצעות הפקודה
 שלcutter.clean_cutter
 אינם יכולים לסלק אתSGD
 עיין, למידע נוסף.החסימה
ZPL Programming Guide-ב
.)ZPL (מדריך תכנות של
פנה חלק מזיכרון המדפסת
ידי שינוי תבנית המדבקה-על
 אחת.או פרמטרי המדפסת
הדרכים לשחרור הזיכרון היא
לכוון את רוחב ההדפסה לרוחב
 במקום,הממשי של המדבקה
להשאיר את רוחב ההדפסה
 עיין בנושא.לברירת המחדל
52 תפריט הגדרות בעמוד
 (רוחב- PRINT WIDTH
.)הדפסה
ודא שהנתונים אינם נשלחים
להתקן שאינו מותקן או אינו
.זמין
 קרא,אם הבעיה לא נעלמת
.לטכנאי שירות

Table 1 • Error Messages
/תצוגה

Display/

 סיבה אפשריתIndicator Lights

CUT ERROR

Caution
rub the b
Caution
rubblade
the b
The cutter

 להב יחידת החיתוך נמצאSTATUS light steady red
 מאירה ברציפות באדוםSTATUS  נוריתmedia path. Cutt
 ייתכן שנתיב.בנתיב המדיה
The cutter blade
obstructed
(jamm
. הלהב חסוםSTATUS light steady red

media path. Cutt
obstructed (jamm

OUT OF MEMORY
STORING GRAPHIC
OUT OF MEMORY
STORING GRAPHIC
OUT OF MEMORY
STORING FORMAT
OUT OF MEMORY
STORING FORMAT
OUT OF MEMORY
STORING BITMAP
OUT OF MEMORY
STORING BITMAP
OUT OF MEMORY
STORING FONT
OUT OF MEMORY
STORING FONT

אין די זיכרון פנוי לביצוע
התפקוד שצוין בשורה השנייה
.של הודעת השגיאה

12/2/2013
ZD500™ Series מדריך למשתמש למדפסת העברה תרמית
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There is not enou
to perform the fu
There is not
specified
on enou
the
to
perform
the
fu
the error messag
specified on the
the error messag
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 126פתרון בעיות
הספדה תויעב

בעיות הדפסה
נושא זה יסייע לך לזהות בעיות אפשריות בהדפסה או באיכות ההדפסה ,את הסיבות
האפשריות ואת הפתרונות המומלצים.
•  2הלבטבעיות הדפסה
בעיה
בעיות כלליות באיכות
הדפסה  -תמונת
ההדפסה אינה נראית
טוב.

סיבה אפשרית
ראש ההדפסה מלוכלך.
המדפסת הוגדרה לערכי רמת
שחור ו/או מהירות הדפסה
שגויים.

אתה משתמש בשילוב שגוי של
מדבקות וסרט עבור היישום
שלך.
ייתכן שאתה משתמש בספק
כוח שגוי.
ראש ההדפסה שחוק.

ייתכן שצריך לנקות או להחליף
את גליל ההדפסה.

P1062653-342 Rev. A

פתרון מומלץ
נקה את ראש ההדפסה .עיין בנושא ניקוי ראש
הדפסה בעמוד  111וגם ניקוי והחלפה של גליל
ההדפסה בעמוד114 
לאיכות הדפסה אופטימלית ,קבע את רמת
השחור להגדרה הנמוכה ביותר האפשרית
עבור הברקוד שלך ואזן זאת עם איכות הטקסט
והגרפיקה ביישום שלך.
אסור לקבוע את מהירות ההדפסה למהירות
הגבוהה מהמהירות הנקובה המרבית שקבע
היצרן עבור המדיה או הסרט.
ייתכן שתרצה להפיק דוח איכות הדפסה כמוסבר
בעמוד  135כדי לקבוע את הגדרות רמת השחור
והמהירות האידיאליות ליישום שלך.
עיין בנושא תפריט הגדרות בעמוד- 52 
( DARKNESSרמת שחור) ,כדי לשנות את
הגדרת רמת השחור.
עיין בנושא תפריט הגדרות בעמוד- 52 
( PRINT SPEEDמהירות הדפסה) ,כדי לשנות
את הגדרת מהירות ההדפסה.
1 .השתמש בסוג מדיה או סרט אחרים ,כדי
לנסות ולאתר את השילוב הנכון.
2 .במידת הצורך ,היעזר בספק או במפיץ Zebra
מורשים ,לקבלת מידע וייעוץ.
ודא שמחובר למדפסת ספק כוח  100ואט שצורף
למדפסת.
החלף את ראש ההדפסה .ראש ההדפסה הוא
פריט מתכלה והוא נשחק עקב החיכוך בין המדיה
לבין ראש ההדפסה .שימוש במדיה שאינה
מאושרת עשוי לקצר את אורך החיים של ראש
ההדפסה או להזיק לו.
נקה או החלף את גליל ההדפסה (ההנעה).

מדריך למשתמש למדפסת העברה תרמית ZD500™ Series
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פתרון בעיות 127
הספדה תויעב
טבלה  • 2בעיות הדפסה (המשך)
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון מומלץ

אין הדפסה על
המדבקה.

ייתכן שהמדיה אינה מדיית
הדפסה ישירה ,בעת הדפסה
ללא סרט (זאת אומרת,
בהדפסה תרמית ישירה).
ייתכן שצד הדיו של הסרט אינו
הצד המתאים למדפסת או
שהסרט אינו מאושר לשימוש
במדפסת.
המדיה או הסרט הוטענו שלא
כהלכה.

ראה את נוהל הבדיקה בדיקת סוגי מדיה תרמית
בעמוד.79 

אבדן רגיסטרציית
הדפסה במדבקות.
סטייה אנכית חריגה
ברגיסטרציית ראש
טופס.

גליל ההדפסה מלוכלך.
סוג המדיה הוגדר שלא כהלכה.
המדיה הוטענה שלא כהלכה.

פסים ארוכים של
הדפסה חסרה
במספר מדבקות
ההדפסה בהירה
מדי או כהה מדי בכל
התווית

רכיב ההדפסה ניזוק.
המדיה או הסרט לא תוכננו
לפעולה במהירות גבוהה.
אתה משתמש בשילוב שגוי של
מדיה וסרט עבור היישום שלך.
אתה משתמש בסרט עם מדיה
להדפסה תרמית ישירה.

סימני כתמים על
המדבקות
רגיסטרציה שגויה/
דילוג על מדבקות

12/2/2013

המדיה או הסרט לא תוכננו
לפעולה במהירות גבוהה.
המדפסת לא כוילה נכון.
תבנית מדבקה שגויה.

עיין בנהלים הבאים לבדיקת סרט :בדיקת
סרט עם דבק בעמוד 84 וגם בדיקת גירוד סרט
בעמוד.85 
משטח ההדפסה של המדיה חייב להיות
מופנה מעלה לעבר ראש ההדפסה .פעל לפי
ההוראות של טעינת גליל מדיה בעמוד 20  בפרק
"התקנה" .להדפסה באמצעות סרט העברה ,עיין
בנושא טעינת סרט העברה בעמוד .23
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה .ניקוי
ראש הדפסה בעמוד  111וגם ניקוי והחלפה של
גליל ההדפסה בעמוד114 
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/
חריץ ,רציפה או קו) .עיין בנושא תפריט הגדרות
בעמוד( MEDIA TYPE - 52 סוג מדיה)
טען את המדיה כהלכה .עיין בנושא טעינת גליל
מדיה בעמוד .20
קרא לטכנאי שירות.
החלף את המדיה והסרט בכאלו המומלצים
לפעולה במהירות גבוהה.
1 .השתמש בסוג מדיה או סרט אחרים ,כדי
לנסות ולאתר את השילוב הנכון.
2 .במידת הצורך ,היעזר בספק או במפיץ Zebra
מורשים ,לקבלת מידע וייעוץ.
מדיית הדפסה תרמית ישירה אינה משתמשת
בסרט .כדי לבדוק האם אתה משתמש במדיה
להדפסה תרמית ישירה ,בצע את בדיקת הגירוד
כמוסבר בנושא מתי צריך להשתמש בסרט
בעמוד.84 
החלף את המדיה והסרט בכאלו המומלצים
לפעולה במהירות גבוהה.
כייל את המדפסת .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה
בעמוד .75
בדוק את תבנית המדבקה ותקן אותה לפי הצורך.
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 128פתרון בעיות
הספדה תויעב
טבלה  • 2בעיות הדפסה (המשך)
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון מומלץ

סטייה אנכית במיקום
ראש טופס

המדפסת אינה מכוילת.

כייל את המדפסת .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה
בעמוד .75

סטיית תמונה אנכית
או סטיית מדבקה

הברקוד המודפס על
המדבקה אינו נסרק
כהלכה.

P1062653-342 Rev. A

נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה .עיין
גליל ההדפסה מלוכלך.
בנושא ניקוי ראש הדפסה בעמוד  111וגם ניקוי
והחלפה של גליל ההדפסה בעמוד114 
המדפסת משתמשת במדבקות הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/
לא רציפות אך מוגדרת למצב
חריץ ,רציפה או סימון—עיין בנושא תפריט
הגדרות בעמוד - MEDIA TYPE -.52 סוג מדיה)
רציף.
וכייל את המדיה לפי הצורך (עיין בנושא כיול ידני
 מדיה בעמוד .)75חיישן המדיה אינו מכויל כהלכה .כייל את המדיה במדפסת .עיין בנושא כיול ידני -
מדיה בעמוד .75
נקה את ראש ההדפסה וגליל ההדפסה .עיין
גליל ההדפסה מלוכלך.
בנושא ניקוי ראש הדפסה בעמוד 111 וגם ניקוי
והחלפה של גליל ההדפסה בעמוד.114 
ודא שהמדיה והסרט הוטענו כהלכה .עיין בנושא
המדיה או הסרט הוטענו שלא
טעינת גליל מדיה בעמוד 20 וגם טעינת סרט
כהלכה.
העברה בעמוד.23 
חובה להשתמש במדיה התואמת למפרטי
מדיה שאינה תואמת.
המדפסת .ודא שהמרווח או החריצים בין
המדבקות הם  2עד  4מ"מ והמרחקים עקביים.
הפק דוח איכות הדפסה בעמוד  .135כוון את
הברקוד אינו תואם למפרטים
מכיוון שההדפסה בהירה מדי או הגדרות רמת השחור ומהירות ההדפסה לפי
כהה מדי.
הצורך.
אין די מרווח ריק סביב הברקוד .הותר לפחות  3.2מ"מ בין הברקוד לבין האזורים
המודפסים האחרים במדבקה ובין הברקוד לבין
קצה המדבקה.
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פתרון בעיות 129
טרס תויעב

בעיות סרט
טבלה  3מזהה בעיות שעלולות להתרחש בסרט ,הסיבות האפשריות והפתרונות המומלצים.
•  3הלבטבעיות סרט 
בעיה

סיבה אפשרית

פתרון מומלץ

סרט קרוע או מותך

הגדרת רמת השחור גבוהה
מדי.

1 .הפחת את הגדרת רמת השחור .עיין בנושא
תפריט הגדרות בעמודDARKNESS - 52 
(רמת שחור) ,כדי לשנות את הגדרת רמת
השחור.
2 .נקה היטב את ראש ההדפסה .עיין בנושא
ניקוי ראש הדפסה בעמוד 111 וגם ניקוי
והחלפה של גליל ההדפסה בעמוד.114 
החלף את הסרט בסרט המצופה בצד הנכון.
לקבלת מידע נוסף ,עיין בנושא הצד המצופה של
הסרט בעמוד.84 
טען את הסרט כהלכה .עיין בנושא טעינת סרט
העברה בעמוד .23
קרא לטכנאי שירות.

הסרט מצופה בצד השגוי ולא
ניתן להשתמש בו במדפסת.
סרט מקומט

הסרט לא הוטען כהלכה.

המדפסת אינה מזהה
מתי הסרט נגמר.

ייתכן שראש ההדפסה או
גליל ההדפסה אינם מותקנים
כהלכה.
ייתכן שאתה משתמש במדיה
שאינה מאושרת.

12/2/2013

רכוש סרט מאושר של  Zebraהכולל סיום סרט
רפלקטיבי (מחזיר אור).
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 130פתרון בעיות
תרושקת תויעב

בעיות תקשורת
טבלה  4מזהה בעיות שעלולות להתרחש בתקשורת ,הסיבות האפשריות והפתרונות
המומלצים.
בעיה
תבנית מדבקה נשלחה
למדפסת אך היא אינה
מזוהה .נורית DATA
(נתונים) אינה מהבהבת.

•  4הלבטבעיות תקשורת
פתרון מומלץ
סיבה אפשרית
פרמטרי התקשורת שגויים.

הגדרות התקשורת הטורית
תבנית מדבקה נשלחה
למדפסת .מודפסות מספר שגויות.
מדבקות ,אך המדפסת
מדלגת ,מאבדת ,אינה
מכוונת היטב או מעוותת
את התמונה שעל
המדבקה.
תבנית מדבקה נשלחה
תו הקידומת והתו המפריד
למדפסת אך היא אינה
שמוגדרים במדפסת אינם
תואמים לאלו של תבנית
מזוהה .נורית DATA
(נתונים) מהבהבת אך לא המדבקה.
מתבצעת הדפסה.
נשלחים נתונים שגויים
למדפסת.

P1062653-342 Rev. A

בדוק את הגדרות התקשורת של מנהל
ההתקנים של המדפסת או של התוכנה (אם
ישים).
אם אתה משתמש בתקשורת טורית ,בדוק את
הגדרות היציאה הטורית .עיין בנושא תפריט
יציאות בעמוד.72 
אם אתה משתמש בתקשורת טורית ,ודא
שאתה משתמש בכבל מודם טורי מסוג  nullאו
מתאם מודם טורי מסוג .null
בדוק את הגדרת פרוטוקול לחיצת יד של
המדפסת .ההגדרה בשימוש חייבת להיות
תואמת להגדרה המוגדרת במחשב המארח.
עיין בנושא תפריט יציאות בעמוד 72 לאיתור
פריט התפריט ( Host Handshakeלחיצת יד
מארח).
אם משתמשים במנהל התקנים ,בדוק את
הגדרות התקשורת של מנהל ההתקנים עבור
החיבור שלך.
ודא שהגדרות בקרת הזרימה תואמות לאלו של
המערכת המארחת.
בדוק את אורך כבל התקשורת.
בדוק את הגדרות התקשורת של מנהל
ההתקנים של המדפסת או של התוכנה (אם
ישים).
בדוק את תו הקידומת והתו המפריד .עיין
בנושא תפריט שפה בעמודCOMMAND - 69 
( CHARתו פקודה) וגם ( DELIMITER CHARתו
מפריד).
בדוק את הגדרות התקשורת של המחשב .ודא
שהן תואמות להגדרות המדפסת.
אם הבעיה לא נעלמת ,בדוק את תבנית
המדבקה.

מדריך למשתמש למדפסת העברה תרמית ZD500™ Series

12/2/2013

פתרון בעיות 131
תונוש תויעב

בעיות שונות
טבלה  5מזהה בעיות שונות שעלולות להתרחש במדפסת ,הסיבות האפשריות והפתרונות
המומלצים.
•  5הלבטבעיות מדפסת שונות
בעיה

סיבה אפשרית

צג לוח הבקרה מציג
שפה שאני לא יכול
לקרוא

פרמטר השפה השתנה
באמצעות לוח הבקרה או
פקודת קושחה.

בצג חסרים תווים או
חלקים מתווים
שינויים בהגדרות
פרמטרים אינם
גורמים לשינוי

יש להחליף את הצג.
פרמטרים מסוימים לא הוגדרו
כהלכה.

פקודת קושחה הפסיקה את
היכולת לשנות את הפרמטר.
פקודת קושחה החזירה את
הפרמטר להגדרה הקודמת.
אם הבעיה לא נעלמת ,ייתכן
שקיימת בעיה בלוח הלוגיקה
הראשי (.)MLB
המדפסת לא כוילה למדיה
המדפסת מתייחסת
למדבקות לא רציפות הנמצאת בשימוש.
כאל מדבקות רציפות .המדפסת הוגדרה למדיה
רציפה.
כל נורות החיווי
דלוקות ,שום דבר לא
מופיע בצג והמדפסת
ננעלה - .או -
המדפסת ננעלה בעת
הפעלת ( POSTבדיקה
עצמית בהפעלה).
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כשל אלקטרוניקה פנימית או
קושחה.

פתרון מומלץ
1 .בצג לוח הבקרה ,גלול אל תפריט שפה.
2 .לחץ על ( OKאישור) כדי לגשת לפריטי
התפריט.
3 .גלול באמצעות חץ מעלה או חץ מטה בין
השפות המוצגות .אפשרויות הפרמטר הזה
מוצגות בשפה העומדת לבחירה ,כדי להקל
עליך לאתר את השפה שביכולתך לקרוא.
4 .בחר את השפה שברצונך להציג.
קרא לטכנאי שירות.
1 .בדוק את הפרמטרים ושנה או אפס לפי
הצורך.
2 .כבה את המדפסת ( )Oוהפעל אותה שוב (.)I
עיין במדריך התכנות של ,SetGetDo ,ZBI ,ZPL
 ,Mirrorו WML-או קרא לטכנאי שירות.
קרא לטכנאי שירות.
כייל את המדפסת .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה
בעמוד .75
הגדר את המדפסת לסוג המדיה הנכון (מרווח/
חריץ ,רציפה או סימון) .עיין בנושא תפריט
הגדרות בעמוד( MEDIA TYPE - 52 סוג מדיה).
קרא לטכנאי שירות.
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פתרון בעיות RFID
ניתן לתקן או לאבחן בעיות רבות בחומרת  RFIDבאמצעות ביצוע 'כיול ידני  -מדיה' במדפסת
(כיול ידני  -מדיה בעמוד  )75ולאחר מכן ביצוע 'כיול ( ’ 'RFIDכיול  RFIDבעמוד  )76על מדיית
 RFIDהנבחרת .שתי הפעולות האלה הן הפעולות הראשונות לפתרון בעיות בהפעלת .RFID
האם המדפסת מזהה את המאפיינים הבסיסיים של המדיה (אורך ,מרווח וכו') והאם מודול
 RFIDמסוגל לזהות ,לקרוא ולכתוב אל מדיית  RFIDהנבחרת שלך ללא כל שגיאה?
בעיות רבות אחרות נגרמות כתוצאה ממיקום המדפסת (קרבה אל מקורות רדיו  UHFאחרים
או אל קורא ,מדפסת ,תוויות והתקני  RFIDאחרים) או ייתכן שהמדיה עצמה אינה תואמת
למדפסת.
ניתן למצוא מידע פתרון בעיות להפעלת  RFIDובעיות מדיה קשורות בRFID Programming-
( Guide 3מדריך תכנות  ,)RFID 3שניתן לקבל באתר  Zebraבכתובת:
www.zebra.com/support

אתר את מדפסות  ZD500Rאו  .ZD500 Seriesעבור לכרטיסייה ( Manualsמדריכים) ואתר את
'.'RFID Programming Guide 3
עדכוני קושחת מדפסת יכולים לשפר את הפעלת המדפסת או להרחיב אותה עבור מדיית
 RFIDמסוימת ולפעולות כלליות אחרות .גם הקושחה זמינה באתר האינטרנט של תמיכת
המדפסת.
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אבחון המדפסת
דוחות אבחון ,נהלי כיול ,שחזור ברירות המחדל של היצרן וסוגי אבחון אחרים מספקים מידע
ספציפי על מצב המדפסת .הנהלים מספקים תדפיסי בדיקה ומספקים מידע ספציפי שמסייע
לקבוע את מצבי הפעולה של המדפסת.
 • בושחבעת ביצוע בדיקות עצמיות ,השתמש במדיה ברוחב מלא .אם המדיה אינה רחבה
מספיק ,ייתכן שמדבקות הבדיקה יודפסו על גליל ההדפסה .כדי למנוע זאת ,בדוק את רוחב
ההדפסה וודא שהרוחב מתאים למדיה בה אתה משתמש.
מפעילים כל בדיקה עצמית באמצעות מקש לוח בקרה ספציפי או שילוב מקשים בעת הפעלת
המדפסת ( .)Iהמשך ללחוץ על המקש או המקשים עד שנורית החיווי הראשונה כבית.
הבדיקה העצמית שבחרת תופעל באופן אוטומטי בסוף נוהל ( POSTבדיקה עצמית בהפעלה).
 • הרעה
	•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 סיום המדבקה ,אפס תמיד את המדפסת על-ידי כיבוי ()O
והפעלה (.)l
	•אם המדפסת נמצאת במצב ניפוק ונייר המגן נאסף על-ידי המכשיר ,על המפעיל להסיר
ידנית את המדבקות לאחר השלמת ההדפסה.

נוהל ( POSTבדיקה עצמית בהפעלה)
נוהל ( POSTבדיקה עצמית בהפעלה) מבוצע בכל הפעלה ( )lשל המדפסת .במהלך הבדיקה,
נוריות לוח הבקרה מופעלות ומופסקות כדי לוודא פעולה תקינה .בסוף הבדיקה העצמית ,רק
נורית ( STATUSמצב) נותרת דלוקה .לאחר השלמת נוהל ( POSTבדיקה עצמית בהפעלה),
המדיה מקודמת למיקום המתאים.

כדי להפעיל נוהל ( POSTבדיקה עצמית בהפעלה) ,בצע את השלבים הבאים:
1 .הפעל ( )Iאת המדפסת.
נורית ( POWERהפעלה) נדלקת .נוריות לוח הבקרה והצג מנטרים את התקדמות הנוהל
ומציינים את התוצאה של כל אחת מהבדיקות .כל ההודעות בנוהל ( POSTבדיקה עצמית
בהפעלה) מוצגות באנגלית; אולם ,אם בדיקה נכשלת ,ההודעות שיופיעו יוצגו גם בשפות
הבינלאומיות האחרות.
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Configuration Report

דוח תצורה

The Configuration Report (CANCEL self test) prints a set of printer and network
configuration reports.
.) מדפיס ערכת דוחות תצורה של המדפסת והרשתCANCEL דוח התצורה (בדיקה עצמית

To perform the configuration, complete
theseהשלבים
steps:  בצע את,כדי להדפיס דוח תצורה
:הבאים
1. Make sure the media
is properly
loaded
and the
top cover
of the printer
closed. ודא1 .
.סגור
המדפסת
העליון של
המכסה
כהלכה וכי
 טעונהisשהמדיה
2. Press and hold CANCEL
button
while בעת
setting
the printer
powerהלחצן
switchאת
to והחזק
on (I). לחץ2 .
.)I( המדפסת
הפעלת
)(ביטול
CANCEL
3. Holdמאירה
CANCEL
buttonשל
down
until
the printer
status
light turns
greenהלחצן
for theאת
firstהחזק
time3and
המדפסת
המצב
שנורית
לחוץ עד
)(ביטול
CANCEL
.

release.

.לראשונה בצבע ירוק ושחרר אותו

4. Theתופיע
Printerהמדפסת
and Network
Reports
(below)
willותצורת
be printed
a couple
of 4 .
שבצגConfiguration
מספר שניות לאחר
יודפסו
הרשת
המדפסת
דוחות

seconds after printer’s display reports .)מוכנה
‘PRINTER
READY’.
(מדפסת
'PRINTER READY' ההודעה
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Print Quality Report

הדפסה
איכות
Different types of media may require different darkness settings. This section contains
a
simple but effective method for determining the ideal darkness for printing bar codes that are
 נושא זה מציג שיטה פשוטה אך.סוגי מדיה שונים עשויים לדרוש הגדרות רמת שחור שונות
within specifications.

דוח

.יעילה לקביעת רמת השחור האידאלית להדפסת ברקודים הנמצאים במפרט המתאים

During the Print Quality Report (FEED self test), a series of labels are printed at different
) תודפס סדרת מדבקות המודפסותFEED במהלך דוח איכות הדפסה (בדיקה עצמית
darkness settings at two different print speeds. The relative darkness and the print speed are
 רמת השחור היחסית ומהירות.בהגדרות רמת שחור שונות ובשתי מהירויות הדפסה שונות
printed on each label. The bar codes on these labels may be ANSI-graded to check print
- הברקודים במדבקות אלה עשויות להיות בדירוג.ההדפסה מודפסים על כל אחת מהמדבקות
quality.
. כדי לבדוק את איכות ההדפסהANSI
During this test, one set of labels is printed at 2 ips, and another set is printed at 6 ips. The
שנ' וערכה נוספת תודפס/ מ"מ51  ערכה אחת תודפס במהירות של,במהלך בדיקה זו
darkness value starts at three settings lower than the printer’s current darkness value (relative
 ערך רמת השחור יתחיל בשלוש הגדרות מתחת לערך רמת.'שנ/ מ"מ152 במהירות של
darkness of –3) and increase until the darkness is three settings higher than the current
) ויעלה עד לרמת שחור בשלוש-3 השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של
darkness value (relative darkness of +3).
.)+3 הגדרות מעל לערך רמת השחור הנוכחית של המדפסת (רמת שחור יחסית של
The speed at which labels are printed during this print quality test depends on the dot density
מהירות הדפסת המדבקות במהלך בדיקת איכות ההדפסה תלויה בצפיפות הנקודות של ראש
of the printhead.

.ההדפסה

• 300 dpi printers: 7 labels are printed at the 2 ips and 6 ips print speeds.
.'שנ/ מ"מ152-שנ'' ו/ מ"מ51  מדבקות יודפסו במהירות של7 :300 dpi •מדפסות
• 203 dpi printers: 7 labels are printed at the 2 ips and 6 ips print speeds.
.'שנ/ מ"מ152-שנ' ו/ מ"מ51  מדבקות יודפסו במהירות של7 :203 dpi •מדפסות

To perform a Print Quality Report,
complete
these
:הבאים
השלבים
אתsteps:
 בצע,כדי להפיק דוח איכות הדפסה
1. Print a configuration
label to
the printer’s
current
settings.
.המדפסת
שלshow
הנוכחיות
ההגדרות
להציג את
הדפס תווית תצורה כדי1 .
2. Turn off (O) the printer.

.) את המדפסתO( כבה2 .

3.לחוץ
Press
and hold
FEED.)Iwhile
turningהפעלת
on (I) the
printer.
FEED
until
first control
FEED
החזק את
( המדפסת
בעת
)(הזנהHold
FEED
הלחצן
אתtheוהחזק
לחץ3 .

panel light turns off.

.עד שנורית לוח הבקרה הראשונה כבית

The printer prints a series of labels (Figure 1) at various speeds and at darkness settings
מדבקות
תדפיס סדרת
שחור
ובהגדרות
במהירויות
)1 (איור
higher
andרמת
lower
than the שונות
darkness
value shown
on the
configuration
label. המדפסת

.הגבוהות והנמוכות מרמת השחור הנוכחית המוצגת במדבקת התצורה
Figure
1 • Print
Report
הדפסה
 איכותQuality
 רויאדוח1 • 
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4. See Figure 2 and Table 6. Inspect the test labels and determine which one has the best

print quality
application.
If you
have aמדבקות
bar codeאת
verifier,
it to measure
ההדפסה
 איכותfor
אתyour
מציגה
וקבע מי מהן
הבדיקה
 בדוק.use
6 וטבלה
2 ראה איור4 .
bars/spaces
and
calculate
the
print
contrast.
If
you
do
not
have
a
bar
code
verifier,
use your
 מדוד באמצעותו את, אם ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים.הטובה ביותר ליישום שלך
eyes
or
the
system
scanner
to
choose
the
optimal
darkness
setting
based
on
the
labels
, אם אין ברשותך מכשיר בדיקת ברקודים.הפסים והמרווחים וחשב את ניגודיות ההדפסה
printed
in thisהאופטימלי
self test. בדוק בעין או בסורק המערכת ובחר את הגדרת רמת השחור
בהתבסס על
.המדבקות שהודפסו בבדיקה העצמית
Figure
2 • Bar
Comparison
ברקודים
שלCode
שחורDarkness
השוואת רמת
 רויא2 • 

Table 6 • Judging Bar Code Quality

 הלבטבדיקת איכות ברקוד6 •
Print Quality
Description
תיאור
איכות הדפסה
that are
too dark
are fairly
be dark
לפיToo
אינןdark
ייתכן שהן קריאות אךLabels
.כהות מדי
מדבקות
לזהות
 קלobvious. They may
Too
readable but not “in-spec.”
.המפרט
)(כהה מדי
• The
normalפסי
barשל
code
bars•	
increase in size.
.הרגילים גדול יותר
הברקוד
הגודל
•
The
openings
in
small
alphanumeric
characters may fill in
	•הפתחים בתווים האלפאנומריים הקטנים עשויים להיות
with ink. .מלאים בדיו
• Rotated
bar code bars
and•	
spaces run together.
.ברקודים מסובבים צמודים זה לזה
והרווחים של
הפסים
Slightly dark
Slightly
dark labels
areפחות
not asקל
obvious.
.מעט כהות
במדבקות
להבחין
Slightly dark
)(מעט כהה
• The לפי
normal
code
will•	
be “in-spec.”
.המפרט
יהיהbar
רגיל
ברקוד
Smallאלפאנומריים
character alpha
numerics
will be bold and could be
.קטנים •יהיו מודגשים ומעט מלאים
תווים
•	
slightly filled in.
	•המרווחים בברקודים מסובבים יהיו קטנים בהשוואה
The,המפרט
rotated bar
spaces are small when compared to
.וייתכן •שהקוד לא יהיה קריא
לפיcode
לברקוד
the “in-spec” code, possibly making the code unreadable.
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In-spec
(לפי המפרט)

Slightly light
(מעט בהיר)
Too light
(בהיר מדי)

טבלה  • 6בדיקת איכות ברקוד (המשך)
ניתן לאמת ברקוד לפי המפרט רק באמצעות מכשיר בדיקה,
אך צריכים להיות לו מספר מאפיינים חזותיים.
	•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.

5 .רשום את ערך רמת השחור היחסית ומהירות ההדפסה הרשומים על מדבקת הבדיקה
הטובה ביותר.
6 .הוסף או החסר את ערך רמת השחור היחסית מערך רמת השחור המופיע במדבקת
התצורה .הערך המספרי הנוצר הוא ערך רמת השחור הטוב ביותר לצירוף מדבקה/סרט
ומהירות ההדפסה.
7 .במידת הצורך ,שנה את ערך רמת השחור לערך רמת השחור של מדבקת הבדיקה
הטובה ביותר.
8 .במידת הצורך ,שנה את מהירות ההדפסה למהירות ההדפסה של מדבקת הבדיקה
הטובה ביותר.
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איפוס המדפסת לברירות המחדל של היצרן
פעולה זו מאפסת את תצורת המדפסת לערכי ברירת המחדל של היצרן עבור הגדרות מדפסת
שאינה מחוברת לרשת .בצע כיול חיישנים לאחר הנוהל הזה( .עיין בנושא כיול ידני  -מדיה
בעמוד ).75

כדי לבצע נוהל איפוס מדפסת לברירות המחדל של היצרן (בדיקה עצמית
 ,)FEED + PAUSEבצע את השלבים הבאים:
1 .כבה ( )Oאת המדפסת.
2 .לחץ והחזק את ( FEED + PAUSEהזנה  +השהיה) בעת הפעלת המדפסת (.)I
3 .החזק את  FEED + PAUSEלחוצים עד שנורית לוח הבקרה הראשונה כבית.
תצורת המדפסת מאופסת לערכי ברירת המחדל של היצרן .לא תודפס מדבקה בסיום
הבדיקה.

איפוס הרשת לברירות המחדל של היצרן
ביצוע נוהל זה מאפס את הגדרות תצורת הרשת בלבד לערכי ברירת המחדל של היצרן.

כדי לבצע נוהל איפוס רשת לברירות המחדל של היצרן (בדיקה עצמית
 ,)CANCEL + PAUSEבצע את השלבים הבאים:
1 .כבה ( )Oאת המדפסת.
2 .לחץ והחזק את ( CANCEL + PAUSEביטול  +השהיה) בעת הפעלת המדפסת (.)I
3 .החזק את  CANCEL + PAUSEלחוצים עד שנורית לוח הבקרה הראשונה כבית.
תצורת הרשת של המדפסת מאופסת לערכי ברירת המחדל של היצרן .לא תודפס מדבקה
בסיום הבדיקה.
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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 .ASCII
המדפסת תדפיס את כל התווים שיתקבלו ,כולל תווי בקרה כגון ( CRהחזרת גררה) .איור 3
מציג מדבקת בדיקה טיפוסית של בדיקה זו.
 • הרעהמדבקת הבדיקה מודפסת הפוך.
 •  3רויאתווית של בדיקת אבחון תקשורת

כדי להשתמש במצב אבחון תקשורת ,בצע את השלבים הבאים:
1 .הגדר את רוחב המדפסת לרוחב המדבקה בה תשתמש בבדיקה או לרוחב צר יותר.
2 .הגדר את האפשרות ( DIAGNOSTICS MODEמצב אבחון) למצב ( ENABLEDמאופשר).
לשיטות השינוי של הגדרה זו ,עיין במדריך למשתמש.
המדפסת עוברת למצב אבחון ומדפיסה את כל הנתונים המתקבלים מהמחשב המארח
במדבקת הבדיקה.
3 .בדוק 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.
4 .כבה את המדפסת ( )Oוהפעל ( )Iאותה שוב כדי לצאת מהבדיקה העצמית ולחזור
לפעולה רגילה.
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פרופיל חיישנים

or profile image (which will extend across several actual labels or tags) to
the following situations:

השתמש בתמונת פרופיל החיישנים (אשר תודפס על פני מספר מדבקות או תגיות) כדי לפתור
:בעיות במצבים הבאים

nter experiences difficulty in determining gaps (web) between labels.

nter incorrectly identifies preprinted areas on a.המדבקות
label as gaps
(ביןweb).
)•המדפסת מתקשה בזיהוי המרווחים (מערכים

nter cannot detect ribbon.
.)•המדפסת מזהה בטעות אזורים מודפסים מראש במדבקה כאילו היו מרווחים (מערכים

.•המדפסת אינה מזהה את הסרט

nter in the Ready state, print a sensor profile in one of these ways:

he buttons on
trol panel

ZPL

he printer’s
panel.
OLS Menu
e 56 - PRINT
MATION

: הדפס פרופיל חיישנים באחת הדרכים הבאות,כשהמדפסת במצב מוכן

a. Turn off (O) the printer.

b. Press and hold FEED + CANCEL
while turning
(I) the
.המדפסת
) אתOon
( כבה
א.

printer.
בעת
) השהיה+  (הזנהFEED + CANCEL  אלחץ והחזק את.
c. Hold FEED + CANCEL until the.)first
control panel
light
I( המדפסת
הפעלת
turns
off.
 לחוצים עד שנורית לוחFEED + CANCEL  אהחזק את.
הבקרה
a. Send the ~JG command to the .כבית
printer.הראשונה
See the Zebra
Programming
Guide
for
more
information
about
 לקבלת מידע נוסף. אל המדפסת~JG את הפקודהthis
 אשלח.
command.
 (מדריךZebra Programming Guide- עיין ב,על הפקודה
.)Zebra
התכנות
a. On the control panel display, navigate
to theשל
following
item
under the
SENSORS
User Guide
for א.
.חיישנים
בתפריט
 הבאmenu.
 לפריטSee
נווטthe
,הבקרה
בצג לוח
information
using the
control
panelאופן
and על
accessing
הגישהabout
הבקרה ועל
בלוח
השימוש
למידע
. עיין במדריך למשתמש,לתפריטים
the menus.



PRINT INFORMATION
SENSOR PROFILE

באמצעות הלחצנים
בלוח הבקרה

ZPL באמצעות

באמצעות לוח הבקרה
.של המדפסת
עיין בנושא תפריט כלים
PRINT - 56 בעמוד
 (מידעINFORMATION
.)הדפסה


PRINT

a. PressPRINT
RIGHT
selectהבחירה
PRINT.  בלחץ על לחצן.
אתSELECT
כדי לבחורtoהימני

.)(הדפסה

ur results to the examples shown in this section. If the sensitivity of the sensors
usted, calibrate the printer (see Manual Calibration - Media on page 75).

 אם חובה לכייל את רגישות.השווה את התוצאות שלך לדוגמאות המוצגות בנושא זה
.)75  מדיה בעמוד-  כייל את המדפסת (עיין בנושא כיול ידני,החיישנים
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Media Sensor Profile (Figure 4) The line labeled MEDIA (1) on the sensor profile
תספדמה ןוחבא

indicates the media sensor readings. The media sensor threshold settings is indicated by WEB
(2). The media out threshold is indicated by OUT (3).The upward spikes (4) indicate gaps
indicate)4where
located,
between
labels החיישן
(the web),
the lines
between
the spikes
(5)השורה
מציינת את
בפרופיל
)(מדיה
)1( MEDIA
בשם
 (איורlabels
 מדיהare
חיישן
פרופיל
andסף
the.)(מערך
numbered
line
at
the
top
(
6
)
provides
measurement
in
dots
from
the
start
of
the
)2( WEB ידי- הגדרות הסף של חיישן המדיה מצוינות על.קריאות חיישן המדיה
printout.
) מציינים את המרווח4(  (השיאים הפונים מעלה.)) (יציאה3( OUT ידי-יציאת המדיה מצוין על
 והקו הממוספר,) מציינים את מיקום המדבקות5(  הקווים בין השיאים,)בין המדבקות (המערך
If you compare the sensor profile printout.התדפיס
to a length
of yourבנקודות
media, the
spikes
should
be the
מתחילת
מדידה
מספק
למעלה
)6(
same distance apart as the gaps on the media. If the distances are not the same, the printer may
beשל
having
where the
gaps לאורך
are located.
 לזהdifficulty
 יהיה זההdetermining
המרווח בין השיאים
,המדיה
אם תשווה את תדפיס פרופיל החיישנים

. ייתכן שהמדפסת מתקשה בזיהוי מיקום המרווחים, אם המרווחים שונים.המרווחים על המדיה
Figure
4 • (מקטע
Sensorחיישנים
Profileפרופיל
(Media
)המדיה
ויאSection)
 ר4 • 

6
3
4

4

2

4
5

5

1
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 חיווט ממשקים: נספח144
תירוט האיצי קשממ

Serial Port Interface
Pin
1
2
3
4
5
6
7

ממשק יציאה טורית

Description
Not used
תיאור
פין
RXD (receive data) input to the printer
1
TXD (transmit data) output from the printerלא בשימוש
DTR (data terminal
ready) output
the(קבלת
printer RXD
-- controls 2
למדפסת
 קלט- from
)נתונים
when the host may send data
3
 פלט מהמדפסת- ) (שליחת נתוניםTXD
Chassis ground
4
את
מבקר
מהמדפסת
פלטto-the
)מוכן
 (מסוף נתוניםDTR
DSR
(data--set
ready) input
printer
נתונים
לשלוח
רשאי
המארח
בהם
המועדים
RTS (request to send) output from the printer -- always in the
5
גוףonהארקת
ACTIVE condition when the printer is turned

8
CTS (clear
to send)נתונים
- Not used
by the
printer
למדפסת
- )מוכנה
נתונים
 (ערכתDSR
9 במצב+5תמיד
V @נמצא-0.75 A מהמדפסת
- fused
 פלט- ) (דרישה לשלוחRTS

6
7

פעיל כאשר המדפסת מופעלת
The maximum current
available
through
the- serial
and/or
port is
8 not to
לא בשימוש במדפסת
)לשלוח
(ניתןparallel
CTS
exceed a total of 0.75 Amps.
9
 כולל נתיך-  אמפר0.75- וולט ב+5

When XON/XOFF handshaking is selected, data flow is controlled by the ASCII
control
(XON)
DC3
(XOFF).
The DTR
control
leadאסור
will have no
 מסךcodes
 יחרוגDC1
מקבילית
או/וand
טורית
יציאה
הזמין דרך
המרבי
שהזרם
. אמפר0.75 כולל של
effect.
 זרימת הנתונים מבוקרת באמצעות קודי בקרה של,XON/XOFF כאשר נבחרת לחיצת יד
Interconnecting
DTE למוביל
Devices.DC3
— The
printer
configured
as data
terminal
(XOFF
)- וis
DC1
(XON)בשם
ASCII
.השפעה
 לא תהיהDTRtoבקרה
equipment (DTE). To connect the printer to other DTE devices (such as the serial
of a מסוף
personal
computer),
use an RS-232
(crossover)
cable. Figure
 כדי לחבר את.)DTE(port
נתונים
כציוד
המדפסת נקבעה
תצורתnull
—modem
DTE להתקני
חיבור ביני
31 shows
theמחשב
required
connections.
RS-232 השתמש בכבל
,)אישי
שלcable
טורית
 אחרים (כגון יציאהDTE המדפסת להתקני
. מציג את חיבורי הכבל הנדרשים31  איור.null מסוג
Connecting to the KDU (Keyboard Display Unit) — The original KDU was
designed
DCE
printerKDU
connections
and requires
a ZebraKDU
custom
serial port
DCE חיבורי מדפסת
עבורfor
תוכנן
המקורי
- ה- )מקלדת
(יחידת תצוגת
חיבור אל
gender
changing
adapter.
The
KDU
now
includes
the
KDU
adapter
and
the Zebra
KDU  כולל כעת מתאםKDU .Zebra ודורש מתאם להחלפת סוג חיבור טורי מותאם מתוצרת
kit part
number for the
is 105934-088.
The
KDU Plus
הואKDU
KDU Adapter
עבור מתאם
Zebra ערכת
שלZKDU
החלקand
ומספר
.105934-088
both automatically detect the interface
 מזהים באופן אוטומטי את הממשקKDU Plus- וZKDU

Connecting the Printer to a DTE Device
DB-25S מחבר
DTE להתקן

)(מחשב
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DB-9P מחבר

למדפסת

DTE חיבור למדפסת כהתקן

DB-25S מחבר
DTE להתקן

DB-9P מחבר

)(מחשב
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פרק זה מספק את הממדים החיצוניים של המדפסת.
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Appendix: Dimensions
Dimensions
Appendix:
External ZD500
ZD500 Series™
Series™ Printer
Printer Dimensions
Dimensions
External

ZD500 Series™ ממדים חיצוניים של מדפסת
External ZD500 Series™ Printer Dimensions

7.48 in
in
7.48
190 mm
mm
190

2.46 in
in
2.46
62.5 mm
mm
62.5

10.05 in
in
10.05
255.1 mm
mm
255.1

14.02 in
in
14.02
356 mm
mm
356

in
53 m
9. 2 m
24
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P1062653-002 Rev.
Rev. A
A
P1062653-002

7.90 in
in
7.90
200.7 mm
mm
200.7

13.6 in
in
13.6
345 mm
mm
345

4.05 in
in
4.05
103 mm
mm
103

10.05 in
in
10.05
255.1 mm
mm
255.1

0.52 in
in
0.52
13.2 mm
mm
13.2

ZD500™
Series
תרמית
העברה
מדריך למשתמש למדפסת
ZD500 Series™
Series™ Thermal
Thermal
Transfer
Printer
User’s
Guide
ZD500
Transfer
Printer
User’s
Guide
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Appendix:
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External ZD500 Series™
PrinterDimensions
Dimensions
External ZD500 Series™ Printer Dimensions

7.48 in
190
7.48mm
in
190 mm

3.82 in
97
mm
3.82
in
97 mm 3.27 in
83
mm
3.27
in
83 mm

3.82 in
97 mm

1.84 in
46.8
1.84mm
in
46.8 mm

3.27 in
83 mm

7.48 in
190 mm
1.84 in
46.8 mm

Label Dispenser
Label Dispenser
Label Dispenser
7.90 in
200.7
7.90mm
in
200.7 mm

מנפק מדבקות

7.90 in
200.7 mm

7.48 in
190
7.48mm
in
190 mm

3.1 in
78.5
3.1mm
in
78.5 mm

7.48 in
190 mm

3.1 in
78.5 mm

10.35 in
262.5
10.35mm
in
262.5 mm
10.96 in
278.3
10.96mm
in
278.3 mm

Cutter
Cutter
Cutter
7.90 in
200.7
7.90mm
in
200.7 mm

10.35 in
262.5 mm
10.96 in
278.3 mm

יחידת חיתוך

7.90 in
200.7 mm

7.48 in
190
7.48mm
in
190 mm

2.91 in
74
mm
2.91
in
74 mm

7.48 in
190 mm

2.91 in
74 mm

11.20 in
284.6
11.20mm
in
284.6 mm
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