Referenční příručka pro tiskárnu S4M
Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete
v Uživatelské příručce pro tiskárnu S4M.

Pohled na tiskárnu
Obrázek 1 • Exteriér tiskárny
Přední strana
1

2

Zadní strana

3
4

1
2
3
4

Ovládací panel
Dvířka pro média
Vypínač napětí (O = vypnuto I = zapnuto)
Zástrčka pro napájení střídavým proudem
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Ovládací panel

Ovládací panel
Indikátory, které poskytují základní informace o provozu, a tlačítka, kterými při běžném
provozu budete tiskárnu ovládat, viz Obrázek 2.
Obrázek 2 • Ovládací panel
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Výstražný indikátor
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Indikátor napětí
Displej LCD
Indikátor PAUSE (Pozastavení)
Tlačítko PAUSE (Pozastavení)

Bliká nebo trvale svítí, pokud tiskárna
vyžaduje zásah obsluhy.
Značí, že tiskárna je zapnutá.
Zobrazuje provozní stav tiskárny.
Bliká, když je tisk pozastaven.
Stisknutím se spustí nebo pozastaví tisk.
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Komponenty tiskárny

Komponenty tiskárny
Obrázek 3 zobrazuje komponenty uvnitř oddílu tiskárny pro práci s médiem. Vaše tiskárna
může vypadat o něco jinak vzhledem k instalaci volitelných prvků.
Obrázek 3 • Komponenty tiskárny S4M
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Sestava tiskové hlavy
Odvíjecí trn pásky*
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Ovládací panel
Navíjecí trn pásky*
Dvířka pro média
Držák pro odvíjení médií
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Vodič odvíjení médií
Otvor pro založení
skládaných médií
Napínací mechanismus
Vodič médií
Odjišt’ovač tiskové hlavy

*Pouze u tiskáren, které mají nainstalován modul pro termotransfer.
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Založení médií

Založení médií
Tyto pokyny platí pro založení médií v rolích pro práci v režimu odtrhávání (Tear-Off)
(Obrázek 4). Pokyny pro založení skládaných médií nebo zakládání médií v jiných režimech
tisku najdete v Uživatelské příručce.
Obrázek 4 • Dráha média v režimu odtrhávání

Upozornění • Pokud zavádíte médium nebo pásku, sundejte si prstýnky či jiné šperky,
které by se mohly dostat do kontaktu s tiskovou hlavou nebo jinými částmi tiskárny.

Médium v rolích pro práci v režimu odtrhávání založíte následujícím způsobem:
1. Odstraňte etikety nebo štítky a podklad, které odpovídají jednomu plnému otočení role

média, a vyhoďte je.
Etikety

Štítky

2. Sklopte vodič médií.
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Založení médií

3. Umístěte roli média na držák média. Zatlačte roli dozadu až na doraz.

4. Přiklopte vodič média a pak ho přisuňte tak, aby se dotýkal okraje role, ale nebránil médiu

v pohybu.

5. Stisknutím odjišt’ovací páčky otevřete sestavu tiskové hlavy. Zvedněte tiskovou hlavu,

dokud nezapadne do otevřené polohy.
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Založení médií

6. Vysuňte vodič média

7. Veďte médium pod napínacím mechanismem (1), otvorem v průsvitovém senzoru (2)

a pod senzorem pásky (3). Přitlačte médium k zadní straně průsvitového senzoru.
3 2
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8. Přisuňte vodič médií tak, aby se zlehka dotýkal okraje média.

13292L-122 Úprava A

S4M Referenční příručka

17.7.2007

Založení pásky

9. Sklopte sestavu tiskové hlavy do pracovní polohy.

10. Pokud je tisk pozastaven (bliká indikátor PAUSE), stisknutím tlačítka PAUSE tisk

znovu umožníte.

Založení pásky
Tento oddíl se týká pouze tiskáren, které mají nainstalován modul pro termotransfer.
Poznámka • Abyste zabránili opotřebení tiskové hlavy, vždy používejte pásku, která je širší

než médium. Pro přímý tepelný tisk pásku nezavádějte do tiskárny.
Obrázek 5 • Dráha pásky
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Sestava tiskové hlavy
Odvíjecí trn pásky
Navíjecí trn pásky
Napínací lamely
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Založení pásky

Upozornění • Pokud zavádíte médium nebo pásku, sundejte si prstýnky či jiné šperky,
které by se mohly dostat do kontaktu s tiskovou hlavou nebo jinými částmi tiskárny.

Pásku založíte následujícím způsobem:
1. Stisknutím odjišt’ovací páčky otevřete sestavu tiskové hlavy. Zvedněte tiskovou hlavu,

dokud nezapadne do otevřené polohy.

2. Kotouč pásky držte tak, aby se volný konec odvíjel po směru hodinových ručiček.

3. Umístěte kotouč pásky na odvíjecí trn pásky (1) a zatlačte až na doraz.
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Založení pásky

4. Veďte konec pásky pod sestavou tiskové hlavy (2) a ven přední stranou tiskárny.
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5. Sklopte sestavu tiskové hlavy do pracovní polohy.

6. Pásku naviňte ve směru hodinových ručiček na navíjecí trn (3).
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Založení pásky

Odstranění pásky
Použitou pásku odstraníte následujícím způsobem:
1. Pokud páska nedošla, přeřízněte nebo přetrhněte ji před navíjecím trnem pásky.

Upozornění • Neřežte pásku přímo na navíjecím trnu. Tím byste trn mohli poškodit.

2. Zmačkněte pásku v místě napínacích lamel navíjecího trnu (1). Zároveň otáčejte

odjišt’ovačem na konci navíjecího trnu proti směru hodinových ručiček (2).

Napínací lamely zapadnou do navíjecího trnu a páska se uvolní.

1
2

3. Pásku sundejte z navíjecího trnu.
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