Οδηγός ταχείας αναφοράς S4M
Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό για να χειρίζεστε τον εκτυπωτή σας σε καθημερινή βάση. Για
πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη S4M.

Εξωτερική προβολή
Εικόνα 1 • Εξωτερικό του εκτυπωτή
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Πίνακας ελέγχου
Πόρτα μέσων
Διακόπτης λειτουργίας (O = Ανενεργός, I = Ενεργός)
Υποδοχή παροχής εναλλασσόμενου ρεύματος

© 2007 ZIH Corp. Όλα τα ονόματα και οι αριθμοί προϊόντων είναι εμπορικά σήματα της Zebra και
το Zebra και ο λογότυπος Zebra είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα της ZIH Corp.
Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
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Πίνακας ελέγχου

Πίνακας ελέγχου
Βλ. Εικόνα 2 για τις λυχνίες που υποδεικνύουν τη βασική λειτουργία και τα πλήκτρα που πρέπει να
πιέζετε κατά τη διάρκεια της βασικής λειτουργίας.
Εικόνα 2 • Πίνακας ελέγχου
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Λυχνία προειδοποίησης Αναβοσβήνει ή παραμένει αναμμένη όταν χρειάζεται
να επιστήσετε την προσοχή σας στον εκτυπωτή.
Λυχνία λειτουργίας
Υποδεικνύει ότι ο εκτυπωτής είναι αναμμένος.
LCD
Εμφανίζει τη λειτουργική κατάσταση του εκτυπωτή.
Λυχνία PAUSE
Αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής βρίσκεται σε
προσωρινή διακοπή.
Κουμπί PAUSE
Ξεκινάει ή διακόπτει τη λειτουργία του εκτυπωτή
όταν το πιέζετε.
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Εξαρτήματα εκτυπωτή

Εξαρτήματα εκτυπωτή
Η Εικόνα 3 απεικονίζει τα εξαρτήματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου μέσων του
εκτυπωτή σας. Ανάλογα με τις εγκατεστημένες επιλογές, ο εκτυπωτής σας ίσως να είναι λίγο
διαφορετικός από αυτόν στην εικόνα.
Εικόνα 3 • Εξαρτήματα εκτυπωτή S4M
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Διάταξη κεφαλής εκτύπωσης
Άξονας τροφοδοσίας ταινίας*
Πίνακας ελέγχου
Άξονας παραλαβής ταινίας*
Πόρτα μέσων
Ανάρτηση τροφοδοσίας μέσων

10
7
8
9
10
11

9
Οδηγός τροφοδοσίας μέσων
Υποδοχή μέσου με ριπιδοειδείς πτυχές
Διάταξη κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος
Οδηγός μέσων
Ασφάλιση απελευθέρωσης κεφαλής
εκτύπωσης

*Υπάρχει μόνο στους εκτυπωτές που έχουν εγκατεστημένη την επιλογή θερμικής μεταφοράς.
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Φόρτωση μέσων

Φόρτωση μέσων
Χρησιμοποιήστε τις οδηγίες στην παρούσα ενότητα για να φορτώσετε ρολό μέσου σε κατάσταση
Tear-Off (απόσπαση) (Εικόνα 4). Για οδηγίες σχετικά με τη φόρτωση μέσων με ριπιδοειδείς πτυχές
ή με τη φόρτωση σε διαφορετικές καταστάσεις εκτύπωσης, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη.
Εικόνα 4 • Διαδρομή μέσων σε κατάσταση Tear-Off (απόσπαση)

Προσοχή • Όταν φορτώνετε μέσα ή ταινία, βγάλτε όλα τα κοσμήματα που μπορεί να
έρθουν σε επαφή με την κεφαλή του εκτυπωτή ή τα άλλα μέρη του εκτυπωτή.

Για να φορτώσετε ρολό μέσου σε κατάσταση Tear-Off (απόσπαση),
ολοκληρώστε τα εξής βήματα:
1. Βγάλτε και πετάξτε μία πλήρη στροφή από αυτοκόλλητες ετικέτες ή απλές ετικέτες και

τυχόν επένδυση.
Αυτοκόλλητες ετικέτες

Απλές ετικέτες

2. Κατεβάστε τον οδηγό τροφοδοσίας μέσων.
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Φόρτωση μέσων

3. Τοποθετήστε το ρολό μέσου στο στοιχείο ανάρτησης τροφοδοσίας μέσων. Ωθήστε το ρολό

όσο πιο πίσω γίνεται.

4. Σηκώστε τον οδηγό τροφοδοσίας μέσων και κατόπιν ολισθήστε τον προς τα μέσα έως ότου

αγγίζει, αλλά χωρίς να περιορίζει, το άκρο του ρολού.

5. Πιέστε την ασφάλιση απελευθέρωσης κεφαλής εκτύπωσης για να απελευθερώσετε τη διάταξη

κεφαλής εκτύπωσης. Σηκώστε την κεφαλή εκτύπωσης έως ότου ανοίξει με κλείδωμα.
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Φόρτωση μέσων

6. Ολισθήστε προς τα έξω τον οδηγό μέσων.

7. Τροφοδοτήστε το μέσο κάτω από τη διάταξη κυλίνδρου ελέγχου τεντώματος (1), μέσα από

την υποδοχή στο μεταφορικό αισθητήρα (2) και κάτω από τον αισθητήρα ταινίας (3). Ωθήστε
το μέσο ξανά στο πίσω μέρος του μεταφορικού αισθητήρα.
3 2

1

8. Ολισθήστε μέσα στον οδηγό μέσων έως ότου μόλις να αγγίζει το άκρο του μέσου.
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Φόρτωση ταινίας

9. Κλείστε τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης.

10. Αν η λειτουργία του εκτυπωτή έχει διακοπεί προσωρινά (αναβοσβήνει η λυχνία PAUSE),
πιέστε το κουμπί PAUSE για να ενεργοποιήσετε την εκτύπωση.

Φόρτωση ταινίας
Η ενότητα αυτή ισχύει μόνο για εκτυπωτές που έχουν εγκατεστημένη την επιλογή θερμικής μεταφοράς.
Σημείωση • Να χρησιμοποιείτε πάντα ταινία που είναι πλατύτερη από το μέσο για να προστατεύεται η
κεφαλή εκτύπωσης από φθορά. Για εκτύπωση άμεσης θερμότητας, μη φορτώνετε ταινία στον εκτυπωτή.
Εικόνα 5 • Διαδρομή ταινίας
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Διάταξη κεφαλής εκτύπωσης
Άξονας τροφοδοσίας ταινίας
Άξονας παραλαβής ταινίας
Λεπίδες τάσης
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Φόρτωση ταινίας

Προσοχή • Όταν φορτώνετε μέσα ή ταινία, βγάλτε όλα τα κοσμήματα που μπορεί να
έρθουν σε επαφή με την κεφαλή του εκτυπωτή ή τα άλλα μέρη του εκτυπωτή.

Για να φορτώσετε την ταινία, ολοκληρώστε τα εξής βήματα:
1. Πιέστε την ασφάλιση απελευθέρωσης κεφαλής εκτύπωσης για να απελευθερώσετε τη διάταξη

κεφαλής εκτύπωσης. Σηκώστε την κεφαλή εκτύπωσης έως ότου ανοίξει με κλείδωμα.

2. Προσανατολίστε την ταινία με το ελεύθερο άκρο να ξετυλίγεται δεξιόστροφα.

3. Τοποθετήστε το ρολό ταινίας στον άξονα τροφοδοσίας ταινίας (1) και ωθήστε το εντελώς προς

τα πίσω.

1
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Φόρτωση ταινίας

4. Τραβήξτε το άκρο της ταινίας κάτω από τη διάταξη κεφαλής εκτυπωτή (2) και έξω από το

μπροστινό μέρος του εκτυπωτή.

2

5. Κλείστε τη διάταξη κεφαλής εκτύπωσης.

6. Περιτυλίξτε την ταινία δεξιόστροφα επάνω στον άξονα παραλαβής ταινίας (3).

3
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Φόρτωση ταινίας

Αφαίρεση ταινίας
Για να αφαιρέσετε τη χρησιμοποιημένη ταινία, ολοκληρώστε τα εξής βήματα:
1. Σε περίπτωση που δεν έχει τελειώσει η ταινία, κόψτε ή σπάστε την πριν από τον άξονα

παραλαβής ταινίας.
Προσοχή • Μην κόψετε την ταινία απευθείας στον άξονα παραλαβής ταινίας. Αν το
κάνετε αυτό, μπορεί να προκληθεί βλάβη στον άξονα.

2. Πιέστε την ταινία επάνω στις λεπίδες τάσης του άξονα παραλαβής ταινίας (1). Παράλληλα,

περιστρέψτε αριστερόστροφα το χειριστήριο απελευθέρωσης του άξονα παραλαβής ταινίας (2).
Οι λεπίδες τάσης ρίπτονται επάνω στον άξονα παραλαβής ταινίας, και συνεπώς χαλαρώνουν
την ταινία.
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3. Ολισθήστε την ταινία με τρόπο ώστε να αποχωριστεί από τον άξονα παραλαβής ταινίας.
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