S4M Naslaggids
Gebruik deze gids bij het dagelijks bedienen van uw printer. Voor gedetailleerde informatie
dient u de S4M Gebruikershandleiding te gebruiken.

Buitenkant van de printer
Afbeelding 1 • Buitenkant van printer
Voorkant
1

2

Achterkant

3
4

1
2
3
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Controlepaneel
Mediadeurtje
Stroomschakelaar (O = Uit, I = Aan)
Wisselstroomconnector
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Controlepaneel

Controlepaneel
Zie Afbeelding 2 voor de lampjes die de basisbediening weergeven en de knoppen die u dient
in te drukken tijdens de basisbediening.
Afbeelding 2 • Controlepaneel
2

1

POWER

ALERT

3

MENU

ENTER

CANCEL

FEED
PAUSE
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Waarschuwingslampje Knippert of blijft aan als de printer aandacht
nodig heeft.
Stroomlampje
Geeft aan dat de printer aan is.
LCD
Geeft de bedieningsstatus van de printer weer.
PAUSE-lampje
Knippert als de printer wordt gepauzeerd.
De knop PAUSE
Start of stopt de bediening van de printer
indien deze knop wordt ingedrukt.
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Printeronderdelen

Printeronderdelen
Afbeelding 3 geeft de onderdelen weer in het mediacompartiment van uw printer. Afhankelijk
van de geïnstalleerde opties kan uw printer er enigszins anders uitzien.
Afbeelding 3 • Printeronderdelen van de S4M
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Prinktkopmontage
Lintaanbrengspoel*
Controlepaneel
Lintspoel*
Mediadeurtje
Hanger
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Toevoergeleider
Gleuf voor kettingpapier
Mobiele montage
Mediageleider
Veerslot van printkop

*Alleen aanwezig op printers waarop de optie Thermische overdracht is geïnstalleerd.

20-7-2007

S4M Naslaggids

13292L-202 Rev. A

3

4

Media laden

Media laden
Gebruik de instructies in dit gedeelte om de rol medium te laden in de modus Afscheuren
(Afbeelding 4). Voor instructies over het laden van kettingpapier of voor het laden in andere
afdrukmodi, raadpleegt u de Gebruikershandleiding .
Afbeelding 4 • Mediapad in modus Afscheuren

Voorzichtig • Zorg dat u bij het laden van medium of lint alle sieraden afdoet die in contact
zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.

Ga als volgt te werk om een rol medium in de modus Afscheuren te laden:
1. Verwijder een volle omwenteling labels of tags en rugpapier (indien aanwezig) en werp

deze weg.
Labels

Tagpapier

2. Zet de aanbrenggeleider omlaag.
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Media laden

3. Plaats de rol op de hanger. Duw de rol zover mogelijk naar achteren.

4. Schuif de aanbrenggeleider omhoog en naar binnen totdat deze de rand van de rol aanraakt

maar niet blokkeert.

5. Druk op het hendeltje van de printkop om de printkopmontage vrij te geven. Til de

printkop op totdat deze vastklikt.
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Media laden

6. Schuif de mediageleider naar buiten.

7. Voer het medium in onder de mobiele montage (1), door de gleuf in de doorlaatbare

sensor (2) en onder de lintsensor door (3). Duw het medium tot de achterkant van de
doorlaatbare sensor.
3 2

1

8. Schuif de mediageleider erin totdat deze de rand van het medium aanraakt.
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Lint laden

9. Sluit de printkopmontage.

10. Als de printer gepauzeerd is (als het lampje PAUSE knippert), drukt u op PAUSE zodat u

kunt afdrukken.

Lint laden
Dit deel is alleen aanwezig op printers waarop de optie Thermische overdracht is geïnstalleerd.
Opmerking • Gebruik altijd lint dat breder is dan het medium om de printkop tegen slijtage te

beschermen. Voor rechtstreeks thermisch afdrukken dient u het lint niet in de printer te laden.
Afbeelding 5 • Pad van het lint
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Prinktkopmontage
Lintaanbrengspoel
Lintspoel
Spanningszijden
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Lint laden

Voorzichtig • Zorg dat u bij het laden van medium of lint alle sieraden afdoet die in contact
zouden kunnen komen met de printkop of andere printeronderdelen.

Ga als volgt te werk om het lint te laden:
1. Druk op het hendeltje van de printkop om de printkopmontage vrij te geven. Til de printkop

op totdat deze vastklikt.

2. Richt het lint zodat het losse uiteinde met de klok mee open rolt.

3. Plaats de lintrol op de lintaanbrengspoel (1) en duw het helemaal naar achteren.

1
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Lint laden

4. Trek het uiteinde van het lint onder de printkopmontage (2) zodat het uit de voorkant van

de printer komt.

2

5. Sluit de printkopmontage.

6. Draai het lint tegen de klok in op de spoel (3).

3
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Lint laden

Het lint verwijderen
Ga als volgt te werk om gebruikt lint te verwijderen:
1. Als het lint nog niet op is, snijdt of breekt u het vóór de lintspoel.

Voorzichtig • Snijd het lint niet rechtstreeks op de lintspoel door. Dit kan de spoel
beschadigen.

2. Druk het lint tegen de spanningszijden van de lintspoel (1). Draai de knop op de lintspoel

tegelijkertijd tegen de klok in (2).

De spanningszijden vouwen in elkaar in de lintspoel, waardoor het lint verslapt.

1
2

3. Schuif het lint vervolgens van de lintspoel.
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