Guia de referência rápida da S4M
Utilize este guia para operar a impressora diariamente. Para obter informações mais
detalhadas, consulte o Guia do usuário da S4M.

Vista externa
Figura 1 • Exterior da impressora
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Painel de controle
Porta de mídia
Botão liga/desliga (O = Desligado, I = Ligado)
Conector de alimentação CA
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Painel de controle

Painel de controle
Consulte a Figura 2 para visualizar as luzes que refletem a operação básica e os botões que
talvez precisem ser pressionados durante essa operação.
Figura 2 • Painel de controle
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Luz de alerta

Pisca ou permanece acesa quando
a impressora precisa de atenção.
Luz de alimentação Indica se a impressora está ligada.
LCD
Mostra o status de operação da
impressora.
Luz PAUSE
Pisca quando a impressora está em
pausa.
Botão PAUSE
Inicia ou interrompe a operação da
impressora quando pressionado.
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Componentes da impressora

Componentes da impressora
A Figura 3 mostra os componentes dentro do compartimento de mídia da impressora.
Dependendo das opções instaladas, sua impressora pode parecer ligeiramente diferente.
Figura 3 • Componentes da impressora S4M
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Jogo do cabeçote de impressão
Haste de suprimento de fita*
Painel de controle
Haste de avanço da fita*
Porta de mídia
Suporte de suprimento de mídia
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Guia de suprimento de mídia
Fenda da mídia contínua
Compartimento do rolete
Guia da mídia
Trava de liberação do
cabeçote de impressão

*Presente apenas em impressoras que tenham a opção de transferência térmica instalada.
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Como carregar a mídia

Como carregar a mídia
Utilize as instruções nesta seção para carregar a mídia em rolo no modo de destaque (Figura 4).
Para obter instruções sobre como carregar mídia contínua ou em diferentes modos de impressão,
consulte o Guia do usuário.
Figura 4 • Caminho da mídia no modo de destaque

Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato
com o cabeçote de impressão ou outras partes da impressora.

Para carregar a mídia em rolo no modo de destaque, siga estas etapas:
1. Remova e descarte uma volta completa de etiquetas ou rótulos e todo o revestimento.

Etiquetas

Revestimento da etiqueta

2. Abaixe a guia de suprimento de mídia.
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Como carregar a mídia

3. Coloque o rolo de mídia no suporte. Empurre o rolo para trás o máximo possível.

4. Levante a guia de mídia e deslize-a até ela tocar na borda do rolo levemente, sem restringi-lo.

5. Pressione a trava de liberação do cabeçote de impressão para abrir o jogo do cabeçote.

Levante o cabeçote de impressão até que se trave na posição aberta.
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Como carregar a mídia

6. Deslize o guia de mídia para fora.

7. Coloque a mídia sob o compartimento do rolete (1), através da fenda no sensor transmissivo (2)

e abaixo do sensor de fita (3). Empurre a mídia para a parte posterior do sensor transmissivo.
3 2

1

8. Deslize a guia até que ela toque levemente na borda da mídia.
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Como carregar a fita

9. Feche o jogo do cabeçote de impressão.

10. Se a impressora estiver em pausa (a luz PAUSE estiver piscando), pressione PAUSE para

ativar a impressão.

Como carregar a fita
Esta seção aplica-se apenas a impressoras que tenham a opção de transferência térmica instalada.
Observação • Para proteger o cabeçote de impressão, sempre use fitas que sejam mais
largas do que a mídia. Para impressão térmica direta, não carregue fita na impressora.

Figura 5 • Caminho da fita
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Jogo do cabeçote de impressão
Haste de suprimento de fita
Haste de avanço da fita
Lâminas de tensão
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Como carregar a fita

Cuidado • Ao carregar mídia ou fita, remova todas as jóias que possam entrar em contato
com o cabeçote de impressão ou outras partes da impressora.

Para carregar a fita, siga as etapas abaixo:
1. Pressione a trava de liberação do cabeçote de impressão para abrir o jogo do cabeçote.

Levante o cabeçote de impressão até que ele trave na posição aberta.

2. Deixe a fita com a extremidade solta desenrolando no sentido horário.

3. Coloque o rolo de fita na haste de suprimento de fita (1) e empurre-o totalmente para trás.

1
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Como carregar a fita

4. Puxe a ponta da fita por baixo do jogo do cabeçote (2) e para fora da impressora.

2

5. Feche o jogo do cabeçote de impressão.

6. Enrole a fita no sentido horário ao redor da haste de avanço (3).

3
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Como carregar a fita

Remoção da fita
Para remover a fita usada, siga as etapas abaixo:
1. Se a fita não tiver acabado, corte-a ou rasgue-a antes da haste de avanço.

Cuidado • Não corte a fita diretamente sobre a haste de avanço de fita. Isso pode
danificar a haste.

2. Pressione a fita contra as lâminas de tensão da haste de avanço (1). Simultaneamente, gire

o botão de liberação da haste de avanço de fita no sentido anti-horário (2).

As lâminas de tensão se retrairão para dentro da haste de avanço, soltando a fita.

1
2

3. Deslize a fita para fora da haste de avanço.
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