S4M - Ghid de referinţă rapidă
Utilizaţi acest ghid când folosiţi imprimanta zilnic. Pentru informaţii mai detaliate, consultaţi
S4M - Ghidul utilizatorului.

Vedere din exterior
Figura 1 • Exteriorul imprimantei
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Panoul de control
Uşa pentru suporturi
Comutator de alimentare (O = Oprit, I = Pornit)
Buton de alimentare cu c.a.
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Panoul de control

Panoul de control
Consultaţi Figura 2 pentru LED-urile care reflectă funcţionarea de bază şi pentru butoanele pe
care poate fi necesar să le apăsaţi în timpul operaţiilor de bază.
Figura 2 • Panoul de control
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Clipeşte sau rămâne aprins atunci
când trebuie să-i acordaţi atenţie
imprimantei.
Indică faptul că imprimanta este
pornită.
Afişează starea de funcţionare a
imprimantei.
Aprins când imprimanta este în
pauză.
Porneşte sau opreşte funcţionarea
imprimantei atunci când se apasă.
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Componentele imprimantei

Componentele imprimantei
Figura 3 prezintă componentele din interiorul compartimentului pentru suporturi al
imprimantei. În funcţie de componentele opţionale instalate, este posibil ca imprimanta să
arate uşor diferit.
Figura 3 • Componentele imprimantei S4M
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Ansamblul capului de
imprimare
Axul rezervei de panglică*
Panoul de control
Ax de înfăşurare a panglicii*
Uşa pentru suporturi
Agăţătoarea rezervei de
suport
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Ghidajul de alimentare a
suportului
Slot pentru suporturi pliate
Ansamblul de reglare a
tensiunii
Ghidaj suport
Siguranţa de eliberare a
capului de imprimare

* Prezent numai la imprimantele care au instalată opţiunea de transfer termic.
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Încărcarea suporturilor

Încărcarea suporturilor
Utilizaţi instrucţiunile din această secţiune pentru a încărca suporturi în modul Separare
(Figura 4). Pentru instrucţiuni despre încărcarea suporturilor pliate sau pentru încărcarea în
diferite moduri de imprimare, consultaţi Ghidul utilizatorului.
Figura 4 • Calea suporturilor în modul Separare

Atenţie • Când încărcaţi suporturi sau panglică, scoateţi toate bijuteriile care pot intra în
contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.

Pentru a încărca suporturi tip rulou în modul separare, efectuaţi paşii următori:
1. Scoateţi şi dezafectaţi un tur complet de etichete şi de suport al acestora.

Etichete

Teanc de etichete

2. Rabataţi în jos ghidajul de alimentare a suportului.
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Încărcarea suporturilor

3. Aşezaţi ruloul de suport pe agăţătoarea rezervei de suport. Împingeţi ruloul până la capăt.

4. Rabataţi în sus ghidajul de alimentare a suportului, apoi glisaţi-l spre interior până când

atinge, dar nu restricţionează, marginea ruloului.

5. Apăsaţi siguranţa de eliberare a capului de imprimare pentru a deschide ansamblul capului

de imprimare. Ridicaţi capul de imprimare până când ajunge în poziţia deschis.
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Încărcarea suporturilor

6. Glisaţi afară ghidajul pentru suporturi.

7. Alimentaţi suportul pe sub ansamblul de reglare (1), prin slotul din senzorul

transmiţător (2) şi pe sub senzorul de panglică (3). Împingeţi suportul până în spatele
senzorului transmiţător.
3 2
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8. Glisaţi spre interior ghidajul suportului până când acesta atinge marginea suportului.
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Încărcarea suporturilor

9. Închideţi ansamblul capului de imprimare.

10. Dacă imprimanta este în pauză (LED-ul PAUZĂ este aprins), apăsaţi butonul PAUSE
(PAUZĂ) pentru a activa imprimarea.
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Încărcarea panglicii

Încărcarea panglicii
Această secţiune se aplică numai la imprimantele care au instalată opţiunea de transfer termic.
Notă • Utilizaţi întotdeauna o panglică mai lată decât suportul, pentru a proteja capul de

imprimare împotriva uzurii. Pentru imprimarea termică directă, nu încărcaţi panglică în
imprimantă.
Figura 5 • Calea panglicii
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Ansamblul capului de imprimare
Axul rezervei de panglică
Ax de înfăşurare a panglicii
Lamele de tensiune

Atenţie • Când încărcaţi suporturi sau panglică, scoateţi toate bijuteriile care pot intra în
contact cu capul de imprimare sau cu alte piese ale imprimantei.
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Încărcarea panglicii

Pentru a încărca panglica, efectuaţi paşii următori:
1. Apăsaţi siguranţa de eliberare a capului de imprimare pentru a deschide ansamblul capului

de imprimare. Ridicaţi capul de imprimare până când ajunge în poziţia deschis.

2. Orientaţi panglica astfel încât capătul liber să se deruleze în sensul acelor de ceasornic.

3. Aşezaţi ruloul de panglică pe axul pentru rezerva de panglică (1) şi împingeţi-l până la

capăt.
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Încărcarea panglicii

4. Trageţi capătul panglicii pe sub ansamblul capului de imprimare (2) şi afară prin partea

din faţă a imprimantei.
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5. Închideţi ansamblul capului de imprimare.
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Încărcarea panglicii

6. Bobinaţi panglica în sensul acelor de ceasornic pe axul de înfăşurare a panglicii (3).
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Scoateţi panglica
Pentru a scoate panglica utilizată, efectuaţi paşii următori:
1. Dacă panglica nu s-a epuizat, tăiaţi-o sau rupeţi-o înainte de axul de înfăşurare a panglicii.

Atenţie • Nu tăiaţi panglica direct pe axul de înfăşurare a panglicii. Se poate deteriora
axul.

27.07.2007

S4M Ghid de referinţă rapidă

13292L-332 Rev. A

11

12

Încărcarea panglicii

2. Strângeţi panglica pe lamelele de tensiune ale axului de înfăşurare a panglicii (1). În

acelaşi timp, răsuciţi butonul de eliberare a axului de înfăşurare a panglicii în sensul invers
al acelor de ceasornic (2).
Lamelele de tensiune se restrâng în axul de înfăşurare a panglicii, slăbind panglica.
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3. Glisaţi panglica afară de pe axul de înfăşurare a panglicii.
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