Informatívna príručka ku tlačiarni S4M
Túto príručku používajte pri každodennom používaní svojej tlačiarne. Podrobnejšie informácie
nájdete v Používateľskej príručke ku tlačiarni S4M.

Pohľad zvonka
Obrázok 1 • Vonkajšok tlačiarne
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Ovládací panel
Dvierka pre médium
Vypínač (O = Vyp., I = Zap.)
Siet’ový konektor pre striedavý prúd
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Ovládací panel

Ovládací panel
Pozrite si Obrázok 2, ktorý zobrazuje svetelné indikátory odzrkadľujúce základnú prevádzku a
tlačidlá, ktoré môže byt’ nutné stláčat’ počas bežnej prevádzky.
Obrázok 2 • Ovládací panel
2

1

POWER

ALERT

3

MENU

ENTER

CANCEL

FEED
PAUSE

4
5
1
2
3
4
5

13292L-292 Rev. A

Výstražný svetelný indikátor Bliká alebo svieti, keď tlačiareň vyžaduje
pozornost’.
Svetelný indikátor napájania Udáva, že tlačiareň je zapnutá.
Displej LCD
Zobrazuje prevádzkový stav tlačiarne.
Svetelný indikátor PAUSE
Bliká, keď je tlačiareň pozastavená.
Tlačidlo PAUSE
Jeho stlačením sa spustí alebo zastaví
činnost’ tlačiarne.
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Súčasti tlačiarne

Súčasti tlačiarne
Obrázok 3 zobrazuje súčasti vo vnútri priehradky tlačiarne pre médium. V závislosti od
nainštalovaného vybavenia môže vaša tlačiareň vyzerat’ trochu ináč.
Obrázok 3 • Súčasti tlačiarne S4M
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Zostava tlačovej hlavy
Odvíjacia cievka pásky*
Ovládací panel
Navíjacia cievka pásky*
Dvierka pre médium
Prívodný držiak média
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Prívodný pridržiavač média
Otvor pre skladané médium
Zostava pridržiavača
Vodiaca lišta média
Uvoľňovač tlačovej hlavy

*Prítomné iba na tlačiarňach s nainštalovanou termotransferovou funkciou.
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Zavádzanie média

Zavádzanie média
Pokyny v tejto časti použite na zavedenie kotúča s médiom v trhacom režime (Obrázok 4).
Pokyny k zavádzaniu skladaného média alebo k zavádzaniu v iných tlačových režimoch
nájdete v Používateľskej príručke.
Obrázok 4 • Dráha média v trhacom režime

Upozornenie • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do
styku s tlačovou hlavou ani s ostatnými čas″ami tlačiarne.

Ak chcete zaviest’ kotúč s médiom v trhacom režime, vykonajte tieto kroky:
1. Odstráňte a znehodnot’te jednu celú otáčku štítkov alebo nálepiek, ako aj prípadnú

vložku kotúča.
Štítky

Nálepky

2. Preklopte prívodný pridržiavač média smerom nadol.
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Zavádzanie média

3. Vložte kotúč s médiom do prívodného držiaka média. Kotúč zatlačte tak ďaleko, ako sa

len dá.

4. Preklopte prívodný pridržiavač média smerom nahor a potom ho zasúvajte, až kým sa

nedotýka okraja kotúča, pričom ho však neobmedzuje.

5. Stlačením uvoľňovača tlačovej hlavy otvorte zostavu tlačovej hlavy. Zdvíhajte tlačovú

hlavu, až kým sa neotvoria jej západky.
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Zavádzanie média

6. Vysuňte vodiacu lištu média.

7. Veďte médium popod zostavu pridržiavača (1), cez otvor v prechodovom snímači (2) a

popod senzor pásky (3). Médium zatlačte za prechodový snímač.
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8. Zasuňte vodiacu lištu média, až kým sa zľahka nedotýka okraja média.
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Zavádzanie pásky

9. Zatvorte zostavu tlačovej hlavy.

10. Ak je tlačiareň pozastavená (bliká svetelný indikátor PAUSE), stlačením tlačidla PAUSE

povoľte tlač.

Zavádzanie pásky
Táto čast’ sa vzt’ahuje iba na tlačiarne s nainštalovanou termotransferovou funkciou.
Poznámka • Vždy používajte pásku, ktorá je širšia ako médium, aby ste ochránili tlačovú

hlavu pred opotrebovaním. Pri tlači na teplocitlivý materiál nezavádzajte pásku do tlačiarne.
Obrázok 5 • Dráha pásky
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Zostava tlačovej hlavy
Odvíjacia cievka pásky
Navíjacia cievka pásky
Napínacie lopatky
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Zavádzanie pásky

Upozornenie • Pri vkladaní média alebo pásky si dajte dole všetky šperky, aby neprišli do
styku s tlačovou hlavou ani s ostatnými čas″ami tlačiarne.

Ak chcete zaviest’ pásku, vykonajte tieto kroky:
1. Stlačením uvoľňovača tlačovej hlavy otvorte zostavu tlačovej hlavy. Zdvíhajte tlačovú

hlavu, až kým sa neotvoria jej západky.

2. Pásku nasmerujte tak, aby sa jej voľný koniec odvíjal v smere hodinových ručičiek.

3. Nasaďte kotúč s páskou na odvíjaciu cievku pásky (1) a zatlačte ho úplne dozadu.
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Zavádzanie pásky

4. Koniec pásky pretiahnite popod zostavu tlačovej hlavy (2) a potom smerom von z prednej

časti tlačiarne.

2

5. Zatvorte zostavu tlačovej hlavy.

6. Naviňte pásku na navíjaciu cievku pásky (3) v smere hodinových ručičiek.
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Zavádzanie pásky

Odstránenie pásky
Ak chcete odstránit’ použitú pásku, vykonajte tieto kroky:
1. Ak sa ešte páska neminula, odstrihnite alebo roztrhnite ju pred navíjacou cievkou pásky.

Upozornenie • Pásku nestrihajte priamo na navíjacej cievke pásky. Mohli by ste tým
poškodit’ cievku.

2. Pritlačte pásku na napínacie lopatky navíjacej cievky pásky (1). Zároveň otáčajte

uvoľňovacím krúžkom navíjacej cievky pásky (2) proti smeru hodinových ručičiek.

Napínacie lopatky sa zasunú do navíjacej cievky pásky, čím sa páska uvoľní.
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3. Stiahnite pásku z navíjacej cievky pásky.
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