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Although Li-Ion technology is state-of-the-art, its use does come with a tradeoff: the design and
manufacture of Li-Ion batteries has not yet reached a level that guarantees performance under all
circumstances and that batteries will never overheat or out-gas. Therefore, it is important to
understand and follow proper and safe practices for the use, storage, disposal; handling; and
charging of Li-Ion batteries. Failure to follow safe practices may result in bodily injury and/or
property damage.

In Europe, Africa, the Middle East, and India contact:

Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow, Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +44 (0)1628 556000
F: +44 (0)1628 556001

While our battery manufacturers have made significant improvements from a design and
manufacturing process perspective, we strongly recommend that you implement the following
battery management practices to further reduce any residual risk of overheating and/or outgassing:
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Technical Bulletin: Battery Management and Safety Practices for Lithium Ion Battery Packs
Lithium ion (Li-Ion) technology is the state-of-the-art in DC energy storage and has been widely
adopted to meet user demand for more power and longer operating times. No other battery
technology available at this time allows Zebra to meet market and competitive requirements for
operating times and label capacity for thermal printers. Zebra actively monitors the Li-Ion battery
technology industry and we have become aware of published concerns about Li-Ion batteries,
including batteries for laptop computers, cell phones, digital cameras, wireless speakerphones
and numerous other products.

In the Americas contact:

AA18153-104

I.
Use, Storage and Disposal
1. Only use genuine Zebra® battery packs in Zebra printers.
2. Our experience indicates that the incidence of failure may increase with battery service life due
to the stresses of daily charging and discharging. We strongly recommend that Li-Ion batteries be
replaced after one year’s daily service, or 600 charge-discharge cycles, whichever occurs first.
3. In the unused state, a Li-Ion battery pack may become unstable if the voltage drops below 4.6
volts. The printer will shut down before a battery reaches this voltage, but a battery may further
self discharge below 4.6 volts if it is left in the discharged state for more than a few weeks. We
recommend periodic use of a voltmeter to check such batteries before recharging. If the voltage of
any battery pack drops below 4.6 volts, the battery pack should be discarded.
4. Keep battery packs and chargers away from combustible materials.
5. Do not store battery packs in temperatures exceeding 60ºC/140ºF and do not store the battery
packs in direct sunlight.
6. Keep battery packs away from children.
7. Promptly and properly dispose of used battery packs according to local regulations for the
disposal of batteries. Before disposal, you should insulate the terminals with tape.
Zebra voluntarily participates in the RBRC program. Call 1-800-8-BATTERY in North
America for information on recycling. Outside of North America, please follow local battery
recycling guidelines.
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הסרה והתקנה של הסוללה
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מתאם מתח ( ACכלול בערכה מק"ט )P1031365-XXX

מטען סוללה בודדת )SC2( Smart Charger-2 ()P1031365-063

(דלת הגומי אינה מוצגת)

((

((
((

הסוללות המצורפות אינן טעונות .הסר את הסוללות מאריזת המגן והנח להן
להיטען במלואן לפני השימוש הראשוני.

((

((
מצב טעינה

טעונה במלואה

בטעינה

לא זמין

תקלה

תקינות הסוללה

טובה

קיבולת
פחותה

פגה תקופת
השימוש

לא ניתנת
לשימוש-
החלף סוללה

אף שניתן לטעון את הסוללה בעת השימוש במדפסת ,הטעינה עשויה
להימשך זמן רב יותר במצב זה.

((

כשהמטען החכם  SC2מחובר אך אין סוללה ,נורית ה LED-לחיווי מצב הטעינה
תאיר בירוק.
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תקשורת המדפסת

בקרי המדפסת
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נורית צהובה מהבהבת :מצב שינה

מדיה

הפעלה
נורית אדומה :תקלת סוללה

מכסה פתוח

Bluetooth

סוללה
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אביזרים

ניקוי המדפסות

קורא כרטיסים מגנטיים

חיישן מוט

עט ניקוי Zebra

.1

משטח הדפסה

הדק למומנט של:
 4.7 +/- 1אינץ' ליברה

אלכוהול איזופרופיל 70%

מברשת
רכיבי ראש
ההדפסה

.2

ניקוי בלחץ אוויר

חיישן מרווח
מוט גזירה

אזור

עמ'

מרווח

שיטת הניקוי

ראש הדפסה

לאחר כל חמישה גלילי מדיה (או בתדירות גבוהה
יותר ,לפי הצורך) בעת שימוש במדיה חסרת
ציפוי מגן ,הניקוי נדרש לאחר כל גליל מדיה.

משטח הדפסה

לאחר כל חמישה גלילי מדיה (או בתדירות
גבוהה יותר ,לפי הצורך) מדיה חסרת ציפוי מגן
מחייבת ניקוי תכוף יותר ,זאת אומרת ,לאחר כל
גליל מדיה.

מגרד
(ליחידות לשימוש
במדיה ללא ציפוי מגן)

לאחר כל חמישה גלילי מדיה (או בתדירות
גבוהה יותר ,לפי הצורך)

מוט גזירה

לפי הצורך

חיצוני

לפי הצורך

פנימי

לפי הצורך

פנים יחידות בעלות
משטחי הדפסה למדיה
ללא ציפוי מגן

לאחר כל חמישה גלילי מדיה (או בתדירות
גבוהה יותר ,לפי הצורך)
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אביזרים המשך

אביזרים המשך
רצועת יד ()BT16899-1

תפס לחגורה

רצועת כתף ()BT11132-1

לרשימת האביזרים המלאה ,עיין במדריך למשתמש של סדרת ( ZQ500מק"ט )P1070599-001
הזמין באתר .www.zebra.com/manuals

נרתיק נשיאה רך ()P1063406-037/-038
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נתונים מלאים ועדכניים עבור המדפסות ניתן למצוא במדריך למשתמש במדפסות מסדרת
 ZQ500הזמין באתר.www.zebra.com/manuals :
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תמיכה במוצר

Zebra Technologies Corporation
Half Day Rd., Suite 500 475
.Lincolnshire, Illinois 60069 U.S.A
T: +1 847.634.6700
T: +1 866.230.9494 ( בלבדUSA)

Zebra Technologies Europe Limited
Dukes Meadow
Millboard Road
Bourne End
Buckinghamshire SL8 5XF, UK
T: +
 44 (0) 1628 556000

.Zebra Technologies Asia Pacific Pte. Ltd
Regional Sales Office-Asia/Pacific
Robinson Road #05-02/03 71
Singapore 068895
T: +011/65 6858 0722

Zebra Technologies Corporation
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