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1. Plats för armbands kassett.
2. Övre lock.
3. Öppnings knapp för lock. (en på var sida)
4. Kontroll och status panel.

Media status

	
  

Status för skrivaren

	
  

Mata ut kassetten
PAUS och MATA FRAM
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Funktioner på kontrollpanelen

Knapp
Funktion / Beskrivning
EJECT / Mata ut Denna knapp fungerar bara när skrivaren är vilande eller pausad.
Funktionen varierar beroende på om du brara trycker ner och släpper eller
trycker ner och håller kvar knappen.
• Tryck och släpp får skrivaren att dra in bandet och mata ut kasseten
•

PAUSE /
MATA FRAM

Tryck och håll kvar i 6 sekunder matar ut kassetten utan att dra in
bandet. ”Forced Eject”.
Öppna sedan locket till printermekanismen, med knapparna på sidan, och
dra ut bandet från printermekanismen.
DRA INTE UT BANDET UR KASSETTEN!.
Klipp av bandet som sticker ut ur kassetten.

OBS! Om det inte fungerar med vanlig Eject, slå av och på skrivaren och
prova Eject igen.
Använd bara ”Forced Eject” om inget annat fungerar!
PAUSE / MATA FRAM har olika funktion beroende på om skrivaren är vilande
eller om den skriver, och beroende på om du trycker och släpper eller trycker
och håller kvar.

• Tryck och släpp har två funktioner
•
•

Pause - När skrivaren skriver ut kommer utskriften att stanna före nästa
band. Bandet som är under utskrift kommer att skrivas klart.
Mata fram - Om skrivaren är vilande kommer ett tryck på knappen att
mata fram ett tomt band.

• Tryck och håll kvar - Detta ställer skrivaren i konfigurerings läge.
•
•
•
•
•

Skrivaren kommer att blinka orange i 2 sekunders intervall, med en till
blink för varje gång, up till fyra blink.
En blink - Ett armband med skrivarens inställningar skrivs ut.
Två blink - En media sensor profil skrivs ut.
Tre blink - Nätverkskortets alla inställningar återställs till fabriksvärden.
Fyra blink - Skrivarens alla inställningar återställs till fabriksvärden.
Efter fyra blink lämnas konfigurerings läge och lampan återgår till grönt.
när knappen släpps kommer ett blank band att matas ut.
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Armbands kassetter
Fönster för att kontrollera mängden
armband i kassetten

Öppning där
	
  
armbandet matas
ut vid utskrift.

	
  
	
  

Armbands storlekar.

Storleken på armbandet visas med en symbol på etiketten på kassetten.
Ett armband skall sitta så hårt att det inte kan tas av men inte så hårt att det skär in
eller stasar.

	
  

Vuxen

	
  

Barn/Ungdom
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Armbands förslutning
Det finns armband med två olika typer av stängning:
klister/adhesiv/tejp eller clips.

Armband med klister / tejp.
Zebra Z-Band™ Direct Wristbands fästs med en tejp som är en del av bandet.
	
  
För att fästa ett armband med tejp gör så här:
1. Tag bort skydds papperet från tejpen.

2. Sätt bandet runt handleden eller ankeln, och fäst sedan tejpen mot bandet.
OBS! För att se till att bandet bli lagom spänt, lägg ett finger mellan bandet och huden
medan du fäster bandet.
När du har fäst tejpen går det inte att flytta fästpunkten.
Det är slitsar i tejpytan för att förhindra att banden kan tas bort och förslutas igen.
Bandet förstörs om man försöker öppna förslutningen.
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Armband med clips.
Zebra Z-Band™QuickClip Wristbands fösluts med clips
	
  

	
  

För att fästa ett armband med clips gör så här:
1. Sätt i clipset enligt bilden.
	
  

2. Sätt bandet runt handleden eller ankeln, och tryck sedan clipsets pinne genom den
ensamma hålet i andra änden av bandet.
Om nödvändigt, flytta pinnen till ett annat hål.
OBS! För att se till att bandet bli lagom spänt, lägg ett finger mellan bandet och huden
medan du fäster bandet.
	
  

3. Vik ihop clipset och tryck ihop för att låsa.
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