Introduktion
Skrivarens funktioner

Knappar och ikoner
De viktigaste knapparna och ikonerna finns på skrivarens framsida. ikonerna kan vara avslagna
(inte lysande), röda, gröna, eller gula. Ikonerna kan blinka eller lysa på olika sätt som betyder
olika saker för skrivarens status.
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•

PÅ - Trycke ner Av/På knappen tills ikonerna börjar lysa. Ikonerna kommer att blinka av
och på olika sätt under tiden skrivaren gör självtest. Status ikonen kommer att bli

•

GRÖN för PRINTER READY status, och indikera att skrivaren är klar att använda.
AV - Tryck ner och håll ner knappen i tre (3) sekunder för att slå av skrivaren.

•
•

Pause
Om man trycker på PAUSE knappen så kommer skrivaren att stanna och stå i Pause
läge. Skrivaren kommer att göra fördigt pågående etikett innan den stannar.

•

Pause
kommer
lysa gult
att indikera
Tryckerikonen
man på
Pause att
knappen
närför
skrivaren
är i Pause
Pause läge.
läge så fortsätter den.

•

Feed (Mata fram)

•

Tryck och släpp Feed knappen när skrivaren inte skriver, så matar skrivaren ut en (1)
otryckt etikett, eller vad som sitter i skrivaren.
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Cancel
•

Fungerar endast när skrivaren är i Pause läge.

•

Trycker man på Cancel knappen när skrivaren är i Pause läge så avslutas pågående
utskrift.

•

Om man trycker ner Cancel i två sekunder så kommer alla utskrifter att avsbrytas.

Status
•

Grön: Klart för utskrift och att ta emot data.

•

Röd: Slut på media, media detection error, head (cover) open, cutter jam, printhead
authentication failure.

•
•
•

Gul: Printerhuvudet för varmt **, Printerhuvudet trasigt, slut på minne när något sparas
(formats, graphics, fonts, etc.), och USB Host eller Serie port trasiga.
Blinkande Gul: Printerhuvudet för kallt.
Blinkande Röd: Printerhuvudet för varmt**

Pause
•

Gul: Skrivaren är Pausad. Print, Skrivaren avvaktar till PAuse trycks igen.

•

Blinkande Röd: Skrivhuvudet för varmt**

Data
•

Släckt: Ingen datakommunikation pågår.

•

Grön: Datakommunikation pågår men har avstannat.

•

Blinkande Grön: Datakommunikation pågår.

•

Blinkande Gul: Slut på minne när något sparas (formats, graphics, fonts, etc.).

•

Media

•

Röd: Etikettrullen (eller folierullen) är slut.

** - Blinkande röd Status och Pause ikoner betyder kritisk övertemperatur för skrivhuvudet. Slå av och låt svalna.
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Network
•

Gul: 10 base Ethernet (LAN) koppling

•

Grön: 10/100 Ethernet (LAN) koppling, eller med Wi-Fi (WLAN) har stark signal och är
uppkopplad.

•
•
•
•

Röd: Ethernet (LAN) eller Wi-Fi (WLAN) inte in/uppkopplad
Blinkande Röd: under tiden Wi-Fi (WLAN) assosierar med nätverket
Blinkande Gul: under tiden Wi-Fi (WLAN) "loggar in"
Blinkande Grön: när Wi-Fi (WLAN) är uppkopplad, men har svar signal
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