HC100

Media Status indikering
	
  

Media status
Status för skrivaren

Media status/
Printer status

Betyder / Åtgärder som måste vidtas.

Från/Grön

Skrivaren är klar för utskrift.
Kassetten innehåller fortfarande ordenligt med band.
Ingen åtgärd behövs.

Fast orange/
Grön

Det är färre en 20 band kvar i kassetten.

	
  

Skrivaren kommer fortfarande att skriva ut.
Var beredd med en ny kasett

Blinkande orange/
Blinkande orange

Det är något fel på kassetten eller frammatningen.
För att lösa problemet gör följande:

	
  

1. Tryck på Eject knappen och
ta ut kassetten ur skrivaren.

	
  

	
  

2. Kontrollera nivå på band
och om det är något trassel.

	
  
Fortsätter på nästa sida...
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HC100
Media Status indikering forts...

Media status/
Printer status

Betyder / Åtgärder som måste vidtas.

Blinkande orange/
Blinkande orange

3. Om kassetten är...

	
  

	
  

Tom
a. Släng eller återvinn kassetten enligt lokala regler.
b. Sätt i en ny kassett i skrivaren.
Inte tom
a. Sätt i kassetten i skrivaren.
b. om felet består, rengör kontaktytan
på chippet på kassetten.
Se dokument ”HC100 rengöring”.

	
  

c. Om felet består efter rengöring så måste kassetten bytas ut.
d. Om felet fortfarande består med en ny kassett måste teknisk
support kontaktas
Inte tom, och en bit band sticker ut från kassetten eller trasslar i
skrivaren.
Kassetten laddas inte på rätt sätt.
a. Klipp av den utstickande delen av bandet.
DRA INTE UT BANDET FÖR HAND.
Det kan förstöra kassetten.

	
  

	
  
	
  

b. Sätt tillbaks kassetten i skrivaren.
c. Om felet består ersätt kassetten med en ny.
d. Om felet fortfarande består med en ny kasett måste teknisk
support kontaktas.
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HC100

Skrivar Status indikering

Media status

	
  

Status för skrivaren

Ljus eller ljus sekvens
Stadigt grön.
	
  

Betyder
Skrivaren är klar för utskrift

Behöver åtgärd
Ingen

Skrivaren tar emot data

Ingen

Roterande grön fylld.
	
  
	
  

Skrivaren åtgärdar flash minnet

Ingen

Skrivaren är pausad.

Tryck Paus/Feed för att börja
skriva igen

Blinkande grön och orange.
	
  

Skrivaren är tvingad till nedladdning

Stadigt Gul
	
  

En tvingande kasett utmatning
pågår därför att Eject knappen
är nedtryckt. Skrivaren kommer att kasta ut kassetten då
knappen släpps.

Ladda ner ny firmware till skrivaren, eller slå av-på skrivaren
för att börja skriva igen.
Ingen.
OBS! slå inte av skrivaren i
detta läge
o För att avbryta den tvingande
kasett utmatningen, släpp
Eject knappen innan den blinkar gult.

Roterande grön
	
  

	
  

Stadigt grön, två blink från.
	
  

Stadtgt halvt grön/halvt orange Skrivaren väntar på flash efter
	
  
firmware nedladdning

o för att fullfölja tvingande kasett utmatning, håll kvar Eject
knappen (ca 6 sek) till status
lampan blinkar gult.
Efter en tvingande kasett utmatning måste locket öppnas
med knapparna på sidorna för
att få ut bandet ur print mekanismen.
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HC100

Skrivar staus indikering forts...
Ljus eller ljus sekvens
Blinkande gult
	
  
Roterande gul
	
  

Stadigt orange
	
  

	
  

Betyder
En tvingande kasett utmatning
är på gång

Behöver åtgärd
Släpp Eject knappen för att
fullfölja utmatningen.

Skriv huvudet har nått max
temperatur.

VARNING!
Skrivhuvudet är mycket varmt
och kan ge brännskador.
Låt skrivhuvudet svalna.

Om den lyser orange mer än
tre sekunder kan det vara något av följande problem:
o Skrivhuvudet är för kallt.
o Printhuvudet är för varmt.
o Motorn till frammatningen är
för varm.

1. Slå av skrivaren.
2. Vänta på att skrivhuvudet
svalnar.
3. Slå på skrivaren igen.
4. Om problemet kvarstår, gör
1 och 2 igen och kolla att
kablarna till skrivhuvudet
sitter rätt.
5. Om problemet kvarstår
efter att ha kollat kablarna
måste teknisk support kontaktas.
Vänta några minuter.
Om det är framdrivningsmotorn
som är för varm så kommer
utskriften att fortsätta när den
svalnat.
VARNING!
Skrivhuvudet är mycket varm
och kan ge brännskador. Låt
skrivhuvudet svalna
1. Slå av skrivaren.
2. Vänta på att skrivhuvudet
svalnar.
3. Slå på skrivaren igen.
4. Om problemet kvarstår, gör
1 och 2 igen och kolla att
kablarna till skrivhuvudet
sitter rätt.
5. Om problemet kvarstår
efter att ha kollat kablarna
måste teknisk support kontaktas.
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HC100

Skrivar staus indikering forts...
Ljus eller ljus sekvens
Blinkande orange på både
media indikering och printer
indikering.
	
  

Blinkande orange på printer
indikering, media indikering
släkt.
	
  
Roterande orange
	
  
	
  

Stadigt orange och två frånslagna blink
	
  
Blinkande gult / orange
	
  

Betyder
Ett fel har
	
  
uppstådd
med banden.

Locket till
skrivar
mekanismen
är öppet.

Behöver åtgärd
Se Media Status Indikering

	
  

Ett armband satt kvar och
väntade på att bli avrivet när
skrivaren försökte kasta ut
kasetten.
Skrivaren är pausad därför att:
o Skrivaren upptäkte ett fel när
den tog emot en layout, grafik
eller viymap bild.
PAUSE/FEED har hållits ner
under tiden skrivaren startadeupp. skrivaren är i tvingande
nedladdningsläge.

Se till att locket är stängt.
Om locket är stängt och problemet kvartår måste teknisk
support kontaktas.
Riv av bandet som hänger utanför skrivaren och tryck Eject
igen.
Tryck PAUSE/FEED för att
fortsätta skriva ut.
Släpp PAUSE/FEED knappen
under de tre sekunder som
lampan blinkar för att gå in i
tvingande nedladdningsläge.
Om knappen hålls inne längre
än dessa tre sekunder , så
kommer skrivaren att starta
upp som vanligt.
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HC100

Övrig felsökning
Problem
Beskrivning / Lösning
Det skrivs inget på första Det går inte att skriva på den inledande delen av bandet.
delen av bandet
Gör om designen av utskriften på bandet.
Se sidan 24 i den engelskspråkiga manualen ”HC100_UG_EN.pdf”
Det är dålig
Utskrift på vissa delar som hål, kanter början och slutet av bandet är
utskriftskvalitet på delar inte lämpligt.
av bandet.
Gör om designen av utskriften på bandet.
Se sidan 24 i den engelskspråkiga manualen ”HC100_UG_EN.pdf”
Armbandet laddar inte
• Skrivaren kan inte känna av vad det är för kassett.
från en viss kassett.
Rengör kontakterna på kassetten och skrivaren.
Se dokument ”HC100 Rengöring.pdf”
•

Kassetten är skadad.
Detta kan inträffa om någon drar ut band förhand ur kassetten.
Om du tror att kassetten var skadad redan vid leverans måste
kontakta inköp.

•

Armband laddas inte
från någon kassett
Armbanden trasslar
sig hela tiden och/eller
laddas inte korrekt.
Skrivaren vill inte mata
ut kassetten

Skrivaren blir för varm

Kassetten är återladdad av tredje part.
Endast Zebra original stöds av skrivaren.
Beställ en ny förpackning kasetter.
Skrivaren kan inte känna av vad det är för kassett.
Rengör kontakterna på kassetten och skrivaren.
Se dokument ”HC100 Rengöring.pdf”
Om detta inte hjälper måste teknisk support kontaktas.
Skrivaren kanske inte kan känna av det svarta märket p baksidan av
bandet.
1. Prova med att sätta i en annan kassett.
2. Om problemet består med en annan kassett måste skrivaren
skickas in för byte av sensor.
3. Slå av och på skrivaren.
4. Om problemet kvartår, gör en ”Forced Eject”,
tvingande utmatning.
Se dokument ”HC100 funktioner.pdf”
5. Om problemet kvarstå måste teknisk support kontaktas.
Otillräcklig ventilation kan få skrivaren att överhettas.
Se till så att det finns fritt utrymmer runt hela skrivaren.
Skrivaren skall stå direkt på en bortskiva eller liknande.
Ställ inte något mot eller på skrivaren.
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