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 برق داپتور و اتصاالتآبعد از اتصال كابل برق  1

 ستگاه تعبيه شده فشار دهيد.د دستگاه را كه در محوطه پشت Power Onدكمه مربوط به  2

 لودينگ اوليه روشن شود.ثانيه  22 ~22بعد از پرينتر بايد  3

( ابتدا به رنگ زرد و نارنجي و در   Control Panelتوجه داشته  باشيد كه چراغ هاي تعبيه شده در دور قسمت تابلوي كنترل ) 4

 انتها سبز روشن بشود.

به حالت چشمك زن به رنگ نارنجي هشدار اگر مديا كارتريج در داخل پرينتر نباشد چراغ هاي مربوطه به صورت يكي در ميان و  2

 مي دهند.

هنگامي كه پرينتر روشن است چراغ هاي سبز به عالمت چك كردن نيم گردش و در انتها  محفظه ، با قرار دادن مديا كارتريج در 6

 به طور كامل روشن مي شوند.

جاي خود قرار دارد و چراغ باالي تريج درست و بصورت صحيح در راگر چراغ هاي سبز بصورت يكرنگ سبز باشد مديا كا 7

قسمت تابلوي كنترل نيز خاموش مي باشد.

1 Eject  

2 Pause / Feed  
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EJECT Button

 باشد و عمل در دو حالت صورت مي پذيرد كه : Pauseكار يا مل مي كند كه پرينتر در وضعيت بياين كليد وقتي  ع

 فشار دادن بصورت يكبار .1

 فشار دادن و نگه داشتن .2

 

كوچك از قسمت خروجي بيرون  مقدار فشار دادن و رها كردن كه موجب مي شود پرينتر مچ بند موجود كه بصورت يك .1

 در ادامه كارتريج را از دستگاه خارج كند. كشيده ، داخل كارتريج بهرا جمع كرده  هآمد

 ثانيه طول بكشد دستگاه بدون جمع كردن مچ بند ، مديا كارتريج را از دستگاه خارج مي سازد. 6فشار دادن و نگه داشتن اگر  .2

 ( ياUpper Coverموجود قسمت جلوي دستگاه )  نوارمچ بندشما مي توانيد بعد از انجام اين عمل براي خارج كردن 

 ج را خارج سازيد.يسپس كارتر  Upper Cover Buttonپوشش فوقاني را باز كرده بوسيله 

 

 

PAUSE /FEED Button
 در حالت بيكار يا مكث مي باشد . اين دو كليد عملكرد متفاوتي دارند  ، و منوط به اين است كه پرينتر

 

 فشار دادن بصورت يكبار .1

 فشار دادن و نگه داشتن .2

 

1.1   FEED   وقتي كه پرينتر در حالت بيكار مي باشد شما با فشار دادن اين كليد و انجام عمل فوق داراي يك پرينت :

 بدون چاپ مي شويد كه حاوي يك مچ بند كامل است.

 

 1.1PAUSE    وقتي كه پرينتر در حالت پرينت گرفتن باشد شما با اين عمل مي توانيدعمل پرينتر را متوقف نماييد و با :

 دد فشار دادن به حالت قبل بازگردانيد .مج
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دستگاه مي باشد كه بعد از فشار دادن و نگه داشتن   User Configurationمخصوص مود  .  فشار دادن و نگه داشتن 1

 ثانيه شروع مي شود : 2و مشاهده چراغ نارنجي چشمك زن از 

 چاپ مي شود. كامل: پرينتر به شما يك پرينت از پيكره بندي اصلي دستگاه مي دهد كه در يك مچ بند يك چشمك -

 چاپ  ميشود.كامل : يك پرينت از نمودار رسانه اي از دستگاه به تعداد دو عدد مچ بند  دو چشمك -

 نه اي باز مي گردد.اخاه از لحاظ شبكه اي به حالت كار: تمامي پارامتر هاي مربوط به اتصال دستگ سه چشمك -

 : تمامي پارامتر هاي مربوط به كليه قسمت هاي دستگاه به حالت كارخانه اي باز مي گردد. چهار چشمك -

 

 خارج و با چراغ سبز توپر ثابت مي ماند.  User Configuration*  بعد از چهار چشمك پرينتر از مود 

 

برروي برچسب فوقاني مديا كارتريج ها ثبت مي شود . مچ بند هاي مورد استفاده عالوه بر استقامت در برابر   اندازه و رنگ و مشخصات مربوط

 بعضي از مايعات و آب ، داراي يك پوشش آنتي ميكروب براي كمك در محافظت و مصونيت در برابر بيماريهاي :

S. Aureus 

Paeruginosa 

E coli 

MRSA 

 

رد * مديا كارتريج ها را نمي توان مجددا استفاده كرد . مرتب بودن مديا كارتريج و هوشمند بودن قاب محافظ مچ بند ها با تنظيمات استاندا

 عامل اين خاصيت مي باشد.(  مطابقت دارد و ZEBRA ) شركت زبرا 

      ان حفره اي كه در دو طرف  هر مديا كارتريج وجود دارد قابل چك كردن تريج از ميرمشاهده مقدار باقي مانده از مدياي موجود در كا

         كارتريج بيرون مديا اليه از ميان دريچه فوقاني ه بصورت يككدوراني قرار گرفته اند ورطمي باشد . مچ بند هاي درون مديا كارتريج ب

 د.نمي آي

شده را نمي توان  باعثكارتريج شود و خسارت كاركردكارتريج مي تواند باعث خرابي  زور كشيدن يك مچ بند از مديابنكته :  به اجبار و 

 تعمير كرد و يا در ادامه كاركرد مديا كارتريج براي چاپ مشكل ساز مي شود.
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يج بريده بطوريكه اگر قسمتي از مچ بند بصورت ناقص بيرون از كارتريج باشد شما بايد بوسيله قيچي آن قسمت را تا لبه خروجي مديا كارتر

تريج باقي مانده رتريج در دستگاه بطور خودكار نصفه مانده مچ بند كه در داخل مديا كارتراز با دريچه خروجي بشود و بعد از قرار دادن مدياكا

 به بيرون هدايت مي شود.

 

برروي مچ اشخاص در سنين مختلف سايز مچ بند هاي موجود برروي هر مديا كاتريج ذكر شده است كه مچ بند ها در سايز هاي مختلف بايد 

 بعد از نصب چرخش دوراني داشته باشد.،   شخص دور قوزك مچبه   بطور استاندارد سفت و تنگ نباشد و

 

 ي باشند :مچ بند ها به دو حالت فيزيكي در بازار موجود م

 مچ بند هاي كليپسي يا گيره دار  .1

 مچ بند هاي چسبي .2

 

 مچ بندهاي گيره دار به رنگ هاي قرمز ، آبي ، زرد ، سبز ، صورتي ، ارغواني مي باشند. -

 مچ بند هاي چسبي به رنگ هاي  قرمز، آبي ، زرد ، سبز ، صورتي ، ارغواني ، و نارنجي مي باشند. -

 

توانيد توسط نرم افزار هاي  توسط محيط نرم افزاري و همراه با نصب درايور دستگاه تنظيم مي شود و لي شما ميمنطقه چاپي برروي مچ بندها 

 تنظيمات را در محوطه خاصي برروي مچ بند تعريف كنيد.  برروي مچ بند ،  مربوط به چاپ

 اندازه كلي بصورت زير مي باشد :

 

Margins   : 

Top :  0 mm                    Bottom : 0 mm                Left : 52.0 mm                    Right : 38.0 mm 

 

Label Size  :  

Width  :  62.0 mm                                     Height : 25.04 mm 

 

 

 براي مچ بند نوزادان از اندازه زير استفاده كنيد :

Infant Size Label  :  25.4 mm * 152.4 mm

  

 

 

در قسمت عالمت گذاري شده است ، البته بايد توجه كرد مورد نظر بهترين منطقه براي گرفتن چاپ برروي مچ بند ها مطابق مچ بند در تصوير  

مچ بند هاي كليپسي نيز در قسمت مدرج نشانه  كه در مچ بند هاي برچسبي در انتها و ابتداي مچ بند نبايد هيچ چاپي گرفته شود و همچنين در

 دار نباشد اين عمل صورت پذيرد.
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 اندازه هاي مچ بند هاي بشرح ذيل طبقه بندي مي شود :

 

  منطقه چاپي                                مچ بند چسبي                                                                      طول                                          

----------            ---------    ---------- 

 متر ميلي 114      ميلي متر 272    بزرگساالن 

 ميلي متر 64        ميلي متر 171    كودكان  

 ميلي متر 21        ميلي متر 122     نوزادان   

 

 

 منطقه چاپي          مچ بند گيره دار                                                                   طول 

-----------    ---------    ---------- 

 ميلي متر 122      ميلي متر 272     نبزرگساال   

 ميلي متر  13         ميلي متر 171         كودكان     

 پرينتر مچ بند بيمارستاني از سه طريق براي گرفتن چاپ به كامپيوتر وصل مي شود :

 

 (Com Portپورت سريال )  .1

 (USB Cableپورت پرينتر ها )  .2

 بصورت آپشن از طريق شبكه به دو طريق وصل  ميشود :  .3

 

-  Ethernet LAN Cable  

-   Wireless Wired   
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COM PORT 

 

 

 استاندارد

 متر باشد. 12بلندي كابل حداقل بايد تا  -

استاندارد كابل مورد استفاده نبايد اتصالي الكترونيكي داشته باشد و از پارامتر  -

 استفاده كند.

 .براي اتصال به كامپيوتر به هيچ گونه مودم نياز نيست  -

USB Cable  

 

 

 استاندارد

 متر كمتر باشد. 2بلندي كابل حداكثر بايد از  -

 پارامتر خاصي براي اتصال به كامپيوتر الزم نيست. -

افزاري را از روي  الزم است كه شما هنگام اتصال پرينتر به كامپيوتر درايور نرم -

 سي دي مربوط به پرينتر نصب كنيد.

Ethernet LAN* 

CABLE 10/100 

 

 

 آپشنال

 فرستاد. مي توانيد از هر كامپيوتري به پرينتر فوق با داشتن اين قابليت پيام چاپ -

 تنظيمات را به پرينتر منتقل كنيد. Web pageمي توانيد بوسيله  -

 تنظيمات مربوط به شبكه بصورت تنظيمات محلي يكي بشود.پرينتر متصل بايد با  -

 براي استفاده بايد نرم افزار را از روي سي دي نصب كنيد. -

 

 

Wireless LAN 

802.11 b/g 

 

 

 آپشنال

مي توانيد از هر كامپيوتر موجود كه قابليت بي سيم دارد به پرينتر فوق با اين  -

 ( WLANقابليت دستور چاپ فرستاد. ) 

 با پرينتر تغيير تنظيمات كنيد. Web pageمي توانيد بوسيله  -

 تنظيم شود. WLANپرينتر فوق با اين قابليت بايد با تنظيمات مربوط به  -

 براي استفاده بايد نرم افزار را از روي سي دي نصب كنيد. -

 

 استفاده كنيد .نكته :  بهتر است از كابل هاي شيلدار ) پوشش فلزي ( براي مبحث  شبكه * 

 

 

 

 

Control Panel

چراغ هاي پرينتر به رنگهاي سبز ، زرد و نارنجي مي باشد كه بصورت چشمك زن و يا فلش دار و يا توپر به نمايش در مي آيد و نشانگر 

 مي باشد. يكسري از پيغام ها و خطا ها 
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 تقسيم مي شوند :چراغ روشن توپر  به دو رنگ نارنجي و سبز 

 

 مي باشد به رنگ سبز نمايش مي دهد. Readyوقتي پرينتر در حالت عادي و  .1

وقتي پرينتر يكسري از خطاها و يا ايرادات را مي خواهد نشان بدهد به رنگ نارنجي در مي  .2

 آيد كه نشان دهتده ايراد در قسمتي از پريننتر است.

چراغ روشن 

 

 زن وضعيتي را نشان مي دهند.رنگهاي مختلف نشان دهنده آن است كه چراغ هاي پرينتر با فلش 

 

  يك چراغ چشمك زن 

        

 دو چراغ چشمك زن                            

 تداوم چراغ هاي سبز با دو چراغ چشمك زن  

 سه جراغ چشمك زن                          

 چهار چراغ چشمك زن                       

 زرد يك در ميان روشن چراغ               

 چشمك زن نارنجي و زرد                 

 

 چراغ فلش زن 

 

 

مي تواند در جهت چرخش عقربه هاي ساعت نيز  Control Panelچراغ هاي پرينتر در قسمت 

  بچرخد و روشن بشود :

 مسير چرخش چراغها با فلش بصورت 

 يكي در ميان  است.

 

 مسير چرخش با چراغ هاي توپر و يكرنگ 

 سبز مي باشد.

 

 

 چراغ هاي چرخشي 
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 مديا كاتريجچراغ              Media Status توضيحات فني

Printer Status              چراغ دور پنل 

 

چراغ دور پنل سبز رنگ و بقيه چراغ ها خاموش مي باشد كه اين نشان دهنده در اين وضعيت 

( و نشان مي دهد كه مديا كارتريج  Readyآن است كه پرينتر آماده است براي پرينت ) 

 هنوز داراي تعداد زيادي مچ بند در داخل خود مي باشد و هيچ عملي را نبايد دهيد.

OFF/Green 

 

 

 عدد يا كمتر ( 22مچ بند داخل مديا كارتريج بسيار كم است ) معموال مقدار 

 اگر اين ادامه دار شود پرينتر هيچ عملي را انجام نمي دهد و متوقف مي شود و جهت برطرف

 كردن اين مطلب بايد مديا كارتريج جديد را جايگزين قديمي كنيد.

 

Solid Orange/Green

 

 

 افتاده است :تريج اتفاق رخطا در مديا كا

 

از يج را ررا فشار دهيد و مديا كارت Control Panelروي  Ejectابتدا دكمه  .1

 .پرينترخارج كنيد

تريج ركنيد ، اين عمل با تست ديد از دريچه جانبي مديا كامديا كارتريج را چك  .2

 انجام ميشود.

 اگر مورد برطرف نشد بدين صورت برطرف مي كنيد : .3

 

 مجدد از فضاي خالي مديا كارتريجمرتب كردن يا استفاده  -

 آن و جايگزيني ديگروارد كردن مديا كارتريج  -

 تريجرارد كردن مديا كاوخارج كردن و مجددا  -

 تريج رتميز كردن چيپ مديا كا -

 تريج را تعويض كرد.رمشاهده شد بايد كا مشكل اگر بعد از تميز كاري مجددا -

تريج جديد نيز تاثير رو مديا كا اگر بعد از تعويض نيز مشكل مشاهده شد -

نرا آنداشت پرينتر فوق داراي مشكل سخت افزاري شده و بايد از طريق فني 

 برطرف كرد.

 

Blinking orange / Blinking 

Orange 
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تريج خالي نمي باشد و پرينتر نيز دچار مشكل نيست ولي راحتمال مي رود كه مديا كا

 آمده است : تريج جمع شده يا بيرونرمچ بند هاي داخل مديا كا

 

 تريج ربريدن قسمت بيرون آمده از مدياكا -

 تريج را به داخل پرينتر وارد نمائيد.رمجددا مديا كا -

 تريج را تعويض كنيد.ربا مشاهده مجدد خطا بايد كا -

اگر با تعويض نيز خطا دوبار مشاهده شد مورد مربوطه را بايد از طريق سخت افزاري و  -

 ني بر طرف كنيد.ف

 

 

 

 

 

 براي تميز كاري قسمت فوق بايد موارد زير را انجام دهيد :

 تريج را خارج نمائيد.رمديا كا  Control Panelبرروي  Ejectابتدا با فشار دادن دكمه  .1

 مي كنيد. Power Offپرينتر را از محوطه پشت پرينتر  .2

 آداپتور تغذيه برق را جدا مي كنيد.كابل برق متصل به  .3

پاك نمائيد و منتظر شويد تا مواد تميز  تريجربوسيله ابزار تميزكاري و قلم اسفنجي آغشته به الكل محل چيپ را برروي مديا كا .4

 كننده كامال تبخير بشود.

ي پرينتر را تميز كنيد و منتظر شويد تريج بوسيله ابزار فوق محل پين سنسور مربوط به چيپ برروربعد از تميز كاري چيپ مديا كا .2

 كه مواد تميز كننده تبخير بشود.
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تريج بوسيله قلم تميزكننده و يا كارت تميز كننده اين عمل را انجام دهيد. همچنين ربهتر است براي تميز كاري مچ بند بعد از اتمام هر مديا كا

 ( استفاده نماييد.61097Mمخصوص از پارت نامبر )   Cleaning Cardبراي دريافت 

 تريج از پرينتر بشويد.ررا فشار دهيد و سپس منتظر خارج شدن مديا كا Eject.   ابتدا دكمه 1 

 كنيد. Power Off.   پرينتر را2 

 .  كارت تميز كننده كه آغشته به الكل مخصوص است از بسته خارج كرده.3

 كارت تميز كننده را در مسير مچ بند در زير درپوش فوقاني قرار دهيد. .  4

 را فشار دهيد  .  Eject.   دكمه2

 كنيد.Power On.   پرينتر را 6

 را انجام دهد. Self Testثانيه نگه داشته تا پرينتر روشن بشود و عمل  12را تقريبا   Eject.   دكمه 7

 رها كرده و منتظر حركت كارت تميز كننده در مسير چاپ مچ بند شويد . راEject.   دكمه 1

 حتما براي عمل تميز كاري با كارت تميز كننده از كارت مخصوص استفاده نماييد.  احتياط :
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 تريج از پرينتر بشويد.ررا فشار دهيد و سپس منتظر خارج شدن مديا كا Eject.   ابتدا دكمه 1

 كنيد. Power Off.   پرينتر را 2

 .   دكمه هاي باز كننده كاور فوقاني را فشار دهيد و كاور را به طرف باال باز نمائيد.3

 

 .   كاور فلزي كه برروي هد قرار دارد را باز كرده و به طرف باال چرخانده تا هد پرينتر نمايان شود.4

 

 ممكن است هد پرينتر در اثر كاركرد داغ و سوزنده باشد .  احتياط :

 

 .    تميز كردن اجسام اصلي هد پرينتر : 2

       A .با استفاده از قلم تميز كننده آغشته به الكل مخصوص ، نوار قهوه اي زير پوشش فلزي را از ابتدا به انتها بصورت افقي حركت دهيد   . 

       B مواد تميز كننده تبخير شوند. .   منتظر شويد تا 

 



13  

 

 

 .    تميز كردن مسير چاپ مچ بند :6

A       در هر دو قسمت زيرين و فوقاني . با استفاده از قلم تميز كننده 

B       .منتظر شويد تا مواد تميز كننده تبخير بشوند . 

 

 .    چرخاندن دو طرف گيره نگه دارنده غلطك زيرين چاپ  ، به طرف باال7

 

              
 

 

 .    خارج كردن غلطك فوق از محل قرار گيري1

 

 .    تميز كردن تمامي قسمت هاي غلطك :2

A        با استفاده از قلم تميز كننده بصورت عمودي برروي سطح غلطك . 

        B منتظر ماندن براي تبخير مواد تميز كننده . 
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 هاي مخصوص در محل خود و بر گرداندن گيره هاي مخصوص در سر جاي خود.   قرار دادن غلطك با نگه دارنده 12

 .   باز گرداندن هد و قاب فلزي متصل به محل اوليه ) كمي فشار دادن درپوش فلزي (11

 .    بستن كاور فوقاني پرينتر12

 كنيد.  power on.    پرينتر را 13

 تريج را سرجاي خود قرار دهيد.ر.   مديا كا 14

 

 

 

: قبل از هر اقدام درتميز كاري كليه قطعات چيپ دار در پرينتر بايد تمامي اتصاالت ) الكترونيكي ( و حاوي جريان الكتريسيته را از ياطاحت

 دستگاه جدا كنيد تا هيچ جريان الكترونيكي وجود نداشته باشد.

 

 

 از داشتن هرگونه شئ فلزي ) ساعت ، جواهرات ، دستبند و...(تميز كاري ، فرد يا كاربري كه اين عمل را انجام مي دهد در هنگام : احتياط

 كه رساناي جريان الكتريسيته باشد خودداري كند .

 

 

 نشوند. لبصورت عمودي برروي چيپ حركت كنيد تا پين هاي مربوطه دچار مشك ، حتما در موقع تكان دادن قلم تميز كننده:  احتياط

 

Control Panel

 شرايط اخطار و خطا ممكن است چراغهاي قسمت فوق به حالت چشمك زن يا چرخشي نشان داده شود.در 

 

 Readyپرينتر در حالت  عملي الزم نيست

 مي باشد

 سبز يكنواخت

 

پرينتر در حالت پروسه يا ورود  عملي الزم نيست

 اطالعات مي باشد.

 سبز چرخشي

 

پرينتر در حالت يكپارچه سازي يا  عملي الزم نيست

 مقدار دهي حافظه داخلي خود ميباشد.

 

 چرخش تمامي چراغ هاي سبز
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مي        PAUSE/FEEDبا فشار دادن دكمه 

 توانيد عمل را قطع نمائيد

پرينتر در حالت مكث يا توقف دستور 

 مي باشد.

 

 چراغ خاموش 2يكنواخت با سبز 

 

بعد از انجام عمل دانلود پرينتر را يكبار 

 خاموش/ روشن كرد

 فلش سبز و نارنجي پرينتر در داخل حالت دانلود مي باشد

 

 هيچ عملي الزم نيست

از پرينتر بصورت يكنواخت كار نكشيد نكته : 

 بكند.بگذاريد پرينتر استراحت 

پرينتر در حالت ثبت اطالعات به حافظه 

         فلش است بعد از دانلود نرم افزار

 (Firmware ) 

 نصف چراغ ها سبز و نصف نارنجي

 

براي متوقف كردن اين عمل دكمه فوق را رها 

 كنيد قبل از اخطار توسط چراغ هاي زرد

ثانيه  6همچنين براي شدت در عمل فوق دكمه را 

نگه داشته تا زرد شود و با باز كردن دكمه كاور 

 فوقاني مديا را خارج نمائيد از پرينتر

  

براي خروج  Ejectفشار دادن دكمه 

مديا كاتريج با عمل نگه داشتن اين 

گزينه انجام مي شود و سر انجام مديا 

 تريج از دستگاه خارج ميشود.ركا

 زرد يكنواخت

 
 

را رها كنيد تا عمل خروج  ejectدكمه 

 صورت پذيرد.

تريج رشدت عمل براي خروج مديا كا

 و پرينتر در حالت انتظار براي خروج 

 فلش زن زرد

 

هد پرينتر ممكن است داغ شود و :  احتياط

آسيب هاي جدي به دستگاه برساند، پس 

 پرينتر سرد بشود.بايد هد 

 مي كنيد. Power Offپرينتر را  .1

 انتظار براي سرد شدن هد پرينتر .2

 مي كنيد Power Onپرينتر را  .3

اگر مشكل مجددا ديده شد  .4

 را تكرار كنيد. 3تا  1مراحل 

اگر مشكل همچنان باقي بود  .2

دستگاه دچار مشكل سخت 

 افزاري شده است.

 

 

هد پرينتر در اثر حرارت زياد آسيب 

 ديده است.

 چرخش زرد يكنواخت
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تا پوشش آهني  چند دقيقه كوتاه صبر كنيد

روي هد پرينتر سرد شده و سپس به ادامه 

 چاپ بپردازيد.

 

 

: هد  پرينتر ممكن است خيلي داغ احتياط 

 شود به دليل چاپ زياد و آسيب مي رساند.

 

 شود.  Power Offپرينتر  .1

 انتظار براي سرد شدن پرينتر .2

 شود. Power Onپرينتر  .3

اگر مشكل مجددا ديده شد  .4

 را تكرار كنيد. 3تا  1 لمراح

با مشاهده مورد فوق بعد از تكرار  .2

عمل ، پرينتر دچار ايراد سخت 

 افزاري شده است.

 

 

 

 

 

اگر چراغ فوق با رنگ نارنجي بيشتر از 

ثانيه ماندگار بود داراي يكي از  3

 شرايط زير مي باشد:

 

 

 پرينتر سرد است .1

 داغ استپرينتر بسيار  .2

پوشش آهني ) پالتيني (  .3

 حرارت بااليي دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 نارنجي يكنواخت

 

 

براي برطرف نمودن اين مشكل بايد 

تريج را خارج نموده و سپس رابتدا كا

با چك كردن مقدار مچ بند هاي داخل 

تريج از مقدار آن مطمئن رمديا كا

 شويد.

هر دو تريج  فوق خطا دارد و رمديا كا

چراغ اخطار مي دهند.

 

 

 

 

 

 

 فلش زن نارنجي

 
مطمئن شويد كه كاور فوقاني كامل در 

سر جاي خود بسته شده باشد و با دو 

دكمه كناري دستگاه اين عمل صورت 

مي پذيرد ، در صورت مشاهده مجدد 

 دستگاه دچار عيب شده است.

 باشد.كاور فوقاني باز مي 
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جدا كردن مچ بند بيرون مانده از پرينتر 

تريج ربايد قبل از خارج كردن مديا كا

 صورت بپذيرد.

يك مچ بند از بخش خروجي بيرون 

تريج رمانده و بايد جدا شود تا مديا كا

 از دستگاه خارج شود.

 چرخش نارنجي

 

 

 

مجددا  PAUSE/FEEDبا فشار دكمه 

 به حالت پرينت برگرديد.

 پرينتر به دو دليل متوقف شده است :

پرينتر در موقع دريافت  .1

اطالعات دچار مشكل شده 

 است.

پرينتر در حافظه خود دچار  .2

از دست دادگي اطالعات شده 

 است.

 

 

 نارنجي يكنواخت با دو چراغ خاموش

 

 

ثانيه  3با رها كردن دكمه فوق بعد از 

حالت فوق از بين رفته و اين اطالع 

رساني توسط چراغ هاي فوق جهت 

ثانيه  3اخطار مي باشد و اگر بيش از 

اين عمل ) نگ داشتن دكمه فوق ( 

طول بكشد پرينتر مجددا راه اندازي 

 ميشود.

 

  PAUSE /FEEDبا نگه داشتن دكمه 

اين حالت روي مي دهد و پرينتر آماده 

عات نرم افزاري ورودبرخي از  اطال

 پرينتر   ) دانلود ( مي باشد.

 

 

 

 فلش زن چراغ زرد و نارنجي
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Wireless

 

پرينتر فوق همبستر با شبكه وايرلس مي باشد و سيگنال هاي ارتباطي قوي و پايدار 

 مي باشند.

 سبز يكنواخت

 

 

پرينتر فوق با شبكه وايرلس موجود همبستر نشده است ولي سيگنال هاي ارتباطي 

 قوي و پايدار  مي باشند.

 فلش زن سبز

 

 

 پرينتر فوق همبستر با شبكه وايرلس مي باشد و سيگنال هاي ارتباطي پايدار

نمي باشند.

 نارنجي يكنواخت

 

پرينتر فوق با شبكه وايرلس موجود همبستر نشده است و سيگنال هاي ارتباطي 

مي باشند.  ضعيف

 فلش زن نارنجي

بدون سيم ( و يا پرينت سرور Ethernet( زبرا را داشته باشد ) Bandwidth 10/100پرينتر شما ممكن است پرينتر سرور داخلي )

(Wireless توسط برنامه )Zebra Net 

 

دايناميك IPبه صورت پيش فرض ابتدا بايد كابل شبكه را به پرينتر متصل كنيد ، 10/100با پورت  Ethernetبه  اتصال براي اولين بار  -

 شود.اين امر ميسر مي  Configuration Printپرينتر با گرفتن  IPتنظيم شده است  ، براي مشاهده آدرس 
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متصل مي كنيد پارامتر هاي پرينتر را براي ارتباط با  WLANبايد قبل از اينكه پرينتر را به  جهت اتصال براي اولين بار از طريق بي سيم  -

WLAN  موجود انطباق دهيد براي اين عمل از پورتCOM  ياUSB .براي ارسال تنظيمات اقدام نمائيد 

 آدرس پرينتر تنظيمات كلي پرينتر را تغيير دهيد.IPموجود با توجه به  Web Pageبعد از اتصال از طريق وصل شدن به 

 

 

فرمت مچ بند در بخش نرم افزاري درست تنظيم نشده است و اطالعت خارج 

 از محوطه پرينت چاپ مي شود .

اگر قسمتي از اطالعات شما در بخش از مچ بند چاپ 

 و يا قابل ديدن نمي باشد. نشد

منطقه چاپ شما تغيير يافته يا از ابتدا دچار تنظيم نبوده است و شيار يا مناطق 

غير قابل چاپ روي چاپتان تاثير نامطلوب گذاشته است و بايد مجددا مناطق 

 چاپ خود را بروي پرينتر ) نرم افزاري ( تنظيم نماييد.

قسمت  اگر اطالعات بصورت ضعيف يا كمرنگ در

 هايي از مچ بند چاپ  مي شود.

اين عمل موقعي صورت مي پذيرد كه پرينتر شما مديا كارتريج را نشناخته 

تريج( و سنسور رباشد و احتمال مي رودكه مراحل تميز كاري چيپ ) مديا كا

 هاي هوشمند ) پرينتر ( را انجام دهيد.

 

 

 

 

 بشوند.تريج فوق خوانده رمچ بندها نمي توانند از مديا كا

تريج شما به هر علتي آسيب ديده است ) ممكن است با كشيدن مچ رمديا كا

 تريج صورت پذيرفته باشد.(ربند از كا

تريج به محل پرينتر مشكل مشاهده رتميز كاري و باز گرداندن مديا كااگر با 

 تريج روي داده است.رشد مشكل سخت افزاري براي كا

نميشناسد و بهترين كار در حين برخورد با چنين تريج را رپرينتر شما مديا كا

مشكلي ابتدا تميزكاري پين هاي در گير با چيپ كارتريج مي باشد و در 

 صورت مشاهده مجدد بايد از طريق سخت افزاري مشكل پرينتر حل شود.

يجي خوانده   راگر مچ بند يا مدياي شما از هيچ مديا كارت

 ) لود( نشود.

مشكلي كه برروي همه مچ بند ها مي باشد را شناسايي  احتماال پرينتر نوار

 نكرده است :

 تريج تعويض شود.رمديا كا .1

تريج ديگر تست شود و در ادامه بايد ردر صورت مشاهده مجدد با كا .2

تريج خود را از طريق يك تكنسين فني باز نموده و مشكل مچ رمديا كا

 بند هاي آنرا بر طرف نماييد.

 

 

مديا كارتريج فشرده و چروك  اگر مچ بند هاي درون

 شده باشند و يا بدرستي از دريچه خارج نشوند.
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 پرينتر را يكبار روشن و خاموش يا بلعكس كنيد. .1

 در صورت مجد مشكل به روش ذيل عمل نماييد : .2

ثانيه سپس با مشاهده نشانگر  6براي  Ejectفشار دادن و نگه داشتن دكمه   -

ثانيه و فلش زن همين  2يا چراغ هاي دور كنترل پنل به رنگ زرد بعد از 

 ثانيه 6چراغها بعد 

 بعد از اينكه چراغ ها شروع به فلش زدن كردند. Ejectرها كردن دكمه   -

دكمه هاي مخصوص براي باز كردن كاور فوقاني را فشار دهيد و مچ بند   -

ون مانده را از ادامه مچ بند ها جدا نماييد ) در صورت وجود داشتن مچ بند بير

 بيرون مانده (

 نكته : توجه داشته باشيد اگر مچ بند نصفه بيرون مانده بود مچ بند را ببريد .

 كاور فوقاني را ببنديد.  -

 

 

 

 

 

 

عمل نمي كند و مديا  Ejectپرينتر با فشار دادن دكمه 

 كارتريج را خارج نمي كند.

 وجود تهويه نا مناسب ممكن است كه موجب داغ شدن پرينتر شما بشود.

در اينصورت تمامي قسمت هاي پرينتر كه قابل باز شدن هستند ، عالوه بر 

تريج براي چرخش هواي خنك و خنك شدن پرينتر رخارج كردن مديا كا

 الزم و ضروري مي باشد.

 ر صورت لزوم پرينتر را به سطح صاف خوابانده تا جريا هوا بهتر اثر كند.د

 

 

 

 پرينتر خيلي داغ شده است 

 

Print Configuration  يك تعداد اطالعات مي باشد كه برروي يك مچ بند پرينت مي شود ، كه شامل برخي اطالعات پايه  در

بيان  Ethernetو   Wirelessو يا  USBخصوص پرينتر مي باشد. بخصوص در ورد اتصاالت آن ، معموال در مورد اتصاالت از طريق 

 مي شود.

 هده نماييد.مشا Web pageشما مي توانيد كليه تنظيمات را در 

 

-  IP Address وMAC Address  تنها زماني داراي مقدار مي باشند كه يا از طريقEthernet Cable  و يا از طريقWireless 

 پرينتر را به كامپيوتر متصل كرده باشند.
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 تصل شده باشد.دستگاه از اين طريق به كامپيوتر م نيز تنها زماني نشان داده ميشود كه COM Portو   USBاطالعات   -

 
 براي گرفتن پرينت فوق مراحل زير را انجام دهيد : 

 قرار بگيرد. Ready كنيد تا در وضعيت   Power On.   پرينتر را 1

 را نگه داريد تا چراغ ها سبز خاموش و چراغ نارنجي روشن شود . PAUSE/FEED.   دكمه 2

 كنيد ..   پس از مشاهده چراغ هاي نارنجي دكمه فوق را رها 3

 است را ارائه مي دهد. Print Configuration.   پرينتر يك مچ بند كه حاوي چاپ اطالعات 4

تريج مصرفي بازسازي مي كند . شما معموال نيازي به ربصورت پيش فرض ، پرينتر بصورت اتوماتيك تنظيمات خود را بر اساس نوع مديا كا

لي پرينتر در بخش درايور نداريد ) نرم افزاري ( در صورت نياز مي توانيد تنظيمات پرينتر را براي داده هاي مطلوب  ويا تغيير تنظيمات اص

 پارامتر هاي مربوط به طريقه ارتباطي پرينتر تنظيم نمائيد.

پرينتر انجام  Web page ( و يا از طريق SGD ( يا )  ZPLشما مي توانيد اين تنظيمات را از طريق زبان برنامه نويسي شركت زبرا  ) 

 دهيد.

 به كامپيوتر وصل شويد. Wirelessو يا با   Ethernetبايد يا با  Browserپرينتر از طريق  Web Pageنكته : براي دسترسي به 

  

 

 مي باشد : چاپ تنظيم براي تيرگي پرينتر داراي سه نوع

 

Cartridge Darkness بطور  ميباشدپرينتر  در تريج كهر: تيرگي با مديا كاDefault  تنظيم 

 تيرگي را تنظيم مي كند. ZPLبنا به  ميشود و 

User Darkness تريج را بصورت ر: توسط كاربر اين بخش تنظيم مي شود و پرينتر مديا كا

 ج هاي ورودي يكي مي باشد.تريرپيش فرض نمي شناسد و اين تيرگي براي كليه مديا كا

Relative Darkness  در اين حالت تيرگي وابسته به تنظيم در دوحالت ذخيره و بستگي به :

 استفاده بازسازي مي شود، يكي بصورت پيش فرض و ديگري توسط تنظيمات كاربري

 

 

 

 

DARKNESS MODE 
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 تنظيم تيرگي چاپ :

 بود بايد تنظيمات را مجدد بازسازي نماييد.اگر در چاپ مچ بند تيرگي خيلي تيره يا روشن 

 

نكته : براي مطمئن شدن از چاپ تصوير بهتر ، تيرگي را روي باالترين درجه كيفيت تنظيم كنيد 

 ) مخصوصا براي چاپ باركد (

اگر تيرگي بسيار باال تنظيم شود ، باركد ها شايد اسكن نشوند و يا هد پرينتر دچار فرسايش 

 مي باشد. 21+تيرگي قابل تنظيم است ، و معموال  Modeي بر اساس شود پس تنظيم تيرگ

 

DARKNESS 

تريج انجام ميشود و ربراي تنظيم عرض پرينت توجه داشته باشيد كه اين امر توسط خود مديا كا

 نمي تواند آنرا تغيير دهد. ZPLحتي زبان 

 

 

PRINT WIDTH 

از عمل پرينت گرفتن برروي مچ بند انجام بخش پارگي مچ بند مربوط به قسمتي است كه بعد 

ميشود . هرچه تعداد باالتر باشد مچ بند ها از بيرون پرينتر فاصله بيشتري دارند و هر چه تعداد 

 مچبند ها از درون پرينتر فاصله بيشتري دارند. كمتر باشند
TEAR  OFF 

 MAXIMUM LENGTH تريج تنظيم مي شود.رپارامتر به صورت اتوماتيك توسط مديا كا

انتخاب پورت مورد نظر كه دستگاه ازآن طريق به كامپيوتر متصل است و بعد تنظيمات بطور 

 SERIAL اتوماتيك وقتي با پورت فوق متصل مي شود عمل مي كند.

اين تنظيم تنها زماني مورد استفاده قرار مي گيرد كه پرينتر از طريق پورت سريال متصل باشد و 

 با كامپيوتر منطبق باشد زيرا ارتباط برقرار شود.پرينتر بايد 

BAUD 

اين تنظيم تنها زماني مورد استفاده قرار ميگيرد كه پرينتر از طريق پورت سريال به كامپيوتر 

 متصل باشد و تنظيم پارامتر هاي ارتباطي ميان دو دستگاه يكي باشد.

DATA BITS 

گيرد كه پرينتر از طريق پورت سريال متصل باشد و اين تنظيم تنها زماني مورد استفاده قرار مي 

 پرينتر بايد با كامپيوتر منطبق باشد زيرا ارتباط برقرار شود.

PARITY 

پروتكل نوعي خطا است كه در چك كردن سيستم وجود دارد ، براساس بخشها ، مجزا كننده 

انتخاب كنيد كه توسط ( ارسال شود.پروتكل را  HOSTمي توانند از پرينتر به كامپيوتر ) 

HOST نياز باشد .جزئيات بيشتر را از طريق برنامه نويسيZPL .اصالح نماييد 
PROTOCOL

  منحصر به پرينتر است ، زماني كه پرينتر در يك شبكه ايتعداد  اين پارامتر مربوط  به شماره 

RS 422/485  يك ( فعال استRS 422/485 ) بيروني مورد نياز است 

NETWORK ID 
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حالت ارتباطات :  يك وسيله ارتباطي است كه كار چك كردن ارتباط بين پرينتر و كامپيوتر 

HOST .را انجام ميدهد 

COMMUNICATIONS 

 را راه اندازي كند. ZPLپرينتر به دنبال دو صفحه كليد ديجيتال مي گردد تا بتواند شروع برنامه 

 استفاده نكنيد ) كنترل ، فرمت و دستور (نكته : از صفحه كليد مشابه جهت كنترل 

 پرينتر مي بايست كاراكتر هاي مختلف را داشته باشد تا به درستي عمل كند.

 

CONTROL PREFIX 

به كار مي رود و پرينتر براي   ZPL/ZPL 2شامل دو صفحه كليد ديجيتالي است به عنوان پارامتر 

 شروع به آن نياز دارد.

مشابه جهت كنترل ، فرمت و كاراكتر هاي دستوري استفاده نكنيد زيرا  توجه :   از صفحه كليد

 پرينتر بايد يا كاركتر هاي مختلف كار كند.

 

 

 

FORMAT PREFIX 

 

پارامتر  ZPL/ZPL2پرينتر در مود انتخاب شده باقي مي ماند تا زماني كه با استفاده از دستورات 

نوشته شده مي پذيرد ،  ZPL 2يا  ZPLهاي آن تغيير كند ، پرينتر فرمت هاي مچ بند را كه با 

 ZPLبدون نياز به نوشتن دوباره در هر فرمت موجود در 

 

ZPL MODE

 

FIRMWARE 

هايي را در اختيار  Packageهاي محصوالت خود   Firmwareشركت زبرا بصورت يك مدت زمان دوره اي براي به روز كردن 

 را دانلود كنيد. HC100 شما مي توانيد هر زمان آخرين ورژن نرم افزاركاربران خود قرار مي دهد.

 

چراغهاي نمايشگر پرينتر بصورت نصف نارنجي و نصف سبز نمايش داده مي شود كه اين  Firmwareنكته :  در هنگام دانلود كردن  

 بيانگر نوشتن اطالعات ورودي شما از كامپيوتر برروي حافظه فلش است.

 

 مراحل دانلود كردن:

 

 شود. Power Off. پرينتر 1

 نماييد.Power Onرا نگه داريد و پرينتر را PAUSE/FEED. دكمه 2
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ثانيه به  3به سرعت كي در ميان به رنگهاي زرد و نارنجي براي مدت برروي پرينتر چراغ هاي نمايشگرSelf Testر هنگام  مراحل . د3

 نمايش در مي آيد.

 

 
 

 دكمه را رها كنيد تا چراغ هاي روشن براي ورود به حالت دانلود تغيير كند.. 4

 

 
 

 سبز و نارنجي مي شود. Control Panel.  رنگ چراغهاي نمايشگر2

 .  در اين حالت فايل فريم وير موجود را دانلود كنيد با استفاده از هر كدام از ارتباطات موجود با پرينتر6

 به پرينتر چراغ ها يكي در ميان بصورت چرخشي موافق با عقربه هاي ساعت سبز مي شود. Firmware. در هنگام دانلود 7

 ي نمايشگر بصورت نصف نارنجي و سبز در مي آيد.. در انتهاي دانلود چراغ ها1

 

  

به هيچ عنوان برق دستگاه خاموش يا قطع نشود چون در صورت اتفاق افتادن  Firmwareتوجه داشته باشيد كه در هنگام دانلود :  احتياط

 اين مورد پرينتر را با يد از طريق ارتباط با كارخانه سازنده برطرف نماييد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظيم كننده : 

 كارت آريامبنا 


