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แนะนำ �

1.1

วิธีการใช้

ข้อมูลที่สำ�คัญและคำ�แนะนำ �ในเอกสารฉบับนี้ที่กำ�หนดดังต่อไปนี้:

อันตราย

ใส่ความสนใจของคุณให้มากเพราะนี่ คือสิ่งที่ร้ายแรงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันตรายที่กำ�ลังจะมาถึงสุขภาพหรือชีวิต
ของคุณ

!
!
i

หมายถึงสถานการณ์ ท่เี ป็ นอันตรายที่อาจนำ �ไปสู่การได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายของวัสดุ

ข้อควรคำ�นึ ง

ใส่ใจกับอันตรายที่อาจเกิดความเสียหายหรือการสูญเสียวัสดุท่ม
ี ีคุณภาพ
ประกาศ
เคล็ดลับ เขาทำ�ให้ลำ�ดับการทำ�งานง่ายขึน
้ หรือดึงความสนใจไปกระบวนการทำ�งานที่สำ�คัญ
สภาพแวดล้อม





คำ�เตือน

เคล็ดลับของการป้ องกันสิ่งแวดล้อม



การจัดการการเรียนการสอน



ส่วนการอ้างอิงถึงตำ�แหน่งจำ�นวนภาพประกอบหรือเอกสาร



ตัวเลือก (อุปกรณ์, อุปกรณ์ต่อพ่วงอุปกรณ์พิเศษ)



Zeit

1.2

ข้อมูลในการแสดงผล

จุดประสงค์ของการใช้งาน
•
•
•
•

i
1.3

อุปกรณ์เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้สอดคล้องกับสถานะทางเทคโนโลยีในปั จจุบันและกฎความปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับ แต่
เป็ นอันตรายต่อชีวิตและแขนขาของผู้ใช้หรือบุคคลที่สามและ / หรือความเสียหายต่ออุปกรณ์และสินทรัพย์อ่ น
ื ๆ ที่สามารถเกิด
ขึ้นระหว่างการใช้งานg
อุปกรณ์นี้ใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ตงั ้ ใจไว้และมันจะต้องอยู่ในสถานะการทำ�งานที่สมบูรณ์แบบและมันจะต้องใช้โดยคำ�นึงถึง
ความปลอดภัยและอันตรายที่มีตามที่ระบุไว้ในคู่มือการดำ�เนินงาน
อุปกรณ์เครื่องพิมพ์มีไว้เฉพาะสำ�หรับการพิมพ์วัสดุที่เหมาะสมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตการใช้งานในรูปแบบอื่นหรือนอก
เหนือจากที่กล่าวมาอาจจะทำ�ถือได้ว่าใช้งานไม่ถูกต้องผู้ผลิต/ผู้จัดจำ�หน่ายอาจไม่ต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้ที่
ไม่ถูกต้องของผู้ใช้อาจจะต้องได้ความเสี่ยงแต่เพียงผู้เดียว
การใช้งานสำ�หรับจุดประสงค์นี้ยังรวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือการดำ�เนินงานรวมถึงคำ�แนะนำ �ในการบำ�รุงรักษาของผู้ผลิตและ
ข้อกำ�หนด

คำ�เตือน
เอกสารที่สมบูรณ์ จะถูกรวบรวมอยู่ในขอบเขตของการจัดส่งในรูปแบบดีวีดีและในปั จจุบันยังสามารถพบได้ใน
อินเทอร์เน็ ต

คำ�แนะนำ �ในการใช้เพื่อความปลอดภัย
•

อุปกรณ์นี้ได้กำ�หนดค่าสำ�หรับแรงดันไฟฟ้ าที่ 100 ถึง 240 โวลต์ AC และจะต้องมีการติดตัง้ สายดิน

•

ปิ ดอุปกรณ์ที่ได้รับผลกระทบทัง้ หมด (คอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์, อุปกรณ์) ก่อนที่จะเชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อ

•
•

•
•
•
•

เชื่อมต่ออุปกรณ์ได้กับอุปกรณ์อ่ น
ื ที่มีการป้ องกันแรงดันไฟฟ้ าต่ำ�เท่านัน
้

อุปกรณ์อาจจะใช้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ไม่ควรอยู่ในที่ที่มีความชื้น (สเปรย์น้ำ�หมอก, ฯลฯ )
อย่าใช้อุปกรณ์ในลักษณะที่ระเบิด

อย่าใช้อุปกรณ์ใกล้กับสายไฟฟ้ าแรงดันสูง

หากอุปกรณ์ที่กำ�ลังดำ�เนินการเปิ ดฝาครอบอยู่ให้แน่ใจว่าเสื้อผ้า, ผม, เครื่องประดับและอื่น ๆ ไม่ได้เข้ามาสัมผัสกับส่วนที่กำ�ลัง
หมุนอยู่
อุปกรณ์หรือชิน
้ ส่วนของเครื่องพิมพ์จะร้อนขึ้นในขณะที่มีการพิมพ์ อย่าสัมผัสระหว่างการดำ�เนินการและรอให้เย็นลงก่อนที่จะ
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แนะนำ �
•
•
•
•
•
•
•

เปลี่ยนวัสดุและก่อนที่จะถอดชิน
้ ส่วน

ความเสี่ยงจากการกระแทกเมื่อปิ ดฝาครอบ สัมผัสฝาครอบที่ด้านนอกเท่านัน
้ ไม่สัมผัสข้างในวงของการหมุนของฝาครอบ
ใช้ตามอุปกรณ์ที่อธิบายไว้ในคู่มือเท่านัน
้
ใช้งานนอกเหนือจากนี้จะต้องมีอยู่ภายใต้การดูแลโดยบุคลากรที่ผ่านการฝึ กอบรมหรือช่างเทคนิคบริการ

การใช้งานที่ไม่ถูกต้องกับโมดูลอิเล็กทรอนิกส์หรือซอฟต์แวร์ของพวกเขาอาจสามารถทำ�ให้เกิดการทำ�งานที่ผิดปกติ
การใช้งานที่ไม่ถูกต้องอื่นๆหรือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อาจทำ�ให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในการดำ�เนินงาน

ทุกครัง้ ที่ใช้งานควรได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองโดยบุคลากรที่มีความรู้ทางเทคนิคและเครื่องมือที่
จำ�เป็ นในการดำ�เนินงานที่เหมาะสม

มีสติกเกอร์คำ�เตือนต่างๆบนอุปกรณ์มากมาย เพื่อดึงความสนใจของคุณให้พ้นจากอันตราย
ห้ามเอาสติกเกอร์คำ�เตือนเพราะมันจะเป็ นสิ่งเตือนใจที่ทำ�ให้คุณและคนอื่น ๆ ตระหนักถึงอันตรายและอาจจะได้รับบาดเจ็บ
ระดับความดันเสียงสูงสุดคือ 74 dB (A) ที่ A8 + และน้ อยกว่า 70 dB (A) ที่ประเภทอื่น ๆ

อันตราย

อันตรายต่อชีวิตและแขนขาจากแหล่งจ่ายไฟ
XX อย่าเปิ ดอุปกรณ์ ท่อ

1.4

สภาวะสิ่งแวดล้อม







อุปกรณ์ที่ล้าสมัยประกอบด้วยวัสดุรีไซเคิลที่มีคุณค่าที่ควรจะนำ �ส่งเพื่อทำ�การรีไซเคิล
XX ส่งไปที่จุดเก็บที่เหมาะสมแยกต่างหากจากของเสียที่เหลือ

การก่อสร้างแบบแยกส่วนของเครื่องพิมพ์ที่ช่วยให้สามารถถอดออกได้ง่ายในชิน
้ ส่วน
XX ส่งชิน
้ ส่วนเพื่อนำ �ไปรีไซเคิล

แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ของอุปกรณ์ที่เป็ นอุปกรณ์ที่มีแบตเตอรี่ลิเธียม
XX เก็บแบตเตอรี่เก่าไปยังกล่องเก็บในร้านค้าหรือศูนย์กำ�จัดขยะ

5
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6

การใช้งานคร่าวๆของอุปกรณ์

1
1
2
3
4

2

10

3

9

4
5

8

6

ฝาครอบ
อัตราการหยุด
ม้วนยึด
ศูนย์กลางอุปกรณ์ริบบ้อน
(เครื่องพิมพ์ถ่ยโอนเท่านัน
้ )
5 ศูนย์กลางนำ �ขึ้นของริบบ้อน
(เครื่องพิมพ์ถ่ยโอนเท่านัน
้ )
6 ภายในเครื่องหมุน
(เครื่องพิมพ์รุ่นแกะลอกเท่านัน
้ )
7 ระบบกลไกของเครื่องพิมพ์
8 พื้นที่การติดตัง้ สำ�หรับอุปกรณ์ การเชื่อมต่ออุปกรณ์
ต่อพ่วง
9 ปุ่มดำ�เนินงาน
10 จอแสดงผล

7

รูปที่ 1

ภาพรวม

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

รูปที่ 2

ระบบกลไกของเครื่องพิมพ์

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

การหันเหทิศทางของริบบ้อน
หัวพิมพ์ล็อคสกรู
ยึดหัวพิมพ์ด้วยหัวพิมพ์
ลูกกลิง้ พิมพ์
ประแจหกเหลี่ยมหรือประแจแอล
หัวพิมพ์ล็อคคันโยก
แผ่นจ่าย
เพลากับคู่มือแหวน
เซ็นเซอร์ฉลาก
ตัวช่วยหมุนลูกกลิง้
(เครื่องพิมพ์รุ่นแกะลอกเท่านัน
้ )
21 ระบบล๊อค
(เครื่องพิมพ์รุ่นแกะลอกเท่านัน
้ )

2

การติดตัง้

7

22
23

22
23
24
25
26
27

สวิทช์ไฟ
การเชื่อมต่อเครื่องจักร
สล็อตสำ�หรับการ์ดพีซี Type II
สล็อตสำ�หรับการ์ดหน่วยความจำ�CompactFlash
Ethernet 10/100 Base-T
2 USB พอร์ต สำ�หรับ นายแป้ นพิมพ์สแกนเนอร์หรือ
คีย์บริการ
28 USB พอร์ตความเร็วสูง
29 พอร์ตอนุกรม RS-232 C

24
25
26
27
28
29

รูปที่ 3

การเชื่อมต่อ

30 ที่ยึดรับน้ ำ �หนักด้วยเหล็กฉากของ (A8+เท่านัน
้ )
สำ�หรับการหนุนลูกกลิง้ และประกอบหัวพิมพ์และ
ใจกลางของริบบ้อน

30

รูปที่ 4

ที่ยึดรับน้ ำ �หนักด้วยเหล็กฉากของ A8+
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8

นำ �เครื่องพิมพ์ออกและการตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์
XX ยกเครื่องพิมพ์ฉลากออกจากกล่องสายผ่าน

XX ตรวจสอบเครื่องพิมพ์ฉลากสำ�หรับความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง
XX ตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์บนพื้นผิวระดับ

XX นำ �โฟมป้ องกันการขนส่งใกล้หัวพิมพ์
XX ตรวจสอบการจัดส่งเพื่อความ
เรียบร้อย เนื้อหาของการจัดส่ง:
•

ฉลากการพิมพ์์

•

สายUSB

•
•
•

i

!

สายไฟ

คู่มือการใช้งาน

DVD กับซอฟแวร์ฉลาก, วินโด้ไดเว่อร์และเอกสาร

คำ�เตือน
กรุณาเก็บกล่องที่ติดมากับเครื่องพิมพ์ในกรณี ท่ต
ี ้องเครื่องพิมพ์คืน

ข้อควรคำ�นึ ง

อุปกรณ์ และวัสดุการพิมพ์จะได้รับความเสียหายจากความชืน
้ และความชืน
้ แฉะ
XX ตัง้ ค่าเครื่องพิมพ์ฉลากเฉพาะในสถานที่แห้งป้ องกันจากน้ำ �เข้าเครื่อง

2.3

การเชื่อมต่ออุปกรณ์

2.3.1

การเชื่อมต่อกับพาวเวอร์ซัพพลาย

อินเตอร์เฟซที่มีมาตรฐานแสดงในรูปที่ 3

เครื่องพิมพ์เป็ นอุปกรณ์ที่มีหน่วยกำ�ลังบริเวณกว้าง อุปกรณ์สามารถดำ�เนินการกับแรงดันของ
230 V ~ / 50 Hz หรือ 115 V ~ / 60 Hz โดยไม่ต้องปรับ
1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์มีการปิ ด

2. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับการเชื่อมต่อการใช้พลังงาน (23)
3. เสียบสายไฟเข้ากับเต้ารับสายดิน.

2.3.2

!

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ข้อควรคำ�นึ ง

การไม่ติดตัง้ สายดินอาจทำ�ให้เกิดความผิดปกติระหว่างการดำ�เนิ นการ

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์และสายเคเบิลทัง้ หมดที่เชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์ฉลากต่อกับสายดิน
XX เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยใช้สายเคเบิลที่เหมาะสม

สำ�หรับรายละเอียดของการกำ�หนดค่าของการเชื่อมต่อของแต่ละเครื่อง การกำ�หนดค่าแบบกำ�หนดเอง

2.4

การสลับอุปกรณ์

เมื่ออุปกรณ์ทงั ้ หมดได้มีการเชื่อมต่อ:

XX เปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์ที่สวิทช์ไฟ (22)
เครื่องพิมพ์ทำ�.การทดสอบระบบและจากนัน
้ แสดงให้เห็นถึงสถานะของระบบพร้อมในการแสดงผล (10)
หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบระบบสัญลักษณ์

และชนิดของข้อผิดพลาดจะแสดงขึ้น

3
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9

โครงสร้างของแผงควบคุม

ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำ�งานของเครื่องพิมพ์กับแผงควบคุมเช่น:
•

การดำ�เนินการ, การขัดขวางการดำ�เนินการและการยกเลิกงานพิมพ์

•

เริ่มต้นการทำ�งานของการทดสอบ ( การกำ�หนดค่าด้วยตนเอง)

•
•

•

การตัง้ ค่าพารามิเตอร์การพิมพ์เช่น ระดับความร้อนของหัวพิมพ์, ความเร็วในการพิมพ์, การตัง้ ค่าอินเตอร์เฟซ, ภาษาและเวลา
ของวัน ( การกำ�หนดค่าด้วยตนเอง),
ควบคุมการทำ�งานแบบสแตนด์อะโลนด้วยโมดูลหน่วยความจำ� ( การกำ�หนดค่าด้วยตนเอง),

ปรับปรุงเฟิ ร์มแวร์ ( การกำ�หนดค่าด้วยตนเอง).

ฟั งก์ชน
ั ่ จำ�นวนมากและการตัง้ ค่ายังสามารถควบคุมโดยการใช้งานซอฟต์แวร์หรือโดยการเขียนโปรแกรมโดยตรงกับเครื่อง
คอมพิวเตอร์โดยใช้คำ�สัง่ ของเจ้าของของเครื่องพิมพ์ !คู่มือการเขียนโปรแกรมสำ�หรับรายละเอียด
การตัง้ ค่าที่ทำ�บนแผงควบคุมให้การตัง้ ค่าพื้นฐานของเครื่องพิมพ์ฉลาก

i

คำ�เตือน
มันเป็ นประโยชน์ เมื่อใดก็ตามที่เป็ นไปได้ท่จ
ี ะทำ�ให้การปรับตัวเพื่อให้เหมาะสมในงานพิมพ์ต่างๆในซอฟต์แวร์
แผงควบคุมประกอบด้วยการแสดงผลกราฟิ ก (1) และแผ่นนาวิเกเตอร์ (2) กับห้าปุ่มแบบ
บูรณาการ

1

Ready

การแสดงผลกราฟิ กแสดงสถานะปั จจุบันของเครื่องพิมพ์และงานพิมพ์ที่แสดงให้เห็นความผิด
พลาดและแสดงการตัง้ ค่าของเครื่องพิมพ์ในเมนู

6

2

รูปที่ 5

3.2

แผงควบคุม

แสดงสัญลักษณ์

สัญลักษณ์ที่แสดงในตารางต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในบรรทัดสถานะของจอแสดงผลขึ้นอยู่กับการกำ�หนดค่าเครื่องพิมพ์ พวกเขาช่วย
ให้สถานะของ เครื่องพิมพ์ในปั จจุบันจะเห็นได้อย่างรวดเร็ว สำ�หรับการตัง้ ค่าของบรรทัดสถานะ  คู่มือการกำ�หนดค่า
สัญลักษณ์ คำ�อธิบาย
นาฬิกา

คำ�อธิบาย

สถานะการเชื่อมโยงอีเธอ
ร์เน็ต

สัญลักษณ์

คำ�อธิบาย

หน่วยความจำ�ที่ใช้ในวงจร
นาฬิกา

แผ่นวันที่

อุณหภูมิของหัวพิมพ์

หน่วยความจำ�ที่ใช้

วันที่ / เวลาดิจิตอล

PPP funds

ข้อมูลที่รับเข้ามา

ปริมาณของริบบ้อน

การแก้ไขปั ญหาของวิน
โดร์สำ�หรับโปรแกรม
abc

เข้าถึงหน่วยความจำ�การ์ด

ความแรงของสัญญาณ
Wi-Fi
ตารางที่ 1

สัญลักษณ์

แสดงสัญลักษณ์

การควบคุมของการ
แสดงผลที่ต่ำ�กว่าถูกส่ง
ไปยังโปรแกรม abc

เครื่องพิมพ์กำ�ลังรับข้อมูล
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สถานะของเครื่องพิมพ์
สถานะ

แสดงผล

พร้อม

อธิบาย

Ready

และกำ�หนดค่าการแสดงสัญลักษณ์

กำ�ลังพิมพ์ฉลาก

หยุดชั่วคราว
ข้อผิดพลาดที่เรียกคืนไม่
ได้

เช่นะวันที่

และเวลา

Printing label

และจำ�นวนของป้ ายที่พิมพ์ในงาน
พิมพ์
Pause

และสัญลักษณ์
และชนิดของข้อผิดพลาด

และจำ�นวนของฉลากที่ยังต้องพิมพ์
ข้อผิดพลาดที่เรียกคืนไม่
ได้
ข้อผิดพลาดที่สำ�คัญ

ละชนิดของข้อผิดพลาด

และจำ�นวนของฉลากที่ยังต้องพิมพ์
และชนิดของข้อผิดพลาด

เครื่องพิมพ์อยู่ในสถานะที่พร้อมและสามารถรับข้อมูลได้

เครื่องพิมพ์กำ�ลังประมวลผลงานพิมพ์ที่ใช้งาน
สามารถถ่ายโอนข้อมูลสำ�หรับงานพิมพ์ใหม่

งานพิมพ์ใหม่จะเริ่มต้นเมื่องานก่อนหน้ านี้ได้ดำ�เนินการ
เสร็จสิน
้

กระบวนการพิมพ์ที่ได้รับการขัดจังหวะโดยผู้ประกอบการ
เกิดข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ประกอบการโดย
ไม่รบกวนงานพิมพ์
งานพิมพ์สามารถดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากข้อผิด
พลาดได้รับการแก้ไข

เกิดข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ประกอบการโดย
ไม่รบกวนงานพิมพ์
ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบระบบ

XX ปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์แล้วเปิ ดใหม่อีกครัง้ ที่สวิทช์
ไฟหรือ
XX กดปุ่มยกเลิก

ติดต่อฝ่ ายบริการถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นบ่อยๆ

โหมดประหยัดพลังงาน
และแสงสว่างจะปิ ดการทำ�งาน
ตารางที่ 2

สถานะของเครื่องพิมพ์

ถ้าเครื่องพิมพ์ไม่ได้ใช้งานเป็ นระยะเวลานานก็จะสลับไป
ยังโหมดประหยัดพลังงาน
XX เมื่อต้องการออกจากโหมดประหยัดพลังงาน: กดปุ่ม
บนแผ่นนำ �ทางใด ๆ

3
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ฟั งก์ช่น
ั ที่สำ�คัญ

ฟั งก์ชน
ั ่ ที่สำ�คัญขึ้นอยู่กับสถานะของเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน
-- ฟั งก์ชน
ั ่ ใช้งานล่าสุด:ฉลากและสัญลักษณ์บนคีย์แพดนำ �ทางสว่างขึ้น
-- ฟั งก์ชน
ั ่ การใช้งานไฟขึ้นสีขาวในโหมดการพิมพ์ (เช่นเมนูหรือป้ อน)
-- ฟั งก์ชน
ั ่ การใช้งานไฟขึ้นสีส้มในเมนูออฟไลน์ (ลูกศร 8 คีย์)
สำ�คัญ

แสดงผล

เมนู

สัญญาณไฟ Ready

หยุด

สัญญาณไฟ Ready

ป้ อน

สัญญาณไฟ Ready

การทำ�งาน

ความพร้อม

ป้ อนฉลากเปล่า

ความพร้อม
ความพร้อม

Printing label กำ�ลังพิมพ์ฉลาก
Pause

กะพริบ
ยกเลิก

สถานะ

สัญญาณไฟ Ready

หยุด
ข้อผิดพลาดที่สามารถ
แก้ไขได้
ความพร้อม

Printing label กำ�ลังพิมพ์ฉลาก
Pause

กะพริบ
สัญญาณไฟ

8

หยุด

ข้อผิดพลาดที่สามารถ
แก้ไขได้

ข้อผิดพลาดที่เรียกคืน
ไม่ได้
ผิดพลาด

ที่เมนูออฟไลน์

หลังจากงานพิมพ์สน
ิ้ สุด, พิมพ์ฉลากก่อนหน้ านี้อีก
ขัดขวางงานพิมพ์
เครื่องพิมพ์ไปอยู่ในสถานะ "หยุด"

ดำ�เนินงานพิมพ์ต่อ
เครื่องพิมพ์ไปอยู่ในสถานะ “กำ�ลัง”พิมพ์ฉลาก

ดำ�เนินการงานพิมพ์ต่อไปหลังจากที่แก้ไขข้อผิดพลาด
ของเครื่องพิมพ์ไปเป็ นสถานะ "การพิมพ์ฉลาก"
ลบหน่วยความจำ�ภายใน
ฉลากสุดท้ายจะไม่สามารถพิมพ์ได้
กดสัน
้ ๆ ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบัน

กดนาน ยกเลิกงานพิมพ์ปัจจุบันและลบงานพิมพ์
ทัง้ หมด

ติดต่อขอความช่วยเหลือ - ข้อมูลโดยสังเขปเพื่อแก้ไข
ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น

ตารางที่ 3 ฟั งก์ชน
ั ่ ที่สำ�คัญในโหมดการพิมพ์
สำ�คัญ

เมนู

การตัง้ ค่าตัวแปร



กลับจากเมนูย่อย

-






ตัวเลือกตัวแปร

ค่าตัวเลข

กระโดดลงไปในเมนูย่อย

-

ตัวเลือกที่เมนูด้านซ้าย

แผ่นงานด้านซ้าย

การลดลงของจำ�นวนที่ตำ�แหน่ง
เคอร์เซอร์

เริ่มต้นของเมนูตัวเลือกที่เลือก

ยืนยันค่าที่เลือก

ตัวเลือกที่เมนูด้านขวา

กด 2 s: ออกจากเมนูออฟไลน์
ตารางที่ 4

ฟั งก์ชน
ั ่ ที่สำ�คัญในเมนูออฟไลน์

แผ่นงานด้านขวา

การเพิ่มขึ้นของจำ�นวนที่ตำ�แหน่ง
เคอร์เซอร์

เคอร์เซอร์เปลี่ยนไปทางด้านซ้าย
เคอร์เซอร์เปลี่ยนไปทางด้านขวา

กด 2 s: ยกเลิกโดยไม่ต้องเปลี่ยนค่า
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แจ้งให้ทราบ

i สำ�หรับการปรับเปลี่ยนและการทำ�งานของการติดตัง้ งานง่ายๆใช้อุปกรณ์ ประกอบประแจหกเหลี่ยมหรือประแจแอ
ลอยู่ในส่วนด้านล่างของหน่ วยพิมพ์ ไม่มีเครื่องมืออื่น ๆ ที่จำ�เป็ นสำ�หรับการทำ�งานที่อธิบายที่น่ี

การเปิ ดและปิ ดแนวรับตัวยึด A8 +

สำ�หรับผลกระทบเพิ่มขึ้นของลูกกลิง้ และหัวพิมพ์และฮับริบบิน
้ A8 + เป็ นอุปกรณ์ที่มีตัวยึดต้านทาน (1)
แจ้งเตือน

สำ�หรับการโหลดและลบวัสดุท่ี A8 + มีความจำ�เป็ นต้องเปิ ดและปิ ดตัวยึดต้านทานนอกเหนื อไปจากขัน
้ ตอนที่อธิบาย
ในบทต่อ ๆ ไป

3
1
2

3
3
2
3
3
1

รูปที่ 6

ตัวยึดสำ�หรับA8+

การเปิ ดตัวยึดต้านทาน
XX เปิ ดฝาครอบ

XX เปิ ดคันโยก (2) ทวนเข็มนาฬิกาจะยกหัวพิมพ์
XX การเปิ ดตัวยึดต้านทาน
ฉลากและริบบิน
้ ถ่ายโอนสามารถโหลดหรือลบ
การปิ ดตัวยึดต้านทาน

XX เปิ ดคันโยก (2) ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด

XX ปิ ดตัวยึดต้านทาน (1) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหมุดทัง้ หมด (3) จะถูกจับโดยการเจาะของตัวยึดต้านทาน
XX เปิ ดคันโยก (2) ทวนเข็มนาฬิกาจะยกหัวพิมพ์

!

ข้อควรคำ�นึ ง

การสูญเสียคุณภาพของการพิมพ์

การทำ�งานหรือปรับเครื่องพิมพ์ด้วยตัวยึดปิ ดเท่านั น
้ !

ด้วยการทำ�งานที่ไม่ได้ป้องกันการเปิ ดของตัวยึด คุณภาพการพิมพ์ท่ไี ด้อาจไม่ดี

4

การขนถ่ายวัสดุ

4.2.1

ตำ�แหน่ งของม้วนฉลากที่ยึดม้วน

4.2

13

โหลดฉลากจากม้วน

9

1
2
8

3
4

7
6
5
รูปที่ 7

โหลดฉลากจากม้วน

1. เปิ ดฝาครอบ (9).

2. เปิ ดวงแหวน (2) ที่ป้ายขอบ (1) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ลูกศรชีไ้ ปที่สัญลักษณ์และหยุดที่ป้ายข

3. ถอดป้ ายขอบ (1) จากการยึดม้วน (4)

อบ

4. โหลดฉลากม้วน (3) ในการยึดม้วนในลักษณะที่ฉลากสามารถแทรกลงในหัวพิมพ์ในตำ�แหน่งที่เหมาะสม ด้านการพิมพ์ฉลาก
จะต้องมองเห็นจากข้างบน

5. ติดตัง้ ใหม่บนขอบ (1) เข้ายึดม้วน (4) กดป้ ายขอบ (1) ม้วนจนสุด

6. เปิ ดวงแหวน (2) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ลูกศร (10) ชีไ้ ปที่จุดที่เป็ นสัญลักษณ์และทำ�ให้การแก้ไขปั ญหาป้ ายข
ม้วน (4)

อบ (1) ที่ยึด

7. จัดหาแผ่นป้ ายยาว:
สำ�หรับแกะลอก หรือโหมด หมุนกลับ: ประมาณ 60 ซม.
สำ�หรับโหมดฉีกออกประมาณ 40 ซม.

4.2.2

การใส่แถบฉลากลงในหัวพิมพ์

1. ดันคันโยกปรับ (8) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยกหัวพิมพ์
2. กดวงแหวนบนแกน (6) ทุกอย่างออก

3. นำ �ป้ ายแถบไปยังหน่วยงานพิมพ์ดังกล่าวข้างต้น เครื่องม้วนภายใน (5)

4. นำ �แถบป้ ายด้านล่างแกน (6) และผ่านฉลากเซ็นเซอร์ (7) ในลักษณะที่ออกจากหน่วยพิมพ์ระหว่างหัวพิมพ์และลูกกลิง้ พิมพ์
5. กดวงแหวนบนแกน (6) กับขอบด้านนอกของแถบป้ าย
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ตัง้ ค่าฉลากเซ็นเซอร์

1

2

3

รูปที่ 8

ตัง้ ค่าฉลากเซ็นเซอร์

ฉลากเซ็นเซอร์ (2)สามารถเปลี่ยนแนวตัง้ ฉากกับทิศทางการไหลของกระดาษดัดแปลงลงในสื่อชนิดฉลาก หน่วยเซ็นเซอร์ (1) ของ
เซ็นเซอร์ฉลากจะมองเห็นได้จากด้านหน้ าผ่านหน่วยการพิมพ์และการทำ�เครื่องหมายด้วยย่อหน้ าในตัวยึดฉลากเซ็นเซอร์
XX ตำ�แหน่งฉลากเซ็นเซอร์ที่แท็บ (3) ในลักษณะที่เซ็นเซอร์ (1) สามารถตรวจสอบช่องว่างฉลากหรือสะท้อนหรือเครื่องหมายการ
เจาะ

- หรือหากฉลากเบี่ยงเบนไปจากรูปทรงสี่เหลี่ยม -

XX จัดเซ็นเซอร์ฉลากโดยใช้แท็บ (3) ที่มีขอบด้านหน้ าของฉลากในทิศทางการไหลของกระดาษ
เพียงแต่ สำ�หรับการใช้งาน โหมด ฉีกออก

XX เปิ ดคันโยก (รูปที่ 7 รายการ 8) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคหัวพิมพ์
ม้วนฉลากมีการโหลดสำ�หรับการใช้งานในโหมดฉีกออก

4

4.2.4

การขนถ่ายวัสดุ

15

ม้วนแถบฉลากในโหมด Rewind

5

4

3
รูปที่ 9

2 1

แนะนํ าแถบฉลากในโหมดย้อนกลับ

ในโหมดกรอกลับ ฉลากที่มีการกรอกลับภายในหลังจากการพิมพ์เพื่อใช้ในภายหลัง

1. ถอดระบบล็อคสำ�หรับโหมดกรอกลับในกรณีที่จำ�เป็ น ( 4.8 ในหน้ า 23) และติดตัง้ แผ่นคู่มือกรอกลับ
( 4.7 ในหน้ า 22).
2. แนะนำ �แถบฉลากรอบแผ่นคู่มือกรอกลับ (4) ภายในเครื่องกรอกลับ (2).

3. ถือ เครื่องกรอกลับ (2) อย่างมัน
่ คงและเปิ ดลูกบิด (3) ตามเข็มนาฬิกาจนสุด

4. กดฉลากแถบภายใต้ตัวยึด (1) ของ เครื่องกรอกลับ และเปิ ดลูกบิด (3) ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
เครื่องกรอกลับ จะถูกกระจายไปอย่างเต็มที่ทำ�ให้จับยึดฉลากแถบมัน
่
5. เปิ ด เครื่องกรอกลับ (2) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้แถบฉลากตึง.

6. ดันคันโยกปรับ (5) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคหัวพิมพ์ ม้วนฉลาก
มีการโหลดสำ�หรับการใช้งานในโหมดกรอกลับ
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Winding up the Liner in Peel-Off mode

7

6
5

4
รูปที่ 10

3

2 1

คำ�แนะนำ �ของวัสดุที่อยู่ในโหมดแกะลอก

ในโหมดแกะลอก, ฉลากถูกเอาออกหลังจากการพิมพ์และเฉพาะแผ่นรองหลังถูกการกรอกลับอยู่ภายใน
1. ยกลูกกลิง้ (4) ปิ ดย้อนกลับช่วยลูกกลิง้ (5)

2. ถอดฉลากจากครัง้ แรก 100 มิลลิเมตรของแผ่นรองหลัง

3. นำ �แผ่นรองหลังจาก เครื่องกรอกลับ (2) รอบจานจ่าย (6) และม้วนกลับช่วยลูกกลิง้ (5)
4. ถือเครื่องกรอกลับ (2) อย่างมัน
่ คงและเปิ ดลูกบิด (3) ตามเข็มนาฬิกาจนสุด

5. กดแผ่นรองหลังภายใต้ตัวยึด(1) ของเครื่องกรอกลับ (2) และเปิ ดลูกบิด (3) ทวนเข็มนาฬิกาจนสุด
เครื่องกรอกลับ จะถูกกระจายไปอย่างเต็มที่ทำ�ให้จับยึดแผ่นรองหลังมัน
่
6. เปิ ด เครื่องกรอกลับ (2) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อทำ�ให้แผ่นรองหลังตึง

7. ค่อยๆคลายน๊ อตด้านบนที่ระบบล็อคด้วยกุญแจอัลเลนและตำ�แหน่งคีบลูกกลิง้ (4) จากส่วนกลางจากแผ่นรองหลัง
8. ปิ ดระบบล็อคและขันสกรูด้านบนให้ตรึงที่ระบบล็อค
9. ดันคันโยก (7) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคหัวพิมพ์

ม้วนฉลากที่มีการโหลดสำ�หรับการใช้งานในโหมดแกะลอก

4

4.2.6

การขนถ่ายวัสดุ
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การตัง้ ค่าระบบล็อคหัว
หัวพิมพ์จะถูกผลักผ่านทางสองลูกสูบร่วม (บน A8 + สาม plungers) ตำ�แหน่งของลูกสูบด้านนอกจะต้องตัง้ ค่าความกว้างฉลาก
ปานกลางที่ใช้เพื่อ
•

บรรลุคุณภาพการพิมพ์ได้ความกว้างฉลากทัง้ หมด

•

ป้ องกันการหมดอายุของการใช้งานของลูกกลิง้ และหัวพิมพ์

•

ป้ องกันการเกิดริว
้ รอยในเส้นของการป้ อนริบบิน
้ ถ่ายโอน

1

2

1
3

4

1

2
3

รูปที่ 11

การตัง้ ค่าระบบล็อคหัว

1. ดันคันโยก (3) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคหัวพิมพ์

2. คลายขาเกลียว (1) ที่ลูกสูบด้านนอก (2) ด้วยคีย์อัลเลน

3. ตำ�แหน่งลูกสูบด้านนอก (2) เหนือขอบฉลากด้านนอกและกระชับขาเกลียว (1)

4. บนA8 + จัดลูกสูบกลางไปตรงกลางของฉลาก

18 4

4.3

การขนถ่ายวัสดุ

18

ถอดลูกกลิ ้ง

1

รูปที่ 12

ถอดลูกกลิง้

2

3

4

1. ดันคันโยก (1) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยกหัวพิมพ์

2. ตัดแถบฉลากและม้วนอย่างเต็มที่รอบเครื่องกรอกลับ (3)

3. ถือ เครื่องกรอกลับ (3) อย่างมัน
่ คงและเปิ ดลูกบิด (2) ตามเข็มนาฬิกา
คลายแกนหมุนเครื่องกรอกลับและลูกกลิง้ (4) ถูกปล่อยออก
4. ถอดลูกกลิง้ (4) ม้วนจาก เครื่องกรอกลับ (3)

4

4.4

การขนถ่ายวัสดุ
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โหลดฉลาก Fanfold

1
2

6

3
4
5
รูปที่ 13

การป้ อนฉลาก fanfold

1. เปิ ดวงแหวน (2) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อให้ลูกศรชีไ้ ปยังสัญลักษณ์แล

2. ย้ายป้ ายขอบ (1) ออกไปให้ไกลที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้

ะทำ�ให้หยุดการปล่อยขอบ (1)

3. ตำ�แหน่งกองฉลาก (4) หลังเครื่องพิมพ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฉลากบนแถบจะมองเห็นได้จากข้างบน
4. แนะนำ �ฉลากแถบไปยังหน่วยการพิมพ์ผ่านทางตัวยึดกลิง้ (3)

5. ย้ายป้ ายขอบ (1) กับแถบสื่อจนตัวถัง (5) และป้ ายขอบ (1) สัมผัสแถบสื่อโดยไม่ต้องหนีบหรือดัด

6. เปิ ดวงแหวน (2) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ลูกศรชีจ
้ ากสัญลักษณ์และทำ�ให้การแก้ไขปั ญหาป้ ายขอบ (1) ที่ตัวยึดกลิง้ (3)
7. ใส่ป้ายชื่อลงในแถบหัวพิมพ์ ( 4.2.2 ในหน้ า 13).
8. ตัง้ ค่าเซ็นเซอร์ฉลาก ( 4.2.3 ในหน้ า 14).

9. ตัง้ ค่าเป็ นระบบล็อคหัว ( 4.2.6 ในหน้ า 17).

10. ดันคันโยก (6) ตามเข็มนาฬิกาเพื่อล็อคหัวพิมพ์

20 4

4.5

i
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กำ�ลังโหลดริบบิ ้นถ่ายโอน
แจ้งให้ทราบ
กับการพิมพ์ความร้อนโดยตรงไม่โหลดริบบิ ้นถ่ายโอน; หากได้รับการโหลดแล้วให้นำ�ออก

1

2

3

4

5

รูปที่ 14

การป้ อนของริบบิน
้ ถ่ายโอน

1. ทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์ก่อนที่จะโหลด ริบบิน
้ ถ่ายโอน ( 6.3 ใน หน้ า 25).
2. ดันคันโยกปรับ ( 5 ) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยกหัวพิมพ์

3. เลื่อนม้วนริบบิน
้ ถ่ยโอน (3) เข้าสู่ศูนย์กลางการจัดหาริบบิน
้ (4) จนกว่ามันจะ หยุด และ เพื่อให้ การเคลือบ สีของ ริบบิน
้ คว่ำ�
หน้ งลง เมื่อถูกคลาย ไม่มีทิศทางการหมุนที่ระบุไว้สำ�หรับการเป็ นศูนย์กลางริบบิน
้ (4)
4. ถือม้วนริบบิน
้ ถ่ายโอน (3) อย่างมัน
่ คง และเปิ ดลูกบิดที่ศูนย์กลางริบบิน
้ (4) ทวนเข็มนาฬิกา จนม้วน ริบบิน
้ ถ่ายโอนคงที่
5. เลื่อนแกน ริบบิน
้ ถ่ายโอน ที่เหมาะสม (1) ลงบนริบบิน
้ ถ่ายโอน จะ ขึ้น ฮับ (2) และ ทำ�ให้มน
ั ่ คง ในทางเดียวกัน
6. แนะนำ � ริบบิน
้ ถ่ายโอน ผ่าน หน่วย พิมพ์ดังแสดงในรูป 17

7. การรักษาความปลอดภัย เริ่มต้น ปลาย ของริบบิน
้ ถ่ายโอนไปยังแกน ริบบิน
้ โอน (1) ด้วยเทปกาว ตรวจสอบให้แน่ใจ
ทิศทางการหมุน ทวนเข็มนาฬิกา ของการถ่ายโอน ใช้ ริบบิน
้ ขึ้น ฮับ ที่นี่

8. เปิ ด ใช้ การโอน ริบบิน
้ ขึ้น ฮับ (2) ทวนเข็มนาฬิกา ให้เรียบ ออกทางการป้ อนของริบบิน
้ โอน
9. ดันคันโยกปรับ ( 5 ) ตามเข็มนาฬิกา เพื่อล็อค หัวพิมพ์

4

4.6

การขนถ่ายวัสดุ
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การตัง้ ค่าการป้ อนของริบบิ ้นถ่ายโอน

การเกิดริว
้ รอยบนริบบิน
้ ถ่ายโอนสามารถนำ �ไปสู่ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ภาพ ริบบิน
้ ถ่ายโอนบิดเบีย
้ วสามารถปรับได้เพื่อป้ องกันไม่
ให้เกิดริว
้ รอย

i

แจ้งให้ทราบ
ไม่ได้ปรับของระบบล็อคหัว อาจทำ�ให้ริบบิ ้นเกิดริ ้วรอย ( 4.2.6 ในหน้ า 17).

1

2

รูปที่ 15

i

การตัง้ ค่าการป้ อนของริบบิน
้ โอน

แจ้งให้ทราบ
การปรับตัวที่ดีท่ส
ี ุดที่จะดำ�เนิ นการออกมาในระหว่างการพิมพ์
1. อ่านการตัง้ ค่าปั จจุบันในระดับที่ (1) และบันทึกในกรณีที่จำ�เป็ น

2. เปิ ดสกรู (2) ด้วยคีย์อัลเลนและสังเกตพฤติกรรมของริบบิน
้
ใน + ทิศทางที่ขอบด้านในของริบบิน
้ โอนแน่นและที่ขอบด้านนอกจะตึงใน - ทิศทาง
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การถอดและติดตัง้ กรอกลับ คู่มือจานจ่ายจานหรือออกจากจานฉี กลอก
การแปลงเครื่องพิมพ์สำ�หรับการใช้งานในโหมดอื่นปฏิบัติการแผ่นคู่มือย้อนกลับจานจ่ายหรือแผ่นฉีกลอกอาจต้องมีการติดตัง้

!

ข้อควรคำ�นึ ง

สำ�หรับเครื่องพิมพ์รุ่นที่มีระบบล็อคที่ช่วยลูกกลิ ้งกรอกลับ, ระบบล็อคต้องถูกเอาออกสำ�หรับการดำ�เนิ นงานในโหมด
ย้อนกลับก่อนที่จะติดตัง้ จานคู่มือกรอกลับ ( 4.8 ในหน้ า 23).

2
รูปที่ 16

1

2

ถอดและติดตัง้ แผ่นคู่มือกรอกลับจ่ายแผ่นหรือฉีกลอกแผ่น

การนำ �แผ่นออก

1. คลายสกรู (2) หลายรอบ

2. เลื่อนแผ่น (1) ไปทางขวาและเอามันออกไป
การติดตัง้ แผ่น

1. วางแผ่น(1) ลงบนสกรู (2) และเลื่อนไปทางด้านซ้ายจนสุด
2. ขันสกรูจนแน่น (2)

4

4.8

การขนถ่ายวัสดุ
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การถอดและการติดตัง้ ระบบล็อค

1

4
3
2
รูปที่ 17

การถอดและติดตัง้ ระบบล็อค

การถอดระบบล็อค

1. ตำ�แหน่งเครื่องพิมพ์ที่ของขอบตารางเพื่อให้สามารถเข้าถึงรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้จากด้านล่าง

2. ขันสกรูออก (1) (2) และนำ �ออก

3. ถอดลูกกลิง้ คีบ (4) และวางแผ่นด้านล่าง (3)
การติดตัง้ ระบบล็อค

1. ตำ�แหน่งเครื่องพิมพ์ที่ขอบของตารางเพื่อให้สามารถเข้าถึงรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้จากด้านล่าง

2. วางลูกกลิง้ คีบ (4) ลงในรูรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและค่อยๆขันสกรู (1) ของแผ่นด้านล่าง (3) จากข้างบน
3. ค่อยๆขันสกรู (2) ของแผ่นด้านล่าง (3) จากด้านล่าง

4. จัดตำ�แหน่งลูกกลิง้ คีบ (4) ตรงกลางของฉลากและขันสกรู
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การพิมพ์งาน

!

ข้อควรคำ�นึ ง

หัวพิมพ์เกิดความเสียหายจากการจัดการที่ไม่เหมาะสม!

XX อย่าสัมผัสด้านล่างของหัวพิมพ์ด้วยนิ ว
้ มือหรือวัตถุมีคม
XX ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าฉลากสะอาด

XX ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าพืน
้ ผิวที่ฉลากเรียบ ฉลากขรุขระทำ�หน้ าที่เหมือนกระดาษทรายและลดอายุการใช้งานของหัว
พิมพ์
XX พิมพ์ด้วยอุณหภูมิหัวพิมพ์ท่ต
ี ่ำ�ที่สุดที่เป็ นไปได้

เครื่องพิมพ์พร้อมสำ�หรับการดำ�เนินการเมื่อมีการเชื่อมต่อทัง้ หมดและฉลาก ถ้ามีริบบิน
้ โอนได้รับการโหลด

5.1

การประสานข้อมูลของป้ อนกระดาษ

หลังจากนำ �ฉลากเข้าโหมดแกะลอกหรือการตัดประสานของการป้ อนกระดาษเป็ นสิ่งจำ�เป็ น วิธีการที่ฉลากอันแรก ซึ่งมีการตรวจพบ
โดยเซ็นเซอร์ฉลากจะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังตำ�แหน่งการพิมพ์และฉลากทัง้ หมดที่ด้านหน้ าจะถูกป้ อนออกมาจากเครื่องพิมพ์
ดังนัน
้ การทำ�ข้อมูลให้ตรงกันหลีกเลี่ยงที่ฉลากเปล่าจะลอกออกพร้อมกับฉลากพิมพ์ครัง้ แรกหรือที่ฉลากตัดครัง้ แรกจะยาวเกินไป
ผลกระทบทัง้ สองอาจทำ�ให้เกิดฉลากแรกที่ไร้ประโยชน์
XX กดปุ่มป้ อนที่จะเริ่มต้นทำ�ข้อมูลให้ตรงกัน

XX นำ �ฉลากเปล่าลอกออกหรือตัดในระหว่างที่ทำ�ข้อมูลให้ตรงกัน

i

Notice!
Synchronization is not necessary if the printhead was not opened between different print jobs, even if the printer
was switched off.

5.2

โหมดฉี กลอก

5.3

โหมดแกะลอก

ในโหมดฉีกลอกฉลากหรือสื่ออย่างต่อเนื่องจะมีการพิมพ์ หลังจากการพิมพ์แถบฉลากที่สามารถแยกออกจากกันด้วยมือ
เครื่องพิมพ์ฉลากจะต้องติดตัง้ วางแผ่นฉีกลอกนี้  4.7 ในหน้ า 22.

ในโหมดแกะลอกฉลากจะลอกออกจากซับหลังโดยอัตโนมัติหลังจากการพิมพ์และนำ �เสนอในการนำ �ออก ซับจะม้วนขึ้นโดย เครื่อง
กรอกลับ ภายในโหมดนี้จะใช้ได้เฉพาะในรุ่นเครื่องพิมพ์แกะลอกเท่านัน
้ เครื่องพิมพ์จะต้องติดตัง้ วางแผ่นจ่ายและเป็ นหนึ่งใน
อุปกรณ์เสริมดังต่อไปนี้:
•

เซ็นเซอร์ปัจจุบัน PS6 หรือ PS8

•

Applicator A1000

•

i
i
5.4

อะแดปเตอร์ PS5 แกะลอก

แจ้งให้ทราบ
โหมดแกะลอกจะต้องมีการเปิ ดใช้งานซอฟต์แวร์
นี จ
้ ะกระทำ�ด้วยคำ�สั่ง "P" ในการเขียนโปรแกรมโดยตรง  การเขียนโปรแกรมคู่มือการใช้งาน
แจ้งให้ทราบ

เซ็นเซอร์หรือสัญญาณภายนอกปล่อยการพิมพ์ฉลากถัดไปหลังฉลากถูกนำ �ออกจากตำ�แหน่ งแกะลอก

การม้วน ภายใน

ฉลากถูกม้วนขึ้นภายในหลังจากการพิมพ์ด้วยผู้ให้บริการที่มีขนาดกลางเพื่อใช้ในภายหลัง โหมดนี้จะใช้ได้เฉพาะในเครื่องพิมพ์รุ่น
แกะลอกเครื่องพิมพ์ฉลากจะต้องติดตัง้ วางแผ่นคู่มือกรอกลับนี้  4.7 ในหน้ า 22.
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6.1

ทำ�ความสะอาด
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ข้อมูลการทำ�ความสะอาด
อันตราย!

ความเสี่ยงของการตายโดยไฟฟ้ าช็อต!

XX ถอดเครื่องพิมพ์จากแหล่งจ่ายไฟก่อนที่จะดำ�เนิ นงานบำ�รุงรักษาใด ๆ
เครื่องพิมพ์ฉลากต้องการการบำ�รุงรักษาน้ อยมาก

มันเป็ นสิ่งสำ�คัญในการทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์ความร้อนอย่างสม่ำ�เสมอ นี้รับประกันภาพพิมพ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องและการเล่นเป็ น
ส่วนสำ�คัญในการป้ องกันการสึกหรอก่อนเวลาอันควรของหัวพิมพ์
มิฉะนัน
้ การบำ�รุงรักษาจะถูก จำ�กัด ให้การทำ�ความสะอาดรายเดือนของอุปกรณ์

!

ข้อควรคำ�นึ ง

เครื่องพิมพ์สามารถจะเสียหายจากน้ำ �ยาทำ�ความสะอาดที่รุนแรง
อย่าใช้น้ำ�ยาทำ�ความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือตัวทำ�ละลายในการทำ�ความสะอาดพืน
้ ผิวภายนอกหรือโมดูลต่างๆ
XX เอาฝุ่นและขุยกระดาษจากพื้นที่การพิมพ์ด้วยแปรงขนอ่อนหรือเครื่องดูดฝุ่น
XX ฝาครอบเครื่องพิมพ์สามารถทำ�ความสะอาดตามที่กำ�หนด

6.2

การทำ�ความสะอาดลูกกลิ ้งพิมพ์

การสะสมของสิ่งสกปรกบนลูกกลิง้ พิมพ์อาจทำ�ให้ส่ อ
ื และคุณภาพการพิมพ์เสีย
XX ยกหัวพิมพ์

XX เอาฉลากริบบิน
้ โอนออกจากเครื่องพิมพ์

XX นำ �สิ่งสกปรกออกด้วยการทำ�ความสะอาดลูกกลิง้ และผ้านุ่ม

XX หากลูกกลิง้ ปรากฏความเสียหาย เปลียนใหม่  คู่มือการใช้งานบริการ

6.3

การทำ�ความสะอาจหัวพิมพ์
ช่วงเวลาทำ�ความสะอาด:

พิมพ์ความร้อนโดยตรง

- ทุกครัง้ ที่เปลี่ยนลูกกลิง้ ของสื่อ

			

การพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน

- ทุกครัง้ ที่เปลี่ยนม้วนริบบิน
้

สารอาจสะสมอยู่ที่หัวพิมพ์ในระหว่างการพิมพ์และส่งผลเสียต่อการพิมพ์เช่น ความแตกต่างในทางตรงกันข้าม
หรือลายแนวตัง้

!

ข้อควรคำ�นึ ง

หัวพิมพ์อาจเสียหายได้!

อย่าใช้วัตถุมีคมหรือยากที่จะทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์
อย่าสัมผัสกับชัน
้ กระจกป้ องกันของหัวพิมพ์

!

ข้อควรคำ�นึ ง

ความเสี่ยงของการบาดเจ็บจากสายหัวพิมพ์ร้อน

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าหัวพิมพ์ได้เย็นลงก่อนที่จะเริ่มทำ�ความสะอาด
XX ยกหัวพิมพ์

XX เอาฉลากและริบบิน
้ ถ่ายโอนออกจากเครื่องพิมพ์

XX ทำ�ความสะอาดพื้นผิวของหัวพิมพ์ด้วยปากกาทำ�ความสะอาดพิเศษหรือก้านสำ�ลีจุ่มลงในแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์
XX รอให้หัวพิมพ์แห้ง 2-3 นาทีก่อนที่จะใช้งานเครื่องพิมพ์
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!

ทำ�ความสะอาด
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การทำ�ความสะอาดเซ็นเซอร์ฉลาก
ข้อควรคำ�นึ ง

เซ็นเซอร์ฉลากอาจเสียหายได้!

วิธีการทำ�ความสะอาดที่อธิบายที่น่ี ไม่สามารถใช้สำ�หรับ A6+ และ A8 + เครื่องพิมพ์ฉลาก มีความเสี่ยงที่สาย
เซ็นเซอร์ฉลากอาจจะฉี กออกได้
XX ในกรณี A6 + และ A8 + เครื่องพิมพ์ฉลาก, เรียกบริการจากผู้เชียวชาญ

!

ข้อควรคำ�นึ ง

เซ็นเซอร์ฉลากอาจเสียหายได้!

ไม่ใช้วัตถุมีคมหรือของแข็งหรือตัวทำ�ละลายในการทำ�ความสะอาดเซ็นเซอร์ฉลาก
เซ็นเซอร์ฉลากอาจสกปรกด้วยฝุ่นจากกระดาษ และอาจมีผลต่อการตรวจสอบฉลาก

1
2

3
4

รูปที่ 18

การทำ�ความสะอาดเซ็นเซอร์ฉลาก

1. ดันคันโยกปรับ (1) ทวนเข็มนาฬิกาเพื่อยกหัวพิมพ์
2. เอาฉลากและริบบิน
้ โอนออกจากเครื่องพิมพ์
3. (5)ถอดลูกกุญแจอัลเลนออกจากที่ยึด

4. กดสลัก (3) และค่อยๆดึงเซ็นเซอร์ฉลากออกไปด้านนอกผ่านทางแท็บ (4) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเซ็นเซอร์ฉลากไม่ได้ตึง
เกินไป
5. ทำ�ความสะอาดเซ็นเซอร์ฉลากและเซ็นเซอร์หน่วย (2) ด้วยแปรงหรือผ้าฝ้ ายเช็ดล้างแช่ในแอลกอฮอล์บริสุทธิ ์
6. ดันเซ็นเซอร์ฉลากกลับผ่านทางแท็บ (3) และตัง้ ค่ามัน ( 4.2.3 ในหน้ า 14).
7. (4)ดันกุญแจอัลเลนเข้าตัวยึด
8. โหลดฉลากและริบบิน
้ โอน

7

7.1

หมวดหมู่ของการผิดพลาด
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ประเภทของข้อผิดพลาด

ระบบการวินิจฉัยแสดงให้เห็นบนหน้ าจอหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เครื่องพิมพ์ถูกตัง้ ค่าเป็ นหนึ่งในสามข้อผิดพลาดที่เป็ นไปได้ตาม

ประเภทของข้อผิดพลาด
สถานะ

ข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้

แสดงผล

ข้อสังเกต

 3.4 ในหน้ า 11

ยกเลิกการกะพริบ

ความผิดพลาดที่สำ�คัญ

7.2

หยุดกะพริบ

ยกเลิกสัญญาณไฟ

ข้อผิดพลาดที่เรียกคืนไม่ได้

ตารางที่ 5

สำ�คัญ

-

สถานะของข้อผิดพลาด

การแก้ไขปั ญหา
ปั ญหา

รอยย่นบนริบบิน
้ ถ่ายโอน

สาเหตุ

การรักษา

ไม่ได้ปรับระบบล็อคหัว

ปรับระบบล็อคหัว
 4.2.6 ในหน้ า 17

ริบบิน
้ ถ่ายโอนไม่ได้ปรับทิศทาง

ริบบิน
้ ถ่ายโอนกว้างเกินไป
ภาพพิมพ์มีรอยเปื้ อนหรือช่อง
ว่าง

หัวพิมพ์สกปรก
อุณหภูมิสูงเกินไป

การใช้งานร่วมกันที่ไม่เหมาะสมของฉลากและ
ริบบิน
้ ถ่ายโอน

ปรับทิศทางริบบิน
้ โอน
 4.6 ในหน้ า 21

ใช้ริบบิน
้ ถ่ายโอนที่กว้างกว่าความกว้างของ
ฉลากเล็กน้ อย
ทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์
 6.3 ในหน้ า 25

ลดอุณหภูมิผ่านซอฟต์แวร์

ใช้ชนิดที่แตกต่างกันของริบบิน
้

เครื่องพิมพ์ไม่หยุดหลังจาก
ริบบิน
้ ถ่ายโอนหมด

พิมพ์ความร้อนที่ถูกเลือกในซอฟต์แวร์

เปลี่ยนการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อน
ยกเลิกโหมดการถ่ายโอนข้อมูล ASCII

เครื่องพิมพ์ฉลากนำ �สื่อ แต่
ริบบิน
้ โอนไม่ได้ย้าย

เครื่องพิมพ์อยู่ในโหมดการถ่ายโอนข้อมูล
ASCII
ริบบิน
้ ถ่ายโอนแทรกอย่างไม่ถูกต้อง

การใช้งานร่วมกันที่ไม่เหมาะสมของฉลากและ
ริบบิน
้ ถ่ายโอน

ใช้ชนิดที่แตกต่างกันของริบบิน
้

เครื่องพิมพ์พิมพ์ตามลำ�ดับของ
ตัวอักษรแทนรูปแบบฉลาก

เครื่องพิมพ์พิมพ์แต่ฉลากที่สอง
เท่านัน
้
เส้นสีขาวแนวตัง้ ในภาพพิมพ์

เส้นสีขาวแนวนอนในภาพพิมพ์
ภาพพิมพ์ผิดปกติด้านหนึ่งมีน้ำ�
หนักเบา

ตารางที่ 6

การแก้ปัญหาปั ญหา

ตรวจสอบและถ้าจำ�เป็ นแก้ไขเว็บริบบิน
้ โอน
และทิศทางของด้านที่มีฉลาก

การตัง้ ค่าของขนาดในซอฟต์แวร์ที่มีขนาดใหญ่ เปลี่ยนขนาดในซอฟต์แวร์
เกินไป
หัวพิมพ์สกปรก

ทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์
 6.3 ในหน้ า 25

หัวพิมพ์ชำ�รุด (ความล้มเหลวขององค์ประกอบ เปลี่ยนหัวพิมพ์
ความร้อน)
 คูม
่ ือการใช้งานบริการ

เส้นสีขาวแนวนอนในภาพพิมพ์
backfeed > smart ในการตัดหรือโหมด
แกะลอก

ตัง้ ค่า backfeed > always ในการติด
ตัง้
 การกำ�หนดค่าด้วยตนเอง

ไม่ได้ปรับระบบล็อคหัว

ปรับระบบล็อคหัว
 4.2.6 ในหน้ า 17

หัวพิมพ์สกปรก

ทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์
 6.3 ในหน้ า 25
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อความผิดพลาดและแก้ไขความผิดพลาด
เกิดข้อผิดพลาด

สาเหตุ

ADC malfunction

ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

Barcode error

เนื้อหาบาร์โค้ดที่ไม่ถูกต้องเช่น ตัวอักษรและ
ตัวเลขในบาร์โค้ดตัวเลข

Barcode too big
Battery low
Buffer overflow
Card full
Cutter blocked

Cutter jammed
Device not conn.
File not found
Font not found

บาร์โค้ดที่มีขนาดใหญ่เกินไปสำ�หรับการจัดสรร
พื้นที่ของฉลาก

แบตเตอรี่ของพีซีการ์ดต่ำ�

ใช้รับส่งข้อมูลผ่านโปรโตคอล

คัตเตอร์ไม่สามารถที่จะตัดฉลาก แต่สามารถที่
จะกลับเข้ามาในตำ�แหน่งเดิม
การเขียนโปรแกรมที่อยู่ในอุปกรณ์ไม่ได้มีอยู่
แฟ้ มที่ร้องขอไม่ได้อยู่ในการ์ด

ข้อผิดพลาดด้วยตัวอักษรที่เลือกดาวน์โหลด

Head open

หัวพิมพ์ไม่ได้ล็อค

Head too hot

หัวพิมพ์ร้อนเกินไป

Invalid setup

ข้อผิดพลาดในการตัง้ ค่าหน่วยความจำ�

( อย่างดีกว่า RTS / CTS)

ปิ ดเครื่องพิมพ์ นำ �วัตถุออก เปิ ดเครื่องพิมพ์ เริ่ม
ต้นงานพิมพ์ใหม่ เปลี่ยนวัสดุ

กดปุ่มยกเลิก เปลี่ยนวัสดุ

ทำ�อย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็ นการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์หรือแก้ไขการเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบเนื้อหาของการ์ด

ยกเลิกงานพิมพ์ในปั จจุบัน, เปลี่ยนแบบอักษร

ปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์และเปิ ดใหม่ หากมีข้อ
ผิดพลาด เกิดขึ้นอีก โทรเรียกศูนย์บริการ

ปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์และเปิ ดใหม่ หากมีข้อ
ผิดพลาด เกิดขึ้นอีก เปลี่ยนหัวพิมพ์

ล็อคหัวพิมพ์

หลังจากที่หยุดงานพิมพ์จะได้รับการทำ�งานต่อ
เนื่องโดยอัตโนมัติ หากความผิดเกิดขึ้นอีกซ้ำ� ๆ
ลดระดับความร้อนหรือ
กำ�หนดค่าเครื่องพิมพ์อีกครัง้

งานพิมพ์ในปั จจุบันมีมากเกินไปของข่าวสารเดิม หากมีข้อผิดพลาด เกิดขึ้นอีก โทรเรียกศูนย์
เช่น แบบอักษรที่เลือกกราฟิ กขนาดใหญ่
บริการ

สำ�เนาการใช้ช่ อ
ื เขตข้อมูลในการเขียนโปรแกรม
โดยตรง

การกำ�หนดค่าเครื่องพิมพ์สำ�หรับ DHCP แต่
ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ DHCP หรือเซิร์ฟเวอร์ไม่
สามารถใช้ได้ในปั จจุบัน

มีป้ายที่หายไปบนวัสดุที่มีฉลาก

รูปแบบฉลากตามที่กำ�หนดไว้ในซอฟต์แวร์ไม่
สอดคล้องกับรูปแบบของฉลากจริง
เครื่องพิมพ์เต็มไปด้วยกระดาษที่พิมพ์อย่างต่อ
เนื่อง แต่ซอฟต์แวร์ที่มีการติดตัง้ บนฉลาก
No label size

เปลี่ยนแบตเตอรี่ในพีซีการ์ด

ปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์และเปิ ดใหม่ หากมีข้อ
ผิดพลาด เกิดขึ้นอีก โทรเรียกศูนย์บริการ

ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

No label found

ลดขนาดของบาร์โค้ดหรือนำ �ออกไป

ไม่มีฟังก์ชน
ั ่ คัตเตอร์

คัตเตอร์ติดขัด แต่สามารถที่จะกลับเข้ามาใน
ตำ�แหน่งเดิมได้

Head error

No DHCP server

แก้ไขเนื้อหาบาร์โค้ด

เปลี่ยนการ์ด

ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

Name exists

ปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์และเปิ ดใหม่ หากมีข้อ
ผิดพลาดเกิดขึ้นอีกโทรเรียกศูนย์บริการ

หน่วยความจำ�เต็ม

FPGA malfunction

Memory overflow

การรักษา

ขนาดของฉลากไม่ได้กำ�หนดไว้ในการเขียน
โปรแกรม

No Link

ไม่มีการเชื่อมโยงเครือข่าย

No record found

อ้างอิงไปยังตัวเลือกการ์ดหน่วยความจำ�
ข้อผิดพลาดในการเข้าถึงฐานข้อมูล

การเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง

ปิ ดการตัง้ ค่า DHCP และกำ�หนดที่อยู่ถาวร
กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ
กดปุ่มหยุดชัว
่ คราวจนกระทัง่ เครื่องพิมพ์รู้จัก
ฉลากถัดไปบนวัสดุ
ยกเลิกงานพิมพ์ในปั จจุบัน

เปลี่ยนรูปแบบฉลากที่กำ�หนดไว้ในซอฟต์แวร์
งานพิมพ์เริ่มต้น
ยกเลิกงานพิมพ์ในปั จจุบัน

เปลี่ยนรูปแบบฉลากที่กำ�หนดไว้ในซอฟต์แวร์ เริ่ม
ต้นงานพิมพ์

ตรวจสอบการเขียนโปรแกรม

ตรวจสอบสายเครือข่ายและการเชื่อมต่อ กรุณา
ติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

ตรวจสอบเนื้อหาการเขียนโปรแกรมและการ์ด

7

หมวดหมู่ของการผิดพลาด
เกิดข้อผิดพลาด

No SMTP server
No Timeserver

29

สาเหตุ

การรักษา

เซิร์ฟเวอร์เวลาถูกเลือกใน configu-ปั นส่วน แต่
ไม่มีเซิร์ฟเวอร์เวลาหรือเซิร์ฟเวอร์เวลาปั จจุบัน
สำ�หรับประโยชนส่วนบุคคลที่ไม่ได้มีอยู่ใน
ปั จจุบัน

ปิ ดเซิร์ฟเวอร์เวลาในการกำ�หนดค่า กรุณาติดต่อผู้
ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

การกำ�หนดค่าของเครื่องพิมพ์สำ�หรับ SMTP แต่ ปิ ด SMTP ในการกำ�หนดค่า ข้อควรระวัง เตือน
ไม่มีเซิร์ฟเวอร์ SMTP หรือเซิร์ฟเวอร์ SMTP
แล้วไม่สามารถส่ง e-mail (EAlert)
ไม่สามารถใช้ได้ในปั จจุบัน
กรุณาติดต่อผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณ

Out of paper

ไม่มีม้วนฉลาก

โหลดฉลาก

Out of ribbon

ไม่มีริบบิน
้ ถ่ายโอน

ใส่ริบบิน
้ ถ่ายโอนใหม่

เครื่องพิมพ์เต็มไปด้วยความร้อนฉลาก แต่
ซอฟต์แวร์มีการตัง้ ค่าการถ่ายโอนการพิมพ์

ยกเลิกงานพิมพ์ในปั จจุบัน
ตัง้ ซอฟต์แวร์ให้ตรงกับการพิมพ์ความร้อน งาน
พิมพ์เริ่มต้นใหม่

Protocol error

ข้อผิดพลาดในการป้ อนกระดาษ

ถ่ายโอนริบบิน
้ ละลายในระหว่างการพิมพ์

เครื่องพิมพ์ได้รับการคำ�สัง่ ที่ไม่รู้จักหรือไม่ถูก
ต้องจากคอมพิวเตอร์

ตรวจสอบการป้ อนกระดาษ

ยกเลิกงานพิมพ์ในปั จจุบัน
เปลี่ยนระดับความร้อนผ่านทางซอฟต์แวร์
ทำ�ความสะอาดหัวพิมพ์  6.3 ในหน้ า 25
โหลดริบบิน
้ ถ่ายโอน
เริ่มต้นงานพิมพ์ใหม่

กดปุ่มหยุดชัว
่ คราวเพื่อข้ามคำ�สัง่ หรือกดปุ่ม
ยกเลิกเพื่อยกเลิกงานพิมพ์

Read error

อ่านผิดพลาดเมื่ออ่านจากการ์ดหน่วยความจำ�

Remove ribbon

ริบบิน
้ ถ่ายโอนโหลดแม้ว่าเครื่องพิมพ์ถูกตัง้ ค่าให้ สำ�หรับการพิมพ์ผ่านความร้อนโดยตรง เอาริบบิน
้
ตรงการพิมพ์ความร้อน
ออก

Structural err.
Unknown card
USB error
Device stalled
USB error
Too much current

USB error
Unknown device

Voltage error

Write error
Write protected
Wrong revision
ตารางที่ 7

ข้อผิดพลาดในรายชื่อแฟ้ มของการ์ดหน่วยความ
จำ�ในการเข้าถึงข้อมูลที่มีความไม่แน่นอน

การ์ดไม่ได้จัดรูปแบบ

อุปกรณ์ USB ได้รับการตรวจพบ แต่ยังไม่ได้
ทำ�งาน

ตรวจสอบข้อมูลของบัตร Backup ข้อมูลบัตร
ฟอร์แมต

สำ�หรับการพิมพ์ถ่ายโอนความร้อนตัง้ ค่า
เครื่องพิมพ์ในการกำ�หนดค่า หรือในซอฟแวร์ใน
การถ่ายโอนการพิมพ์
จัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ�

ประเภทของการ์ดที่ไม่รองรับ

อย่าใช้อุปกรณ์ USB

อุปกรณ์ USB ใช้พ้ น
ื ที่ปัจจุบันมากเกินไป

อย่าใช้อุปกรณ์ USB

ความล้มเหลวในการตรวจสอบอุปกรณ์

อย่าใช้อุปกรณ์ USB

ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

ปิ ดการทำ�งานเครื่องพิมพ์และเปิ ดใหม่ หากมีข้อ
ผิดพลาด เกิดขึ้นอีก โทรเรียกศูนย์บริการ

ข้อผิดพลาดของฮาร์ดแวร์

การป้ องกันการเขียนพีซีการ์ดถูกเปิ ดใช้งาน

เกิดข้อผิดพลาดเมื่อปรับปรุงเฟิ ร์มแว
เฟิ ร์มแวเข้ากันไม่ได้กับรุ่นฮาร์ดแวร์

ข้อผิดพลาดและแก้ไขความผิดพลาด

โปรดทราบ ปรากฏแรงดันไฟฟ้ าที่ล้มเหลว

ทำ�ซ้ำ�ขัน
้ ตอนการเขียนการ์ดฟอร์แมต

ยกเลิกการป้ องกันการเขียน

โหลดเฟิ ร์มที่เข้ากันได้

8.1

สื่อ

30

ขนาดสื่อ

		

ฉลาก							

วัสดุที่ไม่มีที่สน
ิ้ สุด

ทิศทางการป้ อน

30 8

รูปที่ 19

ฉลาก / ขนาดวัสดุที่ไม่มีที่สน
ิ้ สุด

ขนาด การระบุ
B

H

ความกว้างของฉลาก

ความสูงของฉลาก ด้วยหัวพิมพ์ 203 dpi

		
		

-

-

-

ด้วยหัวพิมพ์ 300 dpi
ด้วยหัวพิมพ์ 600 dpi

ในโหมดแกะลอก

ความสูงของแกะลอก

ขนาดเป็ นมิลลิเมตร

A2

A4 / A4.3+

-

4 - 5000

4 - 2000

4 - 1000

+

4 - 63
4 - 5000
12 - 200

A6+

+

4 - 116

50 - 176

50 - 220

4 - 4000

6 - 3000

10 - 2000

25 - 200

-

12 - 200

ความสูงของการตัด
ด้วยคัตเตอร์

6 - 4000
-

> 30

ด้วยเครื่องตัดเจาะ

>2

ระยะห่างของฉลาก

Dl

ขอบซ้าย

E

ความหนาของฉลาก

0,025 - 0,7

ความหนาของฉลากที่มีซับ

0,055 - 0,8

Dr

ความหนาของซับ

Q

ความหนาของวัสดุที่ไม่มีที่สน
ิ้ สุด

G
V

25 - 67

25 - 120

ขอบขวา

F

การป้ อนฉลาก
•
•

ตารางที่ 8

ขนาดฉลากขนาดเล็ก, วัสดุบางหรือกาวที่แข็งจะนำ �ไปสู่ข้อจำ�กัด
งานที่สำ�คัญต้องมีการทดสอบและการเคลียร์

การดัดตึง! วัสดุต้องมีความยืดหยุ่นพอที่จะทำ�ตามรัศมีของลูกกลิง้ พิมพ์!
ฉลาก / ขนาดวัสดุที่ไม่มีที่สน
ิ้ สุด

-

> 12

ความสูงของเครื่องเจาะ

ความกว้างของซับหรือวัสดุไม่มีที่สน
ิ้ สุด

-

>2

A

C

A8+

>2
≥0

50 -180

≥0

0,03 - 0,1
0,03 - 0,8
>6

50 - 235

8.2

สื่อ

31

ขนาดอุปกรณ์

ทิศทางการป้ อน

8

เซ็นเซอรช่องว่และ
เซ็นเซอร์แสงสะท้อน
หัวพิมพ์
ขอบแกะลอก

ขอบลอกออก
ขอบตัด

รูปที่ 20

ขนาดอุปกรณ์

ขนาด การระบุ
IP

A2+

ระยะทางของหัวพิมพ์ - ขอบแกะลอก

IC

ระยะทางของหัวพิมพ์- ขอบตัด

J

ระยะทางของจุดความร้อนที่1 - ขอบวัสดุ

IT

K

A4+

ขนาดเป็ นมิลลิเมตร

ระยะทางของหัวพิมพ์-ขอบลอกออก

ความกว้างการพิมพ์

A8+

18,8

-

13,5
2,0
2,0

2,0
2,0
2,0

2,0
2,0
-

0,4
3,1
-

2,0
-

203 dpi
300 dpi
600 dpi

54,2
57,0

104,0
105,6
105,6

104,0
108,4
-

168,0
162,6
-

216,0
-

ระยะช่องว่าง / เซ็นเซอร์แสงสะท้อน - ขอบวัสดุ

SY

ระยะช่องว่าง / เซ็นเซอร์แสงสะท้อน - หัวพิมพ์

เช่นระยะทางที่ได้รับอนุญาตของรอยสะท้อนหรือ
ตัดออกไปที่ขอบวัสดุ
ขนาดอุปกรณ์

A6+

203 dpi
300 dpi
600 dpi

SX

ตารางที่ 9

13,5

A4.3+

5 - 26

46,0

5 - 53

8.3

สื่อ

32

ขนาดเครื่องหมายแสงสะท้อน
ฉลากที่มีเครื่องหมายสะท้อนวัสดุที่

ไม่มีที่สน
ิ้ สุดที่มีรอยสะท้อน

ด้านหน้าฉลากเสมือนขอบ

ทิศทางการป้ อน

32 8

รอยสะท้อน

รูปที่ 21

ขนาดของรอยสะท้อน

ขนาด การระบุ
A
L

ระยะของฉลาก

ความกว้างของรอยสะท้อน

M

ความสูงของรอยสะท้อน

X

ระยะเครื่องหมาย - ขอบวัสดุ

Z

สำ�หรับ A2+

สำ�หรับ A4+, A4.3+, A6+, A8+

ระยะด้านหน้ าฉลากเสมือนขอบ - ขอบด้านหน้ าฉลากที่เกิดขึ้นจริง
XX ปรับการตัง้ ค่าซอฟต์แวร์
•

รอยสะท้อนแสงจะต้องอยู่ด้านหลังของวัสดุ (ซับ)

•

รายละเอียดที่ถูกต้องสำ�หรับรอยดำ�

•
•
ตารางที่ 10

เซ็นเซอร์ฉลากเครื่องหมายสะท้อนด้านบนเมื่อร้องขอ
การรับรู้ของรอยสีอาจล้มเหลว u การทดสอบเบื้องต้นมีความจำ�เป็ น
ขนาดเครื่องหมายสะท้อนแสง

ขนาดเป็ น
มิลลิเมตร
>2

>5

3 - 10
5 - 26
5 - 53

0 ถึง A /

แนะนำ � : 0

8.4

สื่อ

33

ขนาดของรอยที่ตัดออก
ฉลากด้วยรอยตัดออก

วัสดุที่ไม่มีที่สน
ิ้ สุดที่มีรอยตัดออก

ทิศทางการป้ อน

8

ใช้สำ�หรับรอยตรงขอบที่ตัดออกด้วยซับความหนาต่ำ�สุดที่ 0,06 มม.
รูปที่ 22

ขนาดของเครื่องหมายตัดออก

ขนาด การระบุ
A

ขนาดเป็ นมิลลิเมตร

ระยะของฉลาก

N

>2

ความกว้างของรอยตัดออก

>5

สำ�หรับตรงขอบที่ตัดออก

P

>8

ความสูงของรอยตัดออก

2 - 10

สำ�หรับ A2+

5 - 26

X

ระยะเครื่องหมาย - ขอบวัสดุ

Y

เซ็นเซอร์ได้จำ�แนกขอบด้านหน้ าฉลากเสมือนจดจำ�เซ็นเซอร์ระยะช่องว่าง

สำ�หรับ A4+, A4.3+, A6+, A8+

Z

5 - 53

ขอบด้านหลังตัดออก

ระยะได้จำ�แนกขอบด้านหน้ า - ขอบด้านหน้ าฉลากที่เกิดขึ้นจริง

0 ถึง A-P

XX ปรับการตัง้ ค่าซอฟต์แวร์

ตารางที่ 11

ขนาดของเครื่องหมายตัดออก

ขอบตัดออก

จากหลุมยาวตัดออก

สี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดออก

เป็ นวงกลมตัดออก

ไม่แนะนำ �!
รูปที่ 23

ตัวอย่างที่ใช้กับรอยตัดออก

ตัดออกระหว่างฉลาก

ไม่แนะนำ �!
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9.1

ใบอนุญาต

34

การรับรองมาตรฐาน EC

Gesellschaft für
Computerund AutomationsBausteine mbH & Co KG
Wilhelm-Schickard-Str. 14
D-76131 Karlsruhe,
Germany

การรับรองมาตรฐาน EC
พร้อมกันนี้เราขอประกาศว่า อันเป็ นผลมาจากลักษณะของอุปกรณ์ที่กำ�หนดไว้ด้านล่างนี้ได้รับการออกแบบประเภทของการก่อสร้าง
และอุปกรณ์ที่เป็ นผลให้มีการถูกนำ �มาในตลาดทัว
่ ไปปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องพื้นฐานของกฎ EC สำ�หรับ ความปลอดภัยและ
เพื่อสุขภาพ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากเราได้รับการสร้างขึ้นมาเพื่ออุปกรณ์ใด ๆ ที่กำ�หนดด้านล่างใด ๆ
คำ�สัง่ นี้จะทำ�ให้เกิดโมฆะ
อุปกรณ์:
ชนิด:

การประยุกต์ใช้ EC ระเบียบและมาตรฐาน:

คำ�สั่ง 2006/95/EC ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ ไฟฟ้ าที่ออกแบบมา
สำ�หรับการใช้งานภายในขอบเขตแรงดันไฟฟ้ าบางอย่าง
คำ�สั่ง 2004/108/EC เกี่ยวกับการทำ�งานร่วมกันไฟฟ้ า

ฉลากเครื่องพิมพ์

A2+ / A4+ / A4.3+ / A6+ / A8+

•
•
•
•
•
•

EN 60950-1 :2006+A11:2009
+A12:2011+A1:2010
EN 61558-1:2005+A1:2009
EN 55022:2010
EN 55024:2010

EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN 61000-3-3:2008

เซ็นสัญญากับและในนามของผู้ผลิต :

Sömmerda, 03.05.13

cab Produkttechnik Sömmerda
Gesellschaft für Computerund Automationsbausteine mbH
99610 Sömmerda

Erwin Fascher
Managing Director

9.2

FCC

หมายเหตุ: อุปกรณ์ นีไ้ ด้รับการทดสอบและพบว่าสอดคล้องกับข้อ จำ�กัด ของรุ่นอุปกรณ์ ดิจิตอลตามส่วนที่ 15 ของกฎ
FCC ข้อ จำ�กัด เหล่านี ไ้ ด้รับการออกแบบเพื่อให้การป้ องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็ นอันตรายเมื่อใช้งานอุปกรณ์
นั น
้ ในสภาพแวดล้อมเชิงพาณิ ชย์ อุปกรณ์ สร้างใช้และสามารถแผ่คลื่นความถี่วิทยุและถ้าไม่ได้ติดตัง้ และใช้งานตาม
คู่มือการเรียนการสอนอาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายต่อการสื่อสารทางวิทยุ การทำ�งานของอุปกรณ์ นีใ้ นย่าน
ที่อยู่อาศัยมีแนวโน้ มที่จะก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็ นอันตรายในกรณี ท่ผ
ี ู้ใช้อาจจะต้องแก้ไขการรบกวนที่ค่าใช้จ่ายของ
ตัวเอง.
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A

ดัชนี

ปรับม้วนยึด......................................... 13
C
การทำ�ความสะอาด
เซ็นเซอร์ฉลาก............................... 26
หัวพิมพ์......................................... 25
ลูกกลิง้ พิมพ์................................... 25
ข้อมูลการทำ�ความสะอาด2��������������������� 25
Connecting.......................................... 8
เนื้อหาของการส่งมอบ............................ 8
แผงควบคุม........................................... 9

ความผิดพลาดที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้อง.10
ความผิดพลาดที่สำ�คัญ1������������������������� 10
รอยตัดออก......................................... 33
โหมดตัด............................................. 24
D
ขนาดของอุปกรณ์................................ 31

35
L

T

ขนาดของฉลาก.................................... 30

โหมดฉีกลอก.................................14, 24

เซ็นเซอร์ฉลาก
ปรับ.............................................. 14
การทำ�ความสะอาด2������������������������ 26
แบตเตอรี่ลิเธียม.................................... 5
โหลดฉลาก fanfold.............................. 19
ฉลากโหลด.......................................... 13
โหลดฉลากจากม้วน.............................. 13
โหลดริบบิน
้ ถ่ายโอน............................. 20
ระบบล็อค............................................ 23
M
หยุดขอบ............................................... 6
N
แผ่นนำ �ทาง9������������������������������������������� 9
O

ภาพรวมอุปกรณ์.................................... 6

เมนูออฟไลน์........................................ 11

E

หยุด.................................................... 10

แผ่นจ่าย.............................................. 22
วัสดุที่ไม่มีที่สน
ิ้ สุด................................ 30
สิ่งแวดล้อม........................................4, 5
ข้อผิดพลาด
แก้ไข............................................ 28
แสดง............................................. 27
ข้อความ........................................ 28
สภาวะ........................................... 27
ประเภท......................................... 27

G

การแสดงผลกราฟิ ก................................ 9
H
การตัง้ ค่าระบบหัวล็อค.......................... 17
ช่วยโทร.............................................. 11
I
ข้อมูลที่สำ�คัญ4��������������������������������������� 4
ตามประสงค์.......................................... 4
ความผิดพลาดที่รักษาไม่ได้................... 10
K
สำ�คัญ
ยกเลิก........................................... 11
เข้า................................................ 11
ป้ อน.............................................. 11
เมนู............................................... 11
หยุด.............................................. 11
ฟั งก์ชน
ั ่ ที่สำ�คัญ1����������������������������������� 11
เมนูออฟไลน์.................................. 11
โหมดการพิมพ์............................... 11

P
โหมดแกะลอก..................................... 24
โหมดประหยัดพลังงาน......................... 10
แหล่งจ่ายไฟ.......................................... 4
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