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1.	Αφαίρεση	της	συσκευασίας	και	τοποθέτηση
1-1. Αφαίρεση της συσκευασίας
Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας από την συσκευή, ελέγξτε αν περιέχονται στη συσκευ-
ασία όλα τα απαραίτητα παρελκόμενα.

Σχ. 1-1 Αφαίρεση της συσκευασίας

Σε περίπτωση που λείπει οτιδήποτε, επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε τον 
εκτυπωτή και ζητήστε του να σας το προμηθεύσει. Είναι σκόπιμο να κρατήσετε το αυθεντικό 
κουτί και όλα τα υλικά συσκευασίας, σε περίπτωση που χρειαστεί να συσκευάσετε ξανά τον 
εκτυπωτή για να τον μεταφέρετε σε κάποιο άλλο σημείο.

Εκτυπωτής

Βάση ρολού 
χαρτιού

Πλάκα ανάρτησης 
σε τοίχο

Καλώδιο USB

Καλώδιο τροφοδοσίας

Λαστιχένια πέλματα

Φύλλο οδηγιών 
τοποθέτησης

Ρολό χαρτιού

Βίδες
Επάνω οδηγός

CD-ROM
Βίδες
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1-2. Επιλέξτε μια θέση για τον εκτυπωτή

Πριν βγάλετε τον εκτυπωτή από τη συσκευασία, είναι σκόπιμο να σκεφτείτε πού σκο-
πεύετε να το χρησιμοποιήσετε. Να θυμάστε τα εξής.
 Επιλέξτε μια σταθερή, οριζόντια επιφάνεια όπου ο εκτυπωτής δεν εκτίθεται σε κρα-

δασμούς.
 Η πρίζα στην οποία πρόκειται να συνδεθεί πρέπει να είναι κοντά και να επιτρέπει εύ-

κολη πρόσβαση.
 Φροντίστε ώστε ο εκτυπωτής να βρίσκεται αρκετά κοντά στον κύριο υπολογιστή, 

για να μπορέσετε να τους συνδέσετε.
 Φροντίστε ώστε ο εκτυπωτής να μην εκτίθεται σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 Φροντίστε ώστε ο εκτυπωτής να μην βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά σώματα ή άλ-

λες ισχυρές πηγές θερμότητας.
 Φροντίστε ώστε ο περιβάλλων αέρας να είναι καθαρός, ξηρός και απαλλαγμένος 

από σκόνη.
 Φροντίστε ώστε ο εκτυπωτής να συνδέεται σε αξιόπιστη πρίζα. Δεν πρέπει να συν-

δεθεί στην ίδια πρίζα με κάποιο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα, ψυγείο ή άλλη συ-
σκευή που προκαλεί αιχμές τάσης.

 Φροντίστε ώστε ο χώρος όπου χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή να μην έχει υπερβολι-
κή υγρασία.

 Κατά την απόρριψη του εκτυπωτή, τηρείτε τους κατά τόπους ισχύοντες κανονι-
σμούς.

 Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί έναν κινητήρα DC και διακόπτες που έχουν ηλεκτρι-
κό σημείο επαφής.  Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε περιβάλλοντα 
όπου το αέριο σιλικόνης μπορεί να γίνει πτητικό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Σε περίπτωση που αρχίζει από τη συσκευή να αναδύεται καπνός, παράξενες οσμές 

ή να παράγονται ασυνήθιστοι θόρυβοι, απενεργοποιήστε την αμέσως. Αποσυνδέστε 
τη συσκευή αμέσως από την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το κατάστημα 
πώλησης για περαιτέρω συμβουλές.

 Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το παρόν προϊόν. Μη προβλεπό-
μενες εργασίες επισκευής μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

 Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το παρόν 
προϊόν. Ο μη προβλεπόμενος χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει 
τραυματισμούς, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
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1-3. Ονομασίες των εξαρτημάτων

Μοχλός ανοίγματος καλύμματος 

Τραβήξτε αυτόν τον μοχλό προς 
την κατεύθυνση του βέλους για 
να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυ-
πωτή.

Πίνακας ελέγχου

Διαθέτει λυχνίες LED για την ένδειξη 
της κατάστασης του εκτυπωτή και 
διακόπτες για το χειρισμό του.

Κάλυμμα εκτυπωτή

Ανοίξτε το κάλυμμα για να 
φορτώσετε ή να αντικαταστή-
σετε χαρτί.

Διακόπτης αναμονής

Ισχύει από την παρα-
γωγή Ιαν. 2014.

Υποδοχή σύνδεσης περιφερειακού

Χρησιμεύει για τη σύνδεση περιφε-
ρειακών μονάδων όπως συρτάρια 
μετρητών, κ.τ.λ..
Μην συνδέετε τηλέφωνα στην 
υποδοχή αυτή.

Υποδοχή σύνδεσης USB

Για σύνδεση με υπολογιστή 
μέσω καλωδίου USB.

Υποδοχή τροφοδοσίας

Για τη σύνδεση του κα-
λωδίου τροφοδοσίας.
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2.	Χαρακτηριστικά	του	προϊόντος
2-1. Χαρακτηριστικά του προϊόντος
• Αυτός ο εκτυπωτής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Ο εκτυπωτής τίθεται σε λειτουργία 

όταν ο υπολογιστής, με τον οποίο είναι συνδεδεμένος, τίθεται σε λειτουργία.
• Μετά την εξαγωγή του χαρτιού, το ρολό χαρτιού ξανατυλίγεται για να μειωθεί το περιθώριο 

στην αρχή του χαρτιού, γεγονός που μειώνει την ποσότητα του χαρτιού που χρησιμοποιεί-
ται.

• Η ποσότητα χαρτιού που χρησιμοποιείται είναι μικρότερη χάρη στη μικρή γραμματοσειρά 
εκτύπωσης. 

• Μόλις ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάσταση αναμονής ή αδρανοποίησης, ο εκτυπωτής με-
ταβαίνει αυτόματα στην κατάσταση ετοιμότητας εκτύπωσης ή απενεργοποίησης, για τη 
μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. 

• Όταν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει, ο εκτυπωτής μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ετοι-
μότητας εκτύπωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος, όσο αναμένει την επόμενη 
εργασία εκτύπωσης.

 (Ωστόσο, ανάλογα με τη διαμόρφωση του υπολογιστή και το περιβάλλον σύνδεσης, η πα-
ραπάνω λειτουργία ενδέχεται να μην εκτελείται.)

2-2. Καταστάσεις λειτουργίας

• Κατάσταση απενεργοποίησης
Όταν ο υπολογιστής τίθεται εκτός λειτουργίας, ο εκτυπωτής τίθεται εκτός λειτουργίας. 

• Κατάσταση ετοιμότητας εκτύπωσης
Όταν ο εκτυπωτής δεν εκτυπώνει, ο εκτυπωτής μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση ετοι-
μότητας εκτύπωσης για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος.

• Εκτύπωση
Ο εκτυπωτής εκτυπώνει (αυτό συμπεριλαμβάνει και τη φάση τροφοδότησης του ρολού 
χαρτιού)
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3.	Εγκατάσταση
3-1. Σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας

(1) Ελέγξτε την πινακίδα τύπου στο πίσω μέρος ή στη βάση του εκτυπωτή για να βεβαιω-
θείτε ότι η απαιτούμενη τάση ταιριάζει με την παρεχόμενη από την πρίζα. Διασφαλίστε 
επίσης ότι το φις του καλωδίου τροφοδοσίας ταιριάζει με την υποδοχή της πρίζας.

(2) Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι συνδεμένο στον εκτυπωτή, εφαρ-
μόστε το κατάλληλο άκρο στην υποδοχή τροφοδοσίας στο πίσω μέρος του εκτυπωτή.

(3) Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μία κατάλληλα γειωμένη πρίζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου που βρίσκεται στο κάτω μέρος του εκτυπωτή 
σας δεν ταιριάζει με την τάση του δικτύου της περιοχής, επικοινωνήστε αμέσως με το κατάστη-
μα πώλησης.
Συνιστούμε να αποσυνδέετε τον εκτυπωτή από την πρίζα όποτε σχεδιάζετε να μην τον χρησιμο-
ποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να τοποθετήσετε τον εκτυ-
πωτή έτσι, ώστε η πρίζα στην οποία συνδέεται να βρίσκεται κοντά και να είναι εύκολα προσβά-
σιμη.
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3-2. Σύνδεση του καλωδίου USB στον εκτυπωτή
Περάστε το καλώδιο μέσα από το στήριγμα καλωδίου, όπως φαίνεται στο σχήμα. Στη συνέ-
χεια, συνδέστε το καλώδιο διασύνδεσης USB στον εκτυπωτή.

 Προφυλάξεις σχετικά με τις συνδέσεις USB
1) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις διαμορφώσεις, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη συνεργάζεται σω-

στά με κάποιους υπολογιστές, ακόμη κι αν οι εν λόγω υπολογιστές πληρούν τις προϋποθέσεις 
για το περιβάλλον σύνδεσης. Επιπλέον, η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για συνδέσεις μέσω δι-
ανομέα USB ή πλακέτας επέκτασης USB ή για συναρμολογημένους ή τροποποιημένους υπολο-
γιστές.

2) Συνδέστε το καλώδιο USB απ' ευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Εάν ο εκτυπωτής συνδέε-
ται μέσω διανομέα USB ή άλλης συσκευής, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

3) Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής απαιτεί ρεύμα έντασης 100 mA ή περισσότερο ανά θύρα USB, για 
ένα δεδομένο χρονικό διάστημα κατά τη λειτουργία, π.χ. κατά την εκκίνηση. Εάν η διαθέσιμη 
ένταση του ρεύματος είναι μικρότερη από 100 mA, οι παρακάτω συσκευές ενδέχεται να δυσλει-
τουργούν. 
• Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής 
• Συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε άλλες θύρες USB του υπολογιστή
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3-3. Σύνδεση περιφερειακής μονάδας
Μπορείτε να συνδέσετε μια περιφερειακή μονάδα στον εκτυπωτή, χρησιμοποιώντας ένα ειδι-
κό αρθρωτό βύσμα. Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει πώς να εγκαταστήσετε το καρούλι 
από φερίτη και πώς να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση. Λάβετε υπόψη ότι ο παρών εκτυπω-
τής δεν συνοδεύεται από βύσμα ή καλώδιο και για το λόγο αυτό, θα πρέπει εσείς να προμη-
θευτείτε τον τύπο που αντιστοιχεί στις ανάγκες σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Φροντίστε ώστε ο εκτυπωτής να είναι σβηστός και το φις του βγαλμένο από την πρίζα και ο 
υπολογιστής να είναι σβηστός, πριν πραγματοποιήσετε τις συνδέσεις.

(1) Συνδέστε το καλώδιο της περιφερειακής μονάδας στην υποδοχή που βρίσκεται στην 
πίσω όψη του εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην συνδέετε την τηλεφωνική γραμμή στην υποδοχή διασύνδεσης περιφερειακής μονάδας.  
Διαφορετικά, ο εκτυπωτής ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
Επίσης, για λόγους ασφαλείας, μην συνδέετε καμία καλωδίωση στην υποδοχή εξωτερικής μο-
νάδας, αν υπάρχει περίπτωση να φέρει τάση από την περιφερειακή μονάδα.
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3-4. Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

Σημαντικό:
Αυτός ο εκτυπωτής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας.
1) Απαιτούνται οι ακόλουθες τέσσερις προϋποθέσεις για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

• Ο υπολογιστής να είναι σε λειτουργία.
• Το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος.
• Ο εκτυπωτής να είναι συνδεδεμένος με υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.
• Ο διακόπτης αναμονής είναι ενεργοποιημένος όταν διατίθεται.

2) Εάν ο εκτυπωτής δυσλειτουργεί, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του από την πρίζα και 
αποσυνδέστε το καλώδιο USB, για να απενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.

DK O    l

Διακόπτης αναμονής

ΕνεργοποίησηΑναμονή

3-4-1. Ενεργοποίηση (κατάσταση ετοιμότητας 
εκτύπωσης)

Υπάρχουν δύο τρόποι για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 
Όταν διατίθεται ο διακόπτης αναμονής, ελέγξτε αν είναι 
ρυθμισμένος στην επιλογή Ενεργοποίηση.
1) Μη αυτόματη ενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή 
είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος. 
Συνδέστε το καλώδιο USB στη θύρα USB ενός υπολογι-
στή, ο οποίος είναι ήδη ενεργοποιημένος. Μόλις το κα-
λώδιο USB συνδεθεί, ο εκτυπωτής θα ενεργοποιηθεί και 
η ενδεικτική λυχνία POWER στον πίνακα ελέγχου του θα 
ανάψει.

2) Αυτόματη ενεργοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή 
είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB είναι συνδεδεμένο στη  
θύρα USB ενός υπολογιστή, ο οποίος είναι ήδη  
ενεργοποιημένος. Μόλις ο υπολογιστής ενεργοποιηθεί,  
θα ενεργοποιηθεί και ο εκτυπωτής και η ενδεικτική λυχνία  
POWER στον πίνακα ελέγχου θα ανάψει.
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ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ανάλογα με τον υπολογιστή στον οποίο έχει συνδεθεί ο εκτυπωτής, ο εκτυπωτής μπορεί να μην 

μεταβαίνει σε κατάσταση απενεργοποίησης ακόμη κι όταν ο υπολογιστής απενεργοποιείται.
• Ανάλογα με τον τύπο διανομέα που χρησιμοποιείτε, ο εκτυπωτής μπορεί να μην μεταβαίνει σε 

κατάσταση απενεργοποίησης ακόμη κι όταν ο υπολογιστής απενεργοποιείται.

 Προφυλάξεις σχετικά με τις συνδέσεις USB
1) Ανάλογα με τις ρυθμίσεις και τις διαμορφώσεις, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη συνεργάζεται σω-

στά με κάποιους υπολογιστές, ακόμη κι αν οι εν λόγω υπολογιστές πληρούν τις προϋποθέσεις 
για το περιβάλλον σύνδεσης. Επιπλέον, η λειτουργία δεν είναι εγγυημένη για συνδέσεις μέσω δι-
ανομέα USB ή πλακέτας επέκτασης USB ή για συναρμολογημένους ή τροποποιημένους υπολο-
γιστές.

2) Συνδέστε το καλώδιο USB απ' ευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή. Εάν ο εκτυπωτής συνδέε-
ται μέσω διανομέα USB ή άλλης συσκευής, ο εκτυπωτής ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.

3) Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής απαιτεί ρεύμα έντασης 100 mA ή περισσότερο ανά θύρα USB, για 
ένα δεδομένο χρονικό διάστημα κατά τη λειτουργία, π.χ. κατά την εκκίνηση. Εάν η διαθέσιμη 
ένταση του ρεύματος είναι μικρότερη από 100 mA, οι παρακάτω συσκευές ενδέχεται να δυσλει-
τουργούν. 
• Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής 
• Συσκευές που είναι συνδεδεμένες σε άλλες θύρες USB του υπολογιστή

3-4-2. Απενεργοποίηση (κατάσταση απενεργοποίησης)
Υπάρχουν δύο τρόποι για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
1) Μη αυτόματη απενεργοποίηση

Αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
Όταν διατίθεται ο διακόπτης αναμονής, μπορείτε επίσης 
να απενεργοποιήσετε την τροφοδοσία ρυθμίζοντας το δια-
κόπτη αναμονής σε Αναμονή.

2) Αυτόματη απενεργοποίηση
Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή. Ο εκτυπωτής θα απε-
νεργοποιηθεί και όταν ο υπολογιστής μεταβεί σε κατάστα-
ση αναμονής ή αδρανοποίησης.

Σε αυτήν την κατάσταση, ο εκτυπωτής λαμβάνει μια πολύ 
μικρή ποσότητα ενέργειας ενώ συνεχίζει να λειτουργεί. Για 
να απενεργοποιήσετε πλήρως την τροφοδοσία, αποσυνδέστε 
το καλώδιο USB και το καλώδιο τροφοδοσίας.
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Μοχλός ανοίγματος 
καλύμματος

τη βάση του ρολού χαρτιού όπως περιγράφεται πα-
ρακάτω.
1) Σπρώξτε το μοχλό ανοίγματος του καλύμματος 

και ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
2) Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού στην υποδοχή, 

προσέχοντας τη σωστή φορά του ρολού, και 
τραβήξτε το μπροστινό άκρο του χαρτιού προς 
το μέρος σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Μην τραβάτε λοξά την άκρη του χαρτιού προς 
τα έξω, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει 
εμπλοκή ή λοξή τροφοδότηση του χαρτιού.

3)  Πιέστε προς τα κάτω και τις δύο πλευρές του 
καλύμματος του εκτυπωτή.

Σημείωση: Φροντίστε ώστε το κάλυμμα του εκτυπωτή να ασφα-
λίσει σωστά. 

4) Σε περίπτωση που κλείσει το κάλυμμα του 
εκτυπωτή αφού έχει ενεργοποιηθεί η τροφοδο-
σία του, ο κόφτης ενεργοποιείται αυτόματα και 
κόβει την άκρη του χαρτιού. 

3-5. Τοποθέτηση του ρολού χαρτιού
3-5-1. Χρήση ρολού χαρτιού πλάτους 79,5 mm

Χρησιμοποιείτε πάντοτε ρολό χαρτιού που είναι συμβατό με τις προδιαγραφές του εκτυπω-
τή. 
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιείτε ρολό χαρτιού πλάτους 57,5 mm, τοποθετήστε 

Ρολό χαρτιού
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3-5-2. Χρήση ρολού χαρτιού πλάτους 57,5 mm

Εάν θέλετε να χρησιμοποιείτε ρολό χαρτιού πλάτους 57,5 mm, τοποθετήστε τον παρεχόμενο 
οδηγό χαρτιού στον εκτυπωτή.
Για να αλλάξετε το ωφέλιμο πλάτος εκτύπωσης (πλάτος ρολού χαρτιού), αλλάξτε τη ρύθμι-
ση της παραμέτρου "Print Width" (Πλάτος εκτύπωσης) στο "Configuration" (Διαμόρφωση). 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της παραμέτρου "Print Width", ανατρέξτε στο εγχει-
ρίδιο λογισμικού που βρίσκεται στους φακέλους “Documents” (Έγγραφα) στο CD-ROM.

1 Εισαγάγετε τη βάση ρολού χαρτιού μέσα στη μονάδα, χωρίς να αγγίξετε τον βοηθητικό 
κύλινδρο, και κατόπιν τοποθετήστε τη βάση μέσα στις υποδοχές, σύμφωνα με το σχήμα.

2 Ασφαλίστε τον οδηγό χαρτιού στη θέση του, σπρώχνοντας την περιοχή με την ένδειξη “A” 
προς τα κάτω μέχρις ότου να "κουμπώσει" στη θέση της με ένα χαρακτηριστικό κλικ.

Σημείωση: Μετά τη χρήση ρολών χαρτιού πλάτους 57,5 mm, μην αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ρολά χαρτιού πλά-
τους 79,5 mm. (Ο λόγος είναι ότι η κεφαλή εκτύπωσης θα έχει υποστεί φθορά, καθώς τμήμα της έρχε-
ται σε άμεση επαφή με τον ελαστικό κύλινδρο.)

A

Βάση ρολού χαρτιού
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Σύμβολο	προσοχής
Αυτές οι ετικέτες βρίσκονται κοντά στην κεφαλή θερμικής εκτύπωσης.
Επειδή η κεφαλή θερμικής εκτύπωσης είναι καυτή αμέσως μετά από κάθε 
εκτύπωση, μην την αγγίζετε. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στην θερμική κεφαλή εκτύπωσης. Για την προστασία της θερμικής 
κεφαλής εκτύπωσης από στατικό ηλεκτρισμό, μην την αγγίζετε.
Το σύμβολο αυτό βρίσκεται κοντά στον κόφτη. 
Ποτέ μην αγγίζετε τη λεπίδα του κόφτη, για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό 
των δακτύλων σας.
Το σύμβολο αυτό βρίσκεται κοντά στην υποδοχή σύνδεσης περιφερειακού. 
Μην συνδέετε τηλέφωνα στην υποδοχή αυτή.
Αυτή η ετικέτα ή σήμανση με σύμβολο βρίσκεται κοντά στις βίδες που 
στερεώνουν τη θήκη ή την προστατευτική πλάκα, η οποία δεν πρέπει να 
ανοίγεται από τον χρήστη παρά μόνον από τεχνικούς σέρβις. Οι βίδες αυτές 
πρέπει να αφαιρούνται μόνον από τεχνικούς σέρβις. Τα ηλεκτροφόρα σημεία 
υψηλής τάσης που βρίσκονται μέσα στη θήκη μπορεί να αποβούν επικίνδυνα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
1) Μην αγγίζετε τη λεπίδα του κόφτη. 

• Υπάρχει ένας κόφτης μέσα στη σχισμή εξαγωγής του χαρτιού. Δεν θα πρέπει να βάζετε τα χέρια 
σας στη σχισμή εξαγωγής του χαρτιού όχι μόνο όσο διαρκεί η εκτύπωση, αλλά δεν θα πρέπει να 
βάζετε ποτέ τα χέρια στη σχισμή εξαγωγής ούτε όταν δεν πραγματοποιείται εκτύπωση.

• Το κάλυμμα του εκτυπωτή μπορεί να ανοιχτεί όταν γίνεται αντικατάσταση του χαρτιού. Ωστόσο, 
επειδή η λεπίδα του κόφτη βρίσκεται μέσα στο κάλυμμα του εκτυπωτή, προσέχετε ώστε να μην 
πλησιάζετε με το πρόσωπο ή τα χέρια σας πολύ κοντά στη λεπίδα του εκτυπωτή.

2) Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης, όπως και αμέσως μετά από αυτήν, η περιοχή γύρω από τη θερ-
μική κεφαλή είναι πολύ ζεστή. Μην την αγγίζετε, διότι σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να καείτε.

3) Σε περίπτωση που αρχίζει να αναδύεται καπνός, παράξενες οσμές ή να παράγονται ασυνήθιστοι 
θόρυβοι, βγάλτε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής από την πρίζα και απευθυνθείτε 
στον αντιπρόσωπο για συμβουλές.

4) Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας το παρόν προϊόν. Μη προβλεπόμενες εργασί-
ες επισκευής μπορούν να δημιουργήσουν κινδύνους.

5) Μην προσπαθήσετε ποτέ να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το παρόν προϊόν. Ο μη προ-
βλεπόμενος χειρισμός αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς, πυρκαγιά ή ηλε-
κτροπληξία.

Θερμική κεφαλή
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ΠΡΟΣΟΧΗ
1) Μην ενεργοποιείτε το μοχλό ανοίγματος του καλύμματος, ενώ πιέζετε με το χέρι το κάλυμ-

μα του εκτυπωτή. 
2) Μην σπρώχνετε το μοχλό ανοίγματος του καλύμματος και μην ανοίγετε το κάλυμμα του 

εκτυπωτή, κατά τη διάρκεια μίας εκτύπωσης ή όταν λειτουργεί ο αυτόματος κόφτης.
3) Μην τραβάτε το χαρτί προς τα έξω όσο είναι κλειστό το κάλυμμα του εκτυπωτή.
4) Το θερμικό στοιχείο και το ολοκληρωμένο κύκλωμα οδήγησης της θερμικής κεφαλής είναι 

ευαίσθητα. Μην τα αγγίζετε με μεταλλικά αντικείμενα, γυαλόχαρτο κ.τ.λ..
5) Η ποιότητα της εκτύπωσης μπορεί να επιδεινωθεί, εάν λερώσετε το θερμικό στοιχείο της 

θερμικής κεφαλής ακουμπώντας το με τα χέρια σας. Μην αγγίζετε το θερμικό στοιχείο της 
θερμικής κεφαλής.

6) Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ζημιά στο ολοκληρωμένο κύκλωμα οδήγησης της θερμι-
κής κεφαλής από στατικό ηλεκτρισμό. Μην αγγίζετε ποτέ άμεσα το ολοκληρωμένο κύκλω-
μα οδήγησης.

7) Δεν μπορεί να δοθεί εγγύηση για την ποιότητα εκτύπωσης και τη διάρκεια ζωής της θερμι-
κής κεφαλής, εάν χρησιμοποιηθεί χαρτί διαφορετικό από το συνιστώμενο. Συγκεκριμένα, 
χαρτί που περιέχει [Na+, K+, Cl-] μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής της θερ-
μικής κεφαλής. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί.

8) Μην χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή αν υπάρχει υγρασία στην μπροστινή επιφάνεια της κεφα-
λής λόγω συμπύκνωσης υδρατμών, κ.τ.λ.

9) Ένα εκτυπωμένο τμήμα θερμικού χαρτιού μπορεί να είναι ηλεκτροστατικά φορτισμένο. Εάν 
ο εκτυπωτής είναι τοποθετημένος σε κατακόρυφη θέση ή πάνω σε τοίχο, το κομμένο τμήμα 
χαρτιού μπορεί να κολλήσει μέσα στον εκτυπωτή αντί να πέσει έξω από αυτόν. Θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα, εάν χρησιμοποιείτε διάτα-
ξη στοίβαξης των τμημάτων χαρτιού που πέφτουν ελεύθερα από τον εκτυπωτή.

10) Μην αλλάζετε πλάτος χαρτιού κατά τη χρήση. Η θερμική κεφαλή εκτύπωσης, ο ελαστικός 
κύλινδρος και ο κόφτης φθείρονται διαφορετικά, σύμφωνα με το πλάτος του χαρτιού. Τυ-
χόν αλλαγή πλάτους χαρτιού μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στην εκτύπωση ή την κί-
νηση του κόφτη.

11) Μην μεταφέρετε τον εκτυπωτή με το κάλυμμά του ανοικτό ή κρατώντας τον από το κάλυμ-
μα.

12) Μην εξασκείτε βίαιη έλξη στο καλώδιο USB, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο του 
συρταριού μετρητών που είναι συνδεδεμένο(α). Για να αποσυνδέσετε ένα βύσμα, πιάστε το 
ίδιο το βύσμα και όχι το καλώδιο και προσέχετε να μην εξασκείτε υπερβολική καταπόνηση 
της υποδοχής σύνδεσης πάνω στον εκτυπωτή.

13) Εάν ο εκτυπωτής "κολλήσει", εκτελέστε επαναφορά αποσυνδέοντας και κατόπιν επανασυν-
δέοντας το καλώδιο USB. Ωστόσο, αφήστε να μεσολαβήσουν περισσότερα από 5 δευτερό-
λεπτα μεταξύ αποσύνδεσης και επανασύνδεσης. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί δυ-
σλειτουργία.

14) Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην τον θέτετε σε κατάσταση αναμονής, κατά τη 
διάρκεια εκτύπωσης.

15) Μην βγάζετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και μην αποσυνδέετε το καλώδιο 
USB, όταν ο εκτυπωτής εκτελεί κάποια λειτουργία.

Σημειώσεις σχετικά με τη χρήση του αυτόματου κόφτη
1) Εάν ο κόφτης δεν βρίσκεται στη θέση ηρεμίας του μετά από σφάλμα, πρώτα εξαλείψτε τα 

αίτια του σφάλματος και κατόπιν επανενεργοποιήστε τη συσκευή.
2) Συνιστάται περιθώριο 5 mm τουλάχιστον, από την άκρη της εκτυπωμένης περιοχής έως τη 

θέση κοπής.
3) Μην επιχειρείτε να αφαιρέσετε το χαρτί κατά τη διάρκεια της κοπής, διότι κάτι τέτοιο μπο-

ρεί να προκαλέσει εμπλοκή.
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4.	Στερέωση	των	παρελκομένων
Τα παρακάτω παρελκόμενα είναι αναγκαία, για την επιτοίχια τοποθέτηση του εκτυπωτή.
• Επάνω οδηγός και δύο φλαντζωτές βίδες
• Πλάκα ανάρτησης και δύο μη φλαντζωτές βίδες

Τα παρακάτω παρελκόμενα είναι αναγκαία, για την κατακόρυφη τοποθέτηση του εκτυπωτή.
• Επάνω οδηγός και δύο φλαντζωτές βίδες
• Τέσσερα λαστιχένια πέλματα

4-1. Στερέωση του επάνω οδηγού
1) Σπρώξτε το μοχλό ανοίγματος του καλύμματος και ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
2) Τοποθετήστε τον επάνω οδηγό μέσα στον άξονα, μέχρις ότου τα άγκιστρα του οδηγού να 

"κουμπώσουν" στη θέση τους με ένα χαρακτηριστικό κλικ.
3) Σφίξτε τις δύο βίδες (φλαντζωτές βίδες M3x6) που περιλαμβάνονται στη συσκευασία, για 

να στερεώσετε τον επάνω οδηγό στη θέση του.

Επάνω οδηγός

Άγκιστρα

Άξονας

Φλαντζωτές βίδες
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4-2. Στερέωση της πλάκας ανάρτησης
• Η πλάκα ανάρτησης στερεώνεται στον εκτυπωτή με τη βοήθεια των παρεχόμενων βιδών 

και κατόπιν αναρτάται σε βίδες που βιδώνονται στον τοίχο.
• Οι βίδες για τον τοίχο δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
 Χρησιμοποιήστε βίδες που διατίθενται στο εμπόριο (διαμέτρου 4 mm) και είναι κατάλ-

ληλες για το υλικό κατασκευής του τοίχου (ξύλο, σιδηροδοκός, σκυρόδεμα κ.λπ.).
• Το βάρος του εκτυπωτή είναι 2,4 κιλά περίπου, μαζί με ένα ρολό χαρτιού με το μεγαλύ-

τερο πλάτος.
 Χρησιμοποιήστε βίδες στον τοίχο με την κατάλληλη αντοχή σε διάτμηση και αξονική 

έλξη, ώστε να αντέχουν δύναμη τουλάχιστον 12 kgf (118 N).

Προφυλάξεις κατά την τοποθέτηση

ΠΡΟΣΟΧΗ
Αυτό το σημείο προσοχής παρέχει πληροφορίες οι οποίες, εάν αγνοηθούν, θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
• Βεβαιωθείτε ότι θα αναθέσετε την τοποθέτηση των προδιαγεγραμμένων βιδών και του εκτυ-

πωτή στον τοίχο, σε κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
 Η Star δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς που θα μπορούσαν να 

οφείλονται σε εσφαλμένη τοποθέτηση ή χρήση ή σε τροποποιήσεις.
 Ειδικά στην περίπτωση τοποθέτησης του εκτυπωτή σε μεγάλο ύψος, βεβαιωθείτε ότι ο εκτυ-

πωτής είναι σταθερά στερεωμένος στον τοίχο.
 Εάν ο εκτυπωτής δεν είναι σταθερά στερεωμένος και πέσει, είναι δυνατόν να προκληθούν 

σωματικές βλάβες σε κάποιον παρευρισκόμενο ή υλικές ζημιές στον εκτυπωτή.
• Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια στερέωσης και οι βίδες τοποθέτησης έχουν την κατάλληλη 

αντοχή για την τοποθέτηση του εκτυπωτή.
 Στερεώστε με ασφάλεια τον εκτυπωτή, με τρόπο ώστε το βάρος του εκτυπωτή και τυχόν συν-

δεδεμένα καλώδια να μην μπορούν να προκαλέσουν πτώση του εκτυπωτή.
 Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες σε τυχόν παρευρισκομένους ή υλι-

κές ζημιές στον εκτυπωτή.
• Μην τοποθετείτε τον εκτυπωτή σε ασταθή θέση ή θέση που είναι εκτεθειμένη σε κραδασμούς 

και τραντάγματα.
 Εάν ο εκτυπωτής πέσει, ενδέχεται να προκληθούν σωματικές βλάβες σε τυχόν παρευρισκομέ-

νους ή υλικές ζημιές στον εκτυπωτή.
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(2) Ευθυγραμμίστε τον εκτυπωτή με τις βί-
δες κ.τ.λ. στον τοίχο και μετά σύρτε τον 
προς τα κάτω για να τον αναρτήσετε στη 
θέση του.

 Αφού αναρτήσετε τον εκτυπωτή στη 
θέση του, ελέγξτε ξανά τις βίδες στον 
τοίχο για να βεβαιωθείτε ότι μπορούν να 
αντέξουν το βάρος του εκτυπωτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ
•  Το βάρος του εκτυπωτή είναι 2,4 κιλά 

περίπου, μαζί με ένα ρολό χαρτιού με το 
μεγαλύτερο πλάτος.

•  Χρησιμοποιήστε βίδες στον τοίχο με την 
κατάλληλη αντοχή σε διάτμηση και αξο-
νική έλξη, ώστε να αντέχουν δύναμη 
τουλάχιστον 12 kgf (118 N).

(3) Σπρώξτε το μοχλό ανοίγματος του κα-
λύμματος και ανοίξτε το κάλυμμα του 
εκτυπωτή.

(4) Εισαγάγετε το ρολό χαρτιού όπως φαίνε-
ται στην εικόνα.

(1) Εφαρμόστε την πλάκα ανάρτησης στον 
εκτυπωτή. Στη συνέχεια σφίξτε τις δύο 
βίδες που περιλαμβάνονται για να την 
ασφαλίσετε στη θέση της.

ø4

2 έως 3 mm

Ø7 ή μεγα-
λύτερο

Μη φλαντζωτές βίδες
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4-3. Στερέωση των λαστιχένιων πελμάτων

(1) Στερεώστε τα τέσσερα λαστιχένια πέλ-
ματα στις θέσεις που φαίνονται στην ει-
κόνα.

 Φροντίστε ώστε να έχουν αφαιρεθεί 
εντελώς οποιεσδήποτε ακαθαρσίες πριν 
στερεώσετε τα λαστιχένια πέλματα.

(2) Σπρώξτε το μοχλό ανοίγματος του κα-
λύμματος και ανοίξτε το κάλυμμα του 
εκτυπωτή.

(3) Εισαγάγετε το ρολό χαρτιού όπως φαίνε-
ται στην εικόνα.
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5.	Προδιαγραφές	ρολών	θερμικού	χαρτιού
Όταν τελειώσουν τα αναλώσιμα, χρησιμοποιήστε αυτά που αναφέρονται παρακάτω.

5-1. Συμβατότητα Paper Roll Προδιαγραφές
Πάχος 65~85 µm 

Πλάτος
79,5±0,5 mm
(57,5±0,5 mm όταν χρησιμοποιείται η βάση ρολού χαρτιού)

Εξωτερική διάμετρος ρολού Ø83 mm ή μικρότερη

Πλάτος ρολού υποδοχής 80+ 0,5
-1 mm (58+ 0,5

-1 mm όταν χρησιμοποιείται η βάση ρολού 
χαρτιού)

Εξωτ./εσωτ. 
δ ι ά μ ε τ ρ ο ς 
καρουλιού

Καρούλι εξωτ. Ø18±1 mm

Καρούλι εσωτ. Ø12±1 mm

Επιφάνεια εκτύπωσης Εξωτερικό άκρο του ρολού

Σημείωση: 1) Μην χρησιμοποιείτε πάστα ή κόλλα για να στερεώσετε το ρολό χαρτιού στο κα-
ρούλι του. 

                  2) Μην διπλώνετε το πίσω άκρο του χαρτιού.
                  3) Για τις πληροφορίες σχετικά με το συνιστώμενο χαρτί, επισκεφθείτε την παρα-

κάτω διεύθυνση URL: 
                    https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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6.	Πίνακας	ελέγχου	και	άλλες	λειτουργίες
6-1. Πίνακας ελέγχου

1 Ενδεικτική λυχνία POWER (πράσινο 
LED)

3 Κουμπί FEED

2 Ενδεικτική λυχνία ERROR 
(κόκκινο LED)

6-2. Ένδειξη λυχνιών
1) Κατάσταση εκτυπωτή

Κατάσταση Λυχνία POWER Λυχνία ERROR
Εκτύπωση Αναμμένη Σβηστή
Έτοιμο για εκτύπωση Αναμμένη Σβηστή
Εκτός λειτουργίας Σβηστή Σβηστή
Σφάλματα Ανατρέξτε παρακάτω. Ανατρέξτε παρακάτω.

Σημείωση: Ανάλογα με τη θύρα USB που χρησιμοποιείται, μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρο-
νικό διάστημα για μετάβαση του εκτυπωτή σε κατάσταση απενεργοποίησης μετά την 
απενεργοποίηση του υπολογιστή.

1 Ενδεικτική λυχνία POWER (πράσινο 
LED)

 Ανάβει όταν η συσκευή τροφοδοτείται 
με ρεύμα.

Σημαντικό: 
Αυτός ο εκτυπωτής δεν διαθέτει διακό-
πτη λειτουργίας. Αφού βάλετε το καλώ-
διο τροφοδοσίας σε μια πρίζα, ο εκτυπω-
τής θα ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά μό-
λις συνδέσετε το καλώδιο USB σε υπολο-
γιστή που είναι ήδη σε λειτουργία.

2 Ενδεικτική λυχνία ERROR (κόκκινο 
LED)

 Επισημαίνει διάφορα σφάλματα σε συν-
δυασμό με τη λυχνία POWER.

3 Κουμπί FEED
 Πατήστε το κουμπί FEED για να προχω-

ρήσει το ρολό χαρτιού.
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2) Σφάλματα που αποκαθίστανται αυτόματα
Περιγραφή Λυχνία POWER Λυχνία ERROR Προϋποθέσεις αποκατάστασης
Σφάλμα κατά το άνοιγμα 
του καλύμματος

Αναμμένη Αναμμένη Αποκαθίσταται αυτόματα μόλις κλείσετε 
το κάλυμμα του εκτυπωτή.

Σφάλμα αποσύνδεσης του 
καλωδίου τροφοδοσίας

Αναβοσβήνει 
κάθε 0,5 δευτ. *1

Αναβοσβήνει 
κάθε 0,5 δευτ. *1

Αποκαθίσταται αυτόματα, μόλις συνδεθεί 
το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή σε 
πρίζα ρεύματος.

Ανίχνευση υψηλής θερ-
μοκρασίας κεφαλής

Αναβοσβήνει 
κάθε 0,5 δευτ.

Σβηστή Αποκαθίσταται αυτόματα, μόλις κρυώσει 
η κεφαλή εκτύπωσης.

Ανίχνευση υψηλής θερ-
μοκρασίας στην πλακέτα

Αναβοσβήνει 
κάθε 2 δευτ.

Σβηστή Αποκαθίσταται αυτόματα, μόλις κλείσετε 
το κάλυμμα του εκτυπωτή.

*1: Οι ενδεικτικές λυχνίες POWER και ERROR αναβοσβήνουν εναλλάξ. Εάν τα σφάλματα τάσης VM και VCC συμβούν ταυτό-
χρονα, θα εμφανίζεται και το σφάλμα αποσύνδεσης καλωδίου τροφοδοσίας παρ' όλο που το καλώδιο τροφοδοσίας είναι στην 
πρίζα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή από την πρίζα και κατόπιν ξαναβάλτε το. Στη 
συνέχεια, συνδέστε το καλώδιο USB σε υπολογιστή που είναι ήδη σε λειτουργία.

3) Σφάλματα που δεν αποκαθίστανται
Περιγραφή Λυχνία POWER Λυχνία ERROR Προϋποθέσεις  

αποκατάστασης
Σφάλμα στο θερμίστορ της κε-
φαλής

Αναβοσβήνει κάθε 0,5 δευτ. Αναβοσβήνει κάθε 0,5 
δευτ. 

Δεν αποκαθίσταται

Σφάλμα στο θερμίστορ της πλα-
κέτας

Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτ. Αναβοσβήνει κάθε 2 δευτ. Δεν αποκαθίσταται

Σφάλμα τάσης VM Σβηστή Αναβοσβήνει κάθε 1 δευτ. Δεν αποκαθίσταται
Σφάλμα τάσης VCC Αναβοσβήνει κάθε 1 δευτ. Αναβοσβήνει κάθε 1 δευτ. Δεν αποκαθίσταται
Σφάλμα στη μη πτητική μνήμη Αναβοσβήνει κάθε 0,25 δευτ. Αναβοσβήνει κάθε 0,25 

δευτ. 
Δεν αποκαθίσταται

Σφάλμα στη θύρα USB Αναβοσβήνει κάθε 5 δευτ. Αναβοσβήνει κάθε 5 δευτ. Δεν αποκαθίσταται
Σφάλμα CPU Σβηστή Σβηστή Δεν αποκαθίσταται
Σφάλμα μνήμης RAM Σβηστή Αναμμένο Δεν αποκαθίσταται

Σημείωση:  1) Σε περίπτωση που προκύψει ένα σφάλμα που δεν αποκαθίσταται, θέστε αμέσως τη συσκευή εκτός λειτουργίας. 
                     2) Σε περίπτωση που προκύψει ένα σφάλμα που δεν αποκαθίσταται, απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης για επισκευές.

4) Σφάλμα κοπής χαρτιού
Περιγραφή Λυχνία POWER Λυχνία ERROR Προϋποθέσεις αποκατάστασης
Σφάλμα κοπής 
χαρτιού

Σβηστή Αναβοσβήνει 
κάθε 0,125 δευτ. 

Για έκδοση λογισμικού 1.1 ή μεταγενέστερη:
Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
Αφαιρέστε την αιτία του σφάλματος (μπλοκαρισμένο 
χαρτί), και κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
Έπειτα, ο εκτυπωτής θα επανέλθει.
Για έκδοση λογισμικού 1.0 ή αν το κάλυμμα του εκτυπω-
τή δεν μπορεί να ανοίξει εξαιτίας της ασφάλειας κοπής:
Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην πα-
ράγραφο 7-3.

Σημείωση: Εάν ο κόφτης δεν επιστρέφει στην θέση ηρεμίας του ή δεν εκτελεί την αρχική κίνηση, θα προκύψει σφάλμα που δεν 
                    αποκαθίσταται.
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6-3. Εκτύπωση δοκιμαστικής σελίδας
Δοκιμαστική εκτύπωση
1) Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι σε λειτουργία.
2) Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος.
3) Κρατώντας πατημένο το κουμπί FEED, συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή. 
Τότε, η δοκιμαστική εκτύπωση θα ξεκινήσει. Θα εκτυπωθεί ο αριθμός έκδοσης και οι ρυθμί-
σεις του εκτυπωτή. 
Μόλις αρχίσει ο εκτυπωτής την εκτύπωση, αφήστε το κουμπί FEED. 
Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής εκτύπωσης, ο εκτυπωτής θα εκκινήσει στην κα-
νονική λειτουργία.

5) Σφάλμα τέλους χαρτιού
Περιγραφή Λυχνία POWER Λυχνία ERROR Προϋποθέσεις αποκατάστασης
Σφάλμα τέλους 
χαρτιού

Αναμμένο Αναβοσβήνει 
κάθε 0,5 δευτ. 

Αποκαθίσταται αυτόματα, μόλις τοποθετήσετε ένα 
καινούργιο ρολό χαρτιού και στη συνέχεια κλείσετε το 
κάλυμμα του εκτυπωτή.
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7.	Αποφυγή	και	επιδιόρθωση	μπλοκαρίσματος	χαρτιού
7-1. Αποφυγή μπλοκαρίσματος χαρτιού
Δεν πρέπει να ακουμπάτε το χαρτί κατά την εξαγωγή πριν να κοπεί.
Πιέζοντας ή τραβώντας το χαρτί κατά την εξαγωγή μπορεί να προκαλέσετε μπλοκάρισμα 
χαρτιού, σφάλμα κοπής ή σφάλμα στην τροφοδότηση.

7-2. Αφαίρεση μπλοκαρισμένου χαρτιού
Σε περίπτωση μπλοκαρίσματος του χαρτιού, προβείτε στις εξής ενέργειες.
(1) Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
(2) Σπρώξτε το μοχλό προς το μέρος σας, για να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
(3) Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί.

Σημείωση: Για να αποτρέψετε τυχόν ζημιά ή παραμόρφωση εξαρτημάτων όπως είναι η θερμική κεφαλή 
ή ο ελαστικός κύλινδρος, μην τραβάτε με δύναμη το χαρτί με το κάλυμμα του εκτυπωτή κλειστό.

(4) Ισιώστε το ρολό χαρτιού και κλείστε προσεκτικά το κάλυμμα του εκτυπωτή.
Σημείωση 1: Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί έχει τοποθετηθεί ίσια. Αν το χαρτί δεν είναι ίσιο όταν κλείσετε τον 

εκτυπωτή, ενδέχεται να μπλοκάρει.
Σημείωση 2: Ασφαλίστε το κάλυμμα του εκτυπωτή πιέζοντας τις πλευρές του προς τα κάτω. Μην επιχει-

ρείτε να το κλείσετε πιέζοντας στο μέσον του. Το κάλυμμα ενδέχεται να μην ασφαλίσει σωστά.
(5) Βάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και κατόπιν συνδέστε το καλώδιο USB 

σε υπολογιστή που είναι ήδη σε λειτουργία. Στη συνέχεια, βεβαιωθείτε ότι η λυχνία 
ERROR είναι σβηστή.
Σημείωση: Όταν η λυχνία ERROR είναι αναμμένη, ο εκτυπωτής δεν δέχεται εντολές, όπως είναι π.χ. 

η εντολή εκτύπωσης. Για το λόγο αυτόν, πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το κάλυμμα του εκτυπωτή έχει 
ασφαλίσει σωστά.
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Θερμική κεφαλή

Σύμβολο	προσοχής
Αυτές οι ετικέτες βρίσκονται κοντά στην κεφαλή θερμικής εκτύπωσης.
Επειδή η κεφαλή θερμικής εκτύπωσης είναι καυτή αμέσως μετά από 
κάθε εκτύπωση, μην την αγγίζετε. Ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στην κεφαλή θερμική κεφαλή. Για την προστασία της 
κεφαλής θερμικής εκτύπωσης από στατικό ηλεκτρισμό, μην την αγγίζετε.
Το σύμβολο αυτό βρίσκεται κοντά στον κόφτη. 
Ποτέ μην αγγίζετε τη λεπίδα του κόφτη, για να αποφύγετε τυχόν 
τραυματισμό των δακτύλων σας.
Το σύμβολο αυτό βρίσκεται κοντά στην υποδοχή σύνδεσης περιφερειακού. 
Μην συνδέετε τηλέφωνα στην υποδοχή αυτή.
Αυτή η ετικέτα ή σήμανση με σύμβολο βρίσκεται κοντά στις βίδες που 
στερεώνουν τη θήκη ή την προστατευτική πλάκα, η οποία δεν πρέπει να 
ανοίγεται από τον χρήστη παρά μόνον από τεχνικούς σέρβις. Οι βίδες 
αυτές πρέπει να αφαιρούνται μόνον από τεχνικούς σέρβις. Τα ηλεκτροφόρα 
σημεία υψηλής τάσης που βρίσκονται μέσα στη θήκη μπορεί να αποβούν 
επικίνδυνα.
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7-3. Απελευθέρωση του κόφτη που έχει μπλοκάρει 
Εάν ο αυτόματος κόφτης κλειδώσει, αποσυνδέστε το καλώδιο USB και βγάλτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας από την πρίζα για να σβήσετε τον εκτυπωτή. Στη συνέχεια επανασυνδέστε το 
καλώδιο USB και συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον εκτυπωτή.
Εάν η επανεκκίνηση του εκτυπωτή δεν απελευθερώσει τον κλειδωμένο κόφτη, ακολουθήστε 
τα παρακάτω βήματα:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Επειδή οι εργασίες στον κόφτη είναι επικίνδυνες, σβήστε οπωσδήποτε τον εκτυπωτή.

(1) Βγάλτε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και αποσυνδέστε το καλώδιο USB.
(2) Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα για να ξεσκεπάσετε τον αυτόματο κόφτη.

Αυτόματος 
κόφτης

Μπροστινό 
κάλυμμα

(3) Αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στον εκτυπωτή όταν αφαιρείτε το μπλοκαρισμένο χαρτί.
        Επειδή η κεφαλή θερμικής εκτύπωσης είναι εξαιρετικά ευαίσθητη, μην την αγγίζετε.
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(4) Εισαγάγετε ένα κατσαβίδι Philips στην οπή μη αυτόματης λειτουργίας στην πλευρά του 
κόφτη και στρέψτε το με τη φορά του βέλους που φαίνεται δεξιά, μέχρι να ανοίξει το 
πίσω κάλυμμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το κάλυμμα του εκτυπωτή δεν ανοίγει εύκολα, μην το πιέσετε για να ανοίξει. Συμβουλευ-
τείτε τον αντιπρόσωπο σχετικά με τις επισκευές. 

(5) Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή, αφαιρέστε τυχόν μπλοκαρισμένο χαρτί και, στη συ-
νέχεια, ξανατοποθετήστε το ρολό χαρτιού.

(6) Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.
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Θερμική κεφαλή

Ελαστικός κύλινδρος

8.	Τακτικός	καθαρισμός
Οι εκτυπωμένοι χαρακτήρες μπορεί να γίνουν εν μέρει δυσανάγνωστοι λόγω σκόνης ή βρω-
μιάς στο χαρτί. Για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να αφαιρείτε τακτικά τη σκόνη 
χαρτιού που συσσωρεύεται στην περιοχή της διάταξης συγκράτησης και μεταφοράς του χαρ-
τιού και στην επιφάνεια της θερμικής κεφαλής.
Η διενέργεια του καθαρισμού αυτού συνιστάται μία φορά το εξάμηνο ή κάθε ένα εκατομμύ-
ριο γραμμές.

8-1. Καθαρισμός της θερμικής κεφαλής
Για να αφαιρέσετε τη μαυριδερή σκόνη που έχει συσσωρευτεί στην επιφάνεια της θερμικής 
κεφαλής, σκουπίστε την κεφαλή με μια μπατονέτα (ή μαλακό ύφασμα) εμποτισμένη(ο) σε 
αλκοόλη (οινόπνευμα, μεθανόλη ή ισοπροπανόλη).
Σημείωση 1: Η θερμική κεφαλή είναι ευαίσθητη, γι' αυτό καθαρίστε την προσεκτικά με μαλακό πανί προσέχο-

ντας να μην την χαράξετε.
Σημείωση 2: Μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη θερμική κεφαλή αμέσως μετά από εκτύπωση, όταν η θερμική 

κεφαλή είναι καυτή.
Σημείωση 3: Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς της θερμικής κεφαλής από στατικό 

ηλεκτρισμό που μπορεί να παραχθεί κατά τον καθαρισμό.
Σημείωση 4: Θέστε τον εκτυπωτή σε λειτουργία μόνον αφού η αλκοόλη έχει στεγνώσει τελείως.

8-2. Καθαρισμός του ελαστικού κυλίνδρου
Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό και μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη σκόνη που έχει συσ-
σωρευτεί πάνω στον ελαστικό κύλινδρο.
Περιστρέψτε τον κύλινδρο για να καθαρίσετε ολόκληρη την επιφάνειά του.

8-3. Καθαρισμός της διάταξης συγκράτησης χαρτιού και της γύρω περιοχής
Καθαρίζετε τη διάταξη συγκράτησης χαρτιού από τυχόν υπολείμματα, σκόνη, σωματίδια 
χαρτιού, κόλλα κ.λπ. που ενδέχεται να έχουν συσσωρευτεί.
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