
 

Hjælpemanual til Zebra ZXP 3 
Printeren melder ”Mechanical Error” – der sidder måske et kort fast? 

 

 

Du åbner printer. 

På forsiden af kortmagasinet finder du en gul vifte med tal – printer 

du på standard kort er de 30 mill tykkelse – pilen skal derfor stå ud 

for 30. Har du pilen ud for 10 eller 20, kan printeren have svært ved 

at få kortene ned i printeren. Står pilen ud for 35 eller 40, er ”hullet” 

for stort og printeren kan tage 2 el. flere kort ned i printeren hvor de 

sætter sig fast 

  

 

Tag farvebåndet ud af printeren. 

 

Der hvor pilene peger på – er en lille sprække mellem printeren og 

kort magasinet. Med en pegefinder presser du den lille tap / knap – 

men du med den anden hånd vipper hele kort magasinet op mod 

låget på printeren 

  

 

Nu ser printeren sådan ud. 

 

Under kort magasinet som du har vippet, finder du printerens 

flipper – det er den som vender kortet fra lodret position og til 

vandret position for at printe det. 

 

 

  

 

Hvis du kigger oppe fra od ned i printeren – kan du måske se et kort 

på vej og at flipperen?? 

 

Det kan også være, at du ikke umiddelbart kan se kortet. 

 

Men se på næste billede… 



 

 

Når du kigger oppefra ser du overgangen fra flipperen og ind til 

printeren. Denne overgang eller sprække skal være tom og der må 

ikke være noget hvidt at se. 

 

Du skal have drejet flipperen op til lodret (med uret), men sidder 

der et kort i klemme, kan du ikke dreje flipperen. 

Kortet som er i klemme skal nu retur ind i flipperen 

  

 

Tag et plastikkort fra magasinet. 

Læg det fladt ned mellem sporene i printeren - derunder hvor 

farvebåndet lå før. Pres kortet retur mod flipperen – men ikke 

længere end, at du stadig kan få det ud igen med fingrene. 

 

Hold øje oppefra mens du presser det ind – når du kan se kortet er 

fri og inde i flipperen, trækker du pressekortet ud igen 

  

 

Nu kan du dreje flipperen med uret så den er lodret. 

 

Du kan sikkert se kortet nu? Men sprækken er for lille til at du kan nå 

kortet med fingrene og du har sikkert ikke en pincet i lommen? 

 

  

 

Hvis du tager en Post-It eller andet klister papir, kan du liste det ned 

ved siden af kortet og fiske det op. 

 

Hvis der sidder 2 eller flere kort dernede, kan de godt klemme sig 

mere fast. Så må du fiske flere gange. 

  

 

Når flipperen er tom, vipper du kortmagasinet ned igen – flipperen 

stiller sig selv vandret / lodret automatisk så den skal du ikke røre 

mere. Læg farvebånd i printeren og luk låget igen – nu initialiserer 

printeren og er klar når den skriver READY i displayet. 

 

 

 

Hvis printeren stadig melder ”Mechanical Error” skal printern ind til os for service. 


