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Turvallisuusohjeet
 

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti: . 
 

1. Älä altista laitetta kosteudelle. 
 

2. Tarkista, että syöttöjännite on oikea ennen kuin

liität laitteen sähköverkkoon.
 

3. Varmista, että laite on sammutettu ennen kuin liität sähköverkkoon.

On suositeltavaa käyttää ylijännitesuojaa laitteen suojaamiseksi mahdolliselta ylijännitteeltä.
 

4. Laite tulee asentaa siten, että se on suojassa kastumiselta.
 

5. Turvallisuus- ja takuusyistä vain koulutettu huoltohenkilökunta saa korjata laitetta.
 

6. Irrota tulostin aina sähköverkosta ennen huoltotoimenpiteitä. 
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1. Tulostin 
1-1. Pakkauksen sisältö. 
Tarkista, että pakkauksessa on kaikki seuraavat: 
 
 Tulostin
 Virtajohto
 USB kaapeli
 Tarrarulla
 Värinauha
 Värinauhan hylsy
 Pikaopas (Quick Start Guide)
 CD-levyke
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1-2. Tulostimen osat 

4

3

1

2

 

1.  Ohjauspaneeli ja LCD-näyttö 
2.  Peitelevy
3.  Ikkuna
4.  Tulostimen kansi
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1.  Jatkolomakkeen syöttöaukko
2.  CF-korttipaikka
3.  LPT-liitänrä (lisävaruste) 
4.  WLAN-antennin liitäntä (lisävaruste) 
5. 

 
Ethernet-verkkoliitäntä 

6.  Sarjaliitäntä RS-232 (DB-9) 
7.  PS/2-liitäntä (lisävaruste) 
8.  Applikaattorin liitäntä (lisävaruste) 
9.  USB-liitäntä
10.  Virtakytkin
11.  Virtajohdon liitäntä
12.  Jatkolomakkeen syöttöaukko
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Sisänäkymä
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1.  Värinauhan kelauspuolen teline  
2.  Värinauhan syöttöpuolen teline  
3.  Tulostimen mekanismi
4.  Tarran vetotela
5.  Tarran repäisyreuna 
6.  Kirjoituspään avauspainike
7.  Tarrantunnistimen säätönuppi
8.  Tarran ohjain
9.  Tarran ohjainlevy
10.  Tarrarullan teline 
11.  Tarrarullan ohjain 
12.  Tarrarullan ohjaimen avaussalpa

1

 
1.  Säädettävä tarrantunnistin
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2. Asentaminen 

2-1. Tarrarullan asentaminen 
 
1. Avaa tulostimen kansi. 
 
2. Avaa kirjoituspää: 

Vedä kirjoituspään
avauskahvaa ulos (1) 
ja käännä se oikealle 
ylös (2) kuvan  
mukaisesti. 

2

1

 
 
3. Vedä tarrarullan

ohjainta nuolen (1) 
osoittamaan suuntaan. 

 
4. Nosta tarrarullan ohjain

ylös nuolen (2)
osoittamaan suuntaan.  
 

2

1

 

Tämä tulostin käyttää kahta vaihtoehtoista tulostustekniikka: 
Lämpösiirto (TT)          Lämpösiirtotulostuksessa käytetään värinauhaa. Tarrat säilyvät jopa

useita vuosia. Tulostusjälki on parempaa kuin suoralämmöllä.
Suoralämpö (DT) Värinauha ei käytetä. Tulostusmateriaalina on lämpöherkkä tarra. 

Sopii tarroille, joiden käyttöikä on lyhyt.  
Molemmille tekniikoille on saatavana sekä paperi- että muovitarraa. Tulostusmenelemä TT/DT
määritellään tulostimen asetuksissa. Oletusasetus on TT.
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5. Aseta tarrarulla 

tarrarullan 
telineeseen, ja paina 
se tulostimen seinää  

 
6. Käännä tarrarullan

ohjain takaisin alas.
Säädä se tarrarullan
reunaa vasten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ohjaa tarra kulkemaan  

kuvan sinisten nuolien
mukaisesti.

 
 
8. Ohjaa tarra kulkemaan

tarran tunnistimen läpi.
Vedä tarraa tulostimen 
etureunan ohi. 

 
 
 
 
 
 【 Huom】 
   Tarran tunnistimen paikkaa 
   voidaan säätää tulostus- 
   materiaalille sopivaksi.

1
2

3
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9. Tarra on asennettu

oikein kun se kulkee 
tulostimen rungon
ja säädettävän tarran-

         ohjaimen välissä.
ş
ş
【 Huom】 
   lª sªªdª tarran ohjainta 
  liian tiukalla.
 
 
10. Sulje kirjoituspää. 
 
11. Sulje tulostimen kansi.  
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2-2. Värinauhan asentaminen 

2. Avaa kirjoituspää: 
Vedä kirjoituspään
avauskahvaa (1)  
ulos ja käännä se
oikealle ylös (2) 
kuvan mukaisesti.

2

1

 
 
3. Aseta värinauha

ja värinauhan
tyhjä hylsy 
värinauhan 
telineisiin kuban 
mukaisesti.

 
4. Tulostimessa

voidaan käyttää
sekä Ink In että 
Ink Out värinauhaa,
   
Värinauhan kulku  
kuvan mukaisesti.

 
Ink side out 

 

Ink side in 

 
 
5. Vedä värinauha 

kirjoituspään alta
ja kiinnitä se  
kelauspuolen  
tyhjään hylsyyn. 
 

 
 【 Huom】 
  Värinauha ei saa
  kulkea tarran
  tunnistimen läpi. 
 

 

1. Avaa tulostimen
kansi.  
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2-3. Tietokoneeseen liittäminen 
1. Tarkista, että tulostin on sammutettu.
2. Liitä virtajohto virtalähteeseen ja liitä virtalähteen johto tulostimen takana olevaan virtalähteen liitäntään. 
3. Liitä USB-kaapeli tulostimeen ja tietokoneeseen. 
4. Käynnistä tulostin. Käynnistymisen jälkeen LCD-näyttö ilmoittaa "Ready".   
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2-4. QLabel-tarraohjelman ja Windows-ajurin asentaminen 
 
QLabel on tarraohjelma viivakooditarrojen suunnitteluun ja tulostukseen.

 
Lataa QLabel-ohjelma osoitteesta www.sendai.fi tai osoitteesta www.godexintl.com.
 
Lataa Windows-ajuri osoitteesta www.sendai.fi tai osoitteesta www.godexintl.com.

                   

QLabel on ilmaisohjelma, jolla voidaan tulostaa vain Godex-tarratulostimille.

2-5. Verkkotulostus
 
Codex Control Center -ohjelmalla määritellään verkkotulostuksen asetukset.

 
Lataa ohjelma osoitteesta www.sendai.fi tai osoitteesta www.godexintl.com. 
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3. Ohjauspaneeli
3-1. Ohjauspaneelin toiminnot
 

Hallintapainikkeet 

 FEED 

 PAUSE 

 CANCEL 

LED-merkkivalot  

Power (Ready) 

Power (Ready)  
merkkivalo ilmoittaa, että
tulostin on käyttövalmis  
ja valmis tulostamaan.  

Ribbon lmoittaa värinauhan tilan.

Media Ilmoittaa tulostus-
materiaalin tilan. 

 
 
 
3-2. Painikkeet

 FEED-painike
FEED -näppäintä painamalla tarra (tai muu tulostusmateriaali) siirtyy seuraavan tarran 
aloituskohtaan. Mikäli käytetään jatkuvaa nauhaa, FEED -näppäin syöttää
tulostusmateriaalia tulostimen tai ohjelman asetusten mukaisen määritellyn matkan.
      
Tee tarran tunnistimen kalibrointi mikäli tarra ei siirry oikein, ks. kappale 3-5. 

 

 Pause-painike  
Tulostus pysähtyy jos Pause -näppäintä painetaan tulostuksen aikana, tulostus.  
Tulostus jatkuu painamalla Pause -näppäintä uudelleen.

 

 Cancel-painike  
  Tulostus voidaan peruuttaa painamalla Cancel -näppäintä, jolloin LCD -näyttö antaa 
  ilmoituksen “Print job is cancelled”. 
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FEED-, PAUSE- ja CANCEL-painikkeiden erikoistoiminnot:  
      
 
Toiminto Painike Äänimerkki LCD-ilmoitus Kuvaus

Testi-
tulostus 

 +  
käynnistä 

3 beep Self test 
Pidä   painettuna ja käynnistä 
tulostin. Vapauta painike kun 
LCD ilmoittaa "Self Test". 

Dump- 
tila 

 +  
käynnistä 

3 beep 
 1 beep

Now in Dump 
Mode 

Pidä        painettuna ja käynnistä 

tulostin. Vapauta painike kun  
ilmoittaa "Now in Dump Mode". 

Tarran 
kalibrointi 

 +  
käynnistä 3 beeps Auto sensing 

Mode 
Pidä        painettuna ja käynnistä   
tulostin.  Vapauta painike kun
ilmoittaa "Auto Sensing Mode".

Tehdas- 
asetukset 

 +  + 
käynnistä 

2 beep 
twice Go to default 

Pidä        ja         painettuna ja   
käynnistä tulostin. Vapauta kun
LCD ilmoittaa "Go to default".
Tulostin palaa tehdasasetuksiin. 

  Firmware-
päivitys 

 +  
käynnistä 

1 beep DL MODE 
Vx.xx 

Pidä   painettuna ja käynnistä
tulostin. Vapauta painike kun
LCD ilmoittaa "DL MODE". 
Vain firmwaren asentamiseksi.

Asetustila
     3 beep Setting mode      pidä

Tulostimen ollessa käynnistetty 
         painettuna 3-4 sekuntia.   

Tulostin siirtyy asetustilaan.  
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3-3. Asetukset
Asetustilassa voit muuttaa tulostimen asetuksia kuten tulostusnopeutta, tulostusmenetelmää (TT/DT) ja 
tarran repäisykohtaa. Oletuksena tulostimessa on USB-liitäntä valittuna. Jos haluat käyttää verkkoliitäntää,
niin se valitaan myös asetuksista. USB on poistettu käytöstä jos verkkoliitäntä on valittu ja päin vastoin.
 
1. Käynnistä tulostin. Käynnistymisen jälkeen LCD-näyttö ilmoittaa "Ready".
2. Pidä "Pause"-painike painettuna noin 3-4 sekunnin ajan. Tulostin siirtyy asetustilaan ja

LCD-näyttö ilmoittaa “Setting Mode”.  
3. Asetustilassa painikkeilla on seuraavat toiminnot:
 

      : MINUS / Enter 
      : MENU / NEXT 
      : PLUS / Exit 
 
4. Asetustilasta poistutaan painamalla "Exit". LCD-näyttö kysyy halutaanko asetukset tallentaa. 

Voit tallentaa asetukset tai poistua tallentamatta.
Asetuksista poistuttua tulostin siirtyy normaalitilaan ja on käyttövalmis.

 
  

 

 
    
   

LCD-näytön ensimmäinen rivi ilmoittaa  
asetettavan kohteen (LCD Language) 
ja toinen rivi voimassa olevan 
asetuksen (English). 

 

 
    
   

Paina "Enter" ja sitten "Next" muuttaaksesi 
asetusta. Valittu asetus näkyy mustalla
pohjalla ja muut valkoisella. 
Poistu painamalla "Exit" niin monta kertaa,
että LCD-näyttö kysyy haluatko tallentaa.  

 

 
    
   

Säätöasetuksissa ensimmäinen rivi ilmoittaa
säädettävän kohteen (Darkness) ja toinen 
rivi sen arvon (10). 
       Paina  jolloin arvo kasvaa.
       Paina  jolloin arvo pienenee
       Paina  siirtyäksesi eteenpäin.
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3-4. Tulostimen testaaminen (Self-Test) 
Self-Test toimintoa käytetään tulostusongelmien selvittämiseen.  
Self-Test tulostaa alla olevan testisivun, jossa näkyy tulostimen asetukset. Self-testin jälkeen
tulostin palaa takaisin normaalitilaan:
 
1. Pidä FEED-painike painettuna ja käynnistä tulostin.
2. Vapauta FEED-painike kun tulostin antaa kolme merkkiääntä ja LCD-näyttö ilmoittaa ”Self Test”.   

         3. Hetken kuluttua tulostin tulostaa testisivun (ks. kuva alla). Tämä tarkoittaa, että tulostin 
         toimii normaalisti. 

 

3-5. Tarran tunnistimen kalibrointi 
Tulostin tunnistaa ja tallentaa tarran korkeuden automaattisesti. Tietokoneen ei siis tarvitse lähettää
tarran korkeuden tietoa tulostimelle. Mikä tulostin ei tunnista tarraa oikein, kalibroi tarran tunnistin:
 
1. Tarkista, että tulostimessa on tarrarulla asennettuna.
2. Sammuta tulostin.
3. Pidä PAUSE-painike painettuna ja käynnistä tulostin. Vapauta PAUSE sen jälkeen kun tulostimen 

LCD-näyttö ilmoittaa “Auto Sensing mode”. Tulostin mittaa tarran korkeuden ja tallentaa sen muistiin.
4. Lopuksi LCD-näyttö ilmoittaa tarran korkeuden.
 
Toiminnon jälkeen tulostin palaa normaalitilaan.
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3-6. Virheilmoitukset 
Tulostin varoittaa äänimerkillä ja merkkivaloilla, mikäli se jostain syystä ei toimi normaalisti. 
 

 
 

Vilkkuu nopeasti 
 

Vilkkuu hitaasti Palaa jatkuvasti 

 
LED-merkkivalot LCD- 

   näytön
  viesti Ribbon Media  

Kuvaus Kuvaus Ratkaisu 

Print Head 
is opened   

Molemmat 
merkkivalot
palavat 

4 beep 
 x 2 

Kirjoitus-
pää ei ole
kunnolla 
suljettu.

Avaa kirjoituspää ja 
sulje se uudelleen 
huolellisesti. 
 

Entering 
the 

Cooling 
Process 

 

Vilkkuvat
saman-
aikaisesti 

 

Kirjoitus-
pään 
lämpötila
liian korkea. 

Tulostin palaa  
jäähdyttyään
normaalitilaan.

     
Värinauhaa
ei ole 
asennettu. 
    

Aseta tulostin 
lämpötulostus-
tilaan (DT).
 

Out of 
ribbon or 

check 
ribbon 
sensor 

   3 beep 
 x 2 Värinauha 

on loppunut 
tai se ei 
liiku. 
     
   

Asenna uusi 
värinauha. 

Ei tunnista  
tulostus-
materiaalia.

     
Tarkista, että tarran 
tunnistin on oikein 
kohdistettu.
Tee tarran    
tunnistimen  
kalibrointi,  
ks. kappale 
    

Out of 
media or 

check 
media gap 

sensor 

   

1 beep       
x 2   Tarrarulla 

loppunut. 
Asenna uusi 
tarrarulla. 

Check 
paper 
setting 

   1 beep 
  x 2 Tarratukos.  

Mahdollisia syitä: 
Tarraa on kiertynyt
vetotelan ympäri,
tulostin ei löydå
tarran väliä,
tarrarulla on 
oppunut. Säädä
tarran tunnistimet
tarvittaessa.
    

CF Card 
not found  

2 beep 
  x 2

CF Korttia
ei ole
alustettu.  

     
Alusta CF –kortti. 
     
   

Vilkkuvat
saman-
aikaisesti 
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Memory 
Full  

  2 beep 
x 2 

Muisti on  
täynnä.

Poista tarpeeton
data muistista tai 
käytä CF-korttia.

Filename 
can not be 

found  
  2 beep 

 x 2 
Tiedostoa 
ei löydy. 

Tulosta “~X4” 
komennolla tiedosto-
nimet. Tarkista 
että tiedosto on 
olemassa ja että
nimi on oikein. 

Filename 
repeated  

 
 2 beep 

 x 2 
Tiedostonimi 
on käytössä.

Vaihda tiedoston
nimi ja lataa se 
uudelleen.
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4. Lisävarusteet
      

Tulostimeen on saatavissa seuraavat lisälaitteet:
                           - leikkuri
                           - tarran irrotus- kelausyksikkö
                           - tarrarullan kelauslaite
                           - LPT-liitäntä
                           - applikaattorin liitäntä
 
                             Näiden asennusohjeet toimitetaan lisävarusteiden myyntipakkauksessa. 
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5-1. Kirjoituspään puhdistaminen  
Lika kirjoituspäässä tai tarrasta 
tarttunut liima heikentävät tulosteen
laatua. Tulostimen kannen tulee
tulostettaessa olla aina kiinni.
Pölyn pitäminen poissa tarroista ja 
muusta tulostusmateriaalista takaa
tulostimen luotettavan toiminnan, 
hyvän tulostuslaadun ja pitemmän
kirjoituspään käyttöiän. 
 
1. Sammuta tulostin. 
2. Avaa tulostimen kansi.
3. Poista värinauha.  
4. Avaa kirjoituspää. 
5. Puhdista kirjoituspää (ks. sininen

nuoli) teollisuusalkoholilla
(isopropyylialkoholi) 
käyttäen pehmeää kangasta

         tai paperia.
ş

ş 【 Huom 1】 
  Puhdista kirjoituspää säännöllisesti.
   
 

【 Huom 2】 
  Älä käytä mitään metalliesinettä 
  kiinnitarttuneen tarran irrottamiseen.
  Terävä metalli vahingoittaa kirjoituspään.
  

 

5. Ylläpito ja säädöt
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5-2. Värinauhan vetojännityksen säätäminen 

Värinauhan vetojännitystä säädetään  
kääntämällä värinauhan telineen
päässä olevaa vihreää säätönuppia 
myötäpäivään tai vastapäivään. 
 
Säätönupeilla on neljä asentoa, 
jotka on merkitty säätönuppeihin.
Vetojännitys on suurin kun säätö  
on asennossa "1". Asennossa "4" 
vetojännitys on pienin.
 
Jos vetojännitys on niin pieni ettei 
värinauha liiku eteenpäin: 
Pienennä vetojännitystä värinauhan
syöttöpuolelta tai suurenna sitä
värinauhan vetopuolelta. Paina nuppia
ja käännä sitä tarpeen mukaan 
myötä- tai vastapäivään.
 
Suurenna värinauhan vetojännitystä 
jos värinauha rypistyy tulostettaessa.
 
Pienennä vetojännitystä jos käytät
värinauhaa jonka leveys on alle 50 mm.
Värinauhan vetojännitystä voit 
pienentää kääntämällä syöttöpuolen
säätönuppia vastapäivään.

 

+-
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5-3. Värinauhan suojalevyn säätäminen
 

  1. Värinauhan rypistyminen voi aihuttaa alla olevien kuvien mukaisesen tulostusjäljen.
 Rypistynyt värinauha aiheuttaa vinoja raitoja tulosteeseen. Tämä korjataan säätämällä 
 suojalevyn ruuveja alla olevan ohjeen mukaisesti: 

 
  Käännä ruuvia  A myötäpäivään jos tulostusjälki on kuten kuvassa (a). 
  Käännä ruuvia  B myötäpäivään jos tulostusjälki on kuten kuvassa (b).  

 

                
(a)                                          (b) 

 
2. Käännä ruuvia vain puoli kierrosta ja tulosta testisivu. Jos tulostusjälki ei parantunut

niin käännä vielä puoli kierrosta ja tulosta taas testisivu.a time.  Älä käännä ruuveja 
enempää kuin kaksi kokonaista kierrosta.

 
【 Huom】 
Tarra ei liiku enää luotettavasti jos ruuveja käännetään yli kaksi kierrosta.  
Tässä tapauksessa aloita säätäminen uudelleen: avaa ruuvit kokonaan ja aloita alusta.
  

A B
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5-4. Kirjoituspään kohdistuksen säätäminen
 
1. Avaa tulostimen kansi. 

     
2. Avaa kirjoituspää:

Vedä kirjoituspään 
avauskahvaa (1) ulos ja
käännä se oikealle ylös (2)
kuvan mukaisesti. 

2

1

   
3. Kirjoituspään kohdistuksen
         säätäminen: 
 
 Tulostusjälki saattaa olla

huono kun tulostetaan 
normaalia paksummalle  
materiaalille. Säädä kirjoitus-
päätä eteenpäin parantaaksesi 
tulostusjälkeä. Käännä 
ruuveja myötäpäivään, jolloin  
kirjoituspää siirtyy eteenpäin.  
 

 Vasemman ja oikean puolinen 
ruuvi pitää säätää samaan
asentoon, että kirjoituspää 
ja vetotela tulevat kohdistetuksi  
keskenään linjaan. 
 

 Ruuvin yksi kierros siirtää
kirjoituspäätä 0,5 mm.  
Säädä ruuveja vain ¼ kierros
kerrallaan. Tee säätöjen 
välissä testitulostus. 

 
 Jos tulostusjälki ei parane:

Käännä ruuveja myötäpäivään 
loppuun saakka ja aloita 
säätäminen uudelleen. 

A
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5-5. Kirjoituspään balanssin ja puristusvoiman säätäminen
 

1. Avaa tulostimen kansi. 

    
 
2. Avaa kirjoituspää:

Vedä kirjoituspään
avauskahvaa (1) ulos ja
käännä se oikealle ylös (2)
kuvan mukaisesti. 

2

1

   

 
Tulostusjälki saattaa olla vaaleampi
tarran toisella puolella tai värinauha
aiheuttaa raitoja tulosteeseen.
 
Tässä tapauksessa kirjoituspään
puristusvoima pitää säätää
uudelleen.
 
3. Siirrä kirjoituspään puristus-

jousia kuvan mukaisesti
muuttaaksesi puristusvoimaa. 
Säädä jouset kauemmaksi
toisistaan kun käytät 
leveää tarraa.
  

 
Jos tulostusjälki ei parane:
Säädä ruuveja seuraavan
kappaleen ohjeen mukaisesti. 

 
 

 

 
 
4. Purisvoima kasvaa kun ruuveja

käännetään myötäpäivään.
  
Puristusvoima pienenee kun
ruuveja käännetään  
ruuveja vastapäivään.

 + -
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5-6. Vianetsintä 
Vika Ratkaisu 

Tulostin on käynnissä, mutta
LED-merkkivalo ei pala.

♦ Tarkista virtalähde.

♦ Tarkista, että tarra tai värinauha ei ole loppunut.
Katso virheilmoitukset kappale 3-6 

♦ Tarkista, että kirjoituspää on kunnolla suljettu. Avaa se
ja sulje uudelleen.

♦ Tarkista, että leikkuri toimii normaalisti (jos leikkuri
on asennettu).

Tulostus käynnistyy, mutta 
tarralle ei tulostu mitään. 

♦ arkista, että tulostusmateriaali on sopivaa, asenna
värinauha jos lämpösiirtomateriaalia.

♦ Varmista, että värinauha on oikein asennettu.

Tarra jää jumiin tulostuksen
aikana.

♦ Poista tarratukos. Poista kirjoituspäähän tai vetotelaan
tarttunut tarra.
Ks. Kirjoituspään puhdistaminen, kappale 5-1.

Vain osa tarrasta tulostuu. 
Tuloste on suttuinen.

♦ Tarkista, että tarraa ei ole tarttunut kirjoituspäähän. 
Puhdista kirjoituspää. 

♦ Tarkista mahdollinen virhe ohjelmassa.
♦ Tarkista, että värinauhassa ei ole ryppyjä.
♦ Tarkista virtalähde. 
♦ Tee tulostimen testaus (kappale 3-4.) 

ja tarkista, että tulutostin tulostaa koko
tarran leveydeltä. 

♦ Tarkista tulostusmateriaalin laatu.

Tulostaa väärään paikkaan.
Tulostaa väliin tyhjän tarran. 
 

♦ Tee tarran tunnistimen kalibrointi. (kappale 3-5.) 
♦ Tarkista tarran korkeuden asetus.
♦ Tarkista ettei tarran tunnistin ole likainen. 

Puhdista tarran tunnistin.
♦ Tarkista, että tarran ohjaimet on säädetty oikein. 

Leikkuri ei leikkaa suoraan.  
     

♦ Tarkista, että tarra kulkee suoraan.

Leikkuri ei leikkaa
kokonaan poikki.

♦ Tarkista, että tarran paksuus ei ole yli 0.16 mm. 

Tarra ei kulje oikein leikkuria
käytettäessä tai leikkaal
väärin.

♦ Tarkista, että leikkuri on asennettu oikein.  
♦ Tarkista, että tarrarulla ja tarran ohjain on 

asennettu oikein.
Tarran irrotusyksikkö ei
toimi oikein.

♦ Tarkista, että irrotusyksikön tunnistin ei ole likainen.
♦ Tarkista, että tarrarulla on asennettu oikein.

【 Huom】 
Ota yhteys myyjään jos ongelmat jatkuvat.  
 
 

 
 

LED-merkkivalo (power/status) 
on punainen ja tulostus  
keskeytyy.
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