4. Bilaga
Printerns standardinställningar, se lista nedan:
Egenskap
Utskriftshastighet
Etikett Bredd
Etikett Höjd
Sensor Typ
Mellanrum
Utskriftsriktning
Referens Punkt
Offset
Avrivning
Dispensering
Sax
Serie port
inställning
Teckentabell
Landskod
Rensa Flash
Minne
Värme (Svärta)

Värde
127 mm/Sek (5ips)
108.0 mm (4.24”)
63..4 mm (2.5”)
Mellanrums sensor
3.0 mm (0.12”)
0 grader
0.0 (over vänstra hornet)
0
På
Av
Av
9600 bps,Ingen paritet, 8 data bitar, 1 stopp bit

Snabb Installations Guide
1. Printer Installation

Placera denna skrivare på en plan yta och se till att strömmen är avslagen.
1. Anslut skrivaren till en PC eller Stordator med en kabel för Centronics, RS-232C
eller USB alternativt Nätverkskabel.
2. Sätt in strömkabeln i jacket på baksidan av printern och sätt sedan I kontakten I ett
jordat uttag. (se figur 2).
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2. Ladda etikett

1. Sätt en etikettrulle på rullhållaren. ( * Om ditt centrumhål på etikettrullen är 25mm,
tar du bort 38mm adaptern från hållarna.) (se figur 3).
Figure 3
38mm
Adapter

Etikettrulle
Etkettguide

Utskriftsyta
Uppåt
Rullhållare

2. Öpnna printerhöljet genom att trycka öppningshantagen mot dig.
3. Sätt I en etikettrulle på rullhållaren och sänk ner den.(se figur 4).
4. Mata etikettmaterialet med trycksidan uppåt, genom etikettguiderna och över
mottrycksvalsen.
5. Justera etikettguiderna in eller ut med justeringsknappen på sedan så det nästa precis
vidrör etikettmaterialets sidor.
6. Stäng skrivarens topp hölje och se till att den låses säkert.
OBS: Är locket inte riktigt stängt resulterar detta I utskrifter med dålig kvalitet.
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3. Knapp Funktion

Denna skrivare har endast en knapp och en indikator (LED) för att hantera följande
händelser.
1. Mata Etikett.
När skrivaren är klar, tryck på knappen för att mata ut en etikett.
2. Pausa utskriftsjobb.
När skrivaren skriver ut kan man pausa utskriften genom att trycka på knappen,
indikatorn (LED) visar ”Grönt ljus” och blinkar. Tryck på knappen igen för att fortsätta
utskriften.

3. Mellanrum/ Märkessensor kalibrering, självtest och Transparent läge.
Detta aktivera genom följande procedur.
Stäng av skrivaren.
Tryck och håll knappen nedtryckt och slå på Skrivarn. Indikatorn (LED) blir
Orange och Blinkar.
Släpp knappen, skrivare matar ut flera etiketter för att kalibrera sensorn och
sätta etikettlängd följt av en testetiketter med ett testmönster för termohuvudet
och interna inställningar. Efter det att testetiketten är utskriven stannar skrivaren i
transparent läge. Tranparent läge tillåter skrivaren att skriva alla data som tas
emot och detta används för att kontrollera eventuella felinställningar.
För att lämna transparent läge och återgå till normal utskriftsläge, stäng av/sätt
på skrivaren.
OBS: Avkännartyp (mellanrum eller märke) beror på inställning vid senaste
utskrift.
4. Återställning av Skrivare.
Återställning av skrivare används för att rensa DRAM minnet och lagra
fabriksinställningarna. Detta aktiveras på följande sätt.
Stäng av skrivaren.
Tryck och håll knappen nedtryckt och slå på skrivarn. Indikatorn (LED) blir
Orange och Blinkar 5 gånger (ca 5 sekunder) blir sedan grönn och blinkar 5
gånger.
Släpp knappen när indikatorn (LED) blir grön och blinker, då blir skrivaren
återställd. Indikatorn (LED) blir orange och sedan fast grön.

