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Stručná príručka pro zprovoznění 
Přehled tiskárny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zakládání tiskového média 

   
(1) Zatáhněte za západky po stranách 

tiskárny směrem k přednímu čelu 
tiskárny a uvolněte horní kryt. 

(2) Otevřete kryt až na doraz. (3) Odsuňte od sebe držáky média na 
šířku role se štítky.   

   
(4) Mezi držáky vložte roli a držáky 

vtiskněte do jejího jádra. 
(5) Papír provlečte tištěnou stranou 

nahoru vodítky média a senzorem. 
Přední okraj štítku umístěte na 
přítlačný váleček. 

(6) Opatrně zavřete kryt a zkontrolujte, 
zda bezpečně zacvakl. 

* Dráha při zakládání tiskového média 

 

(7) Pomocí programu Diagnostic tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ zkalibrujte. (Spusťte program Diagnostic 
Tool, zvolte záložku Printer Configuration a klikněte na tlačítko Calibrate Sensor.) 
Poznámka: 
Při výměně média zkalibrujte senzor mezery a senzor černých značek.   
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Funkce tlačítka 
(1) Vysunutí štítku 

Je-li tiskárna připravena k tisku, stisknutím tlačítka můžete vysunout jeden štítek až k začátku dalšího štítku. 
 

(2) Přerušení tisku 
V průběhu tisku můžete stisknutím tlačítka tisk pozastavit. V době pozastavení bude LED zeleně blikat. Dalším 
stisknutím tlačítka tisk obnovíte. 

 

Program Diagnostic Tool 
Program Diagnostic Tool umožňuje uživateli prohlížet stav a nastavení tiskárny, její nastavení měnit, stahovat grafiku, 
písma a firmware, vytvářet bitmapová písma tiskárny a posílat do tiskárny doplňkové příkazy. Pomocí tohoto užitečného 
nástroje můžete kontrolovat stav tiskárny a její nastavení, detekovat a odstraňovat chyby.  
Poznámka: Tento program spolupracuje s tiskárnami vybavenými firmwarem verze V6.00 nebo novějším. 
 
Spuštění programu Diagnostic Tool:: 

(1) Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool spusťte program. 
(2) V programu jsou k dispozici čtyři okruhy funkcí: konfigurace tiskárny (Printer Configuration), správce souborů (File 

manager), správce bitmapových písem (Bitmap Font Manager) a příkazový nástroj (Command Tool). 
 

 
 

(3) Jednotlivá tlačítka ze skupiny Funkce tiskárny (Printer Function) jsou popsána níže.  
 

 

Funkcia Popis 

Kalibrace senzoru Kalibruje senzor zvolený v okně nastavení 
tiskárny (Printer Seup) v poli senzor média. 

Nastavení Ethernetu U vestavěného Ethernetu nastavuje IP 
adresu, masku podsítě a výchozí bránu. 

Nastavení reálného času Synchronizuje hodiny reálného času tiskárny 
s PC. 

Tisk zkušební stránky Vytiskne zkušební stránku. 

Resetování tiskárny Restartuje tiskárnu. 

Nastavení z výroby Inicializuje tiskárnu a všechny parametry 
nastaví na výchozí hodnoty. 

Textový výpis Aktivuje v tiskárně režim textového výpisu. 
Ignorant AUTO.BAS Ignoruje stažený program AUTO.BAS 
Konfigurační stránka Vytiskne konfiguraci tiskárny 

 

 

 

 

Poznámka: 

* Podrobnější informace o této tiskárně a jejích vlastnostech najdete v souboru User’s Manual na CD disku.  

* Před zapojením napájecího konektoru do zdířky napájení vypněte vypínač tiskárny.  

* Specifikace, příslušenství, součásti a programy se mohou bez oznámení měnit. 
 
 
 

Dodavatel v ČR 

 
Identifikační systémy, s.r.o. 
Na Pankráci 30/1618 
140 00 Praha 4 
Tel.: +420 226 216 500 
Fax: +420 226 216 501 
Email: info@idsys.cz 
Web http://www.idsys.cz 
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