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1. Úvod 
1.1 Představení výrobku 
 
Děkujeme, že jste si vybrali tiskárnu čárových kódů TSC. Přes své malé rozměry se 
vyznačuje vysokou kvalitou a spolehlivostí provozu. 
 
Tato tiskárna využívá přímý termální tisk s uživatelsky nastavitelnou rychlostí 2,0; 3,0; 4,0 
nebo 5,0 palců za sekundu (ips). Jako tiskové médium lze použít štítky v rolích, vysekávané 
a skládané štítky oddělené mezerou nebo černými značkami. K dispozici jsou všechny běžné 
formáty čárového kódu. Znaky a čárové kódy lze tisknout ve čtyřech směrech, s použitím 
osmi různých alfanumerických bitmapových písem a integrované funkce škálování písma. 
Tiskárna představuje ideální řešení pro bezproblémový a vysoce výkonný tisk štítků. 
 
1.2 Standardy a normy 
CE, třída B:  

EN55022: 1998+A1: 2000+A2: 2003 
EN55024: 1998+A1: 2001+A2: 2003 IEC 61000-4 Series 
EN61000-3-2: 2006 & EN61000-3-3: 1995+A1: 2001 

FCC, část 15, třída B 
UL, CUL: UL60950-1 
C-Tick:  

CFR 47, Part 15/CISPR 22 3rd Edition: 1997, Class B 
ANSI C63.4: 2003 
Canadian ICES-003 

TÜV/Safety: EN60950-1 / IEC 60950-1 
 
Wichtige Sicherheits-Hinweise 
1. Bitte lesen Sie diese Hinweis sorgfältig durch. 
2. Heben Sie diese Anleitung fűr den späteren Gebrauch auf. 
3. Vor jedem Reinigen ist das Gerät vom Stromentz zu trennen. Verwenden Sie keine 

Flüssig-oder Aerosolreiniger. Am besten eignet sich ein angefeuchtetes Tuch zur 
Reinigung. 

4. Die Netzanschluß-Steckdose soll nahe dem Gerät angebracht und leicht zugänglich 
sein. 

5. Das Gerät ist vor Feuchtigkeit zu schűtzen. 
6. Bei der Aufstellung des Gerätes ist auf sicheren Stand zu achten. Ein Kippen oder 

Fallen könnte Beschädigungen hervorrufen. 
7. Beachten Sie beim Anschluß ans Stromnetz die Anschlußwerte. 
8. Dieses Gerät kann bis zu einer Außentemperatur von maximal 40℃ betrieben werden. 
 
VÝSTRAHA 
1. ŘEZACÍ MODUL OBSAHUJE NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ ČÁSTI. UDRŽUJTE PRSTY A JINÉ 

ČÁSTI TĚLA V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI. 
2. SOUČÁSTÍ HLAVNÍ DESKY JSOU HODINY REÁLNÉHO ČASU NAPÁJENÉ LITHIOVOU 

BATERIÍ CR2032. PŘI VÝMĚNĚ BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ NEBEZPEČÍ 
VÝBUCHU. 

3. POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODLE POKYNŮ VÝROBCE. 
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WARNUNG! 
GEFÄHRLICHE BEWEGLICHE TEILE – FINGER UND ANDERE KÖRPERTEILE 
FERNHALTEN! 
 
 VORSICHT! 
EXPLOSIONSGEFAHR BEI ERSATZ DER 
BATTERIE DURCH UNZULÄSSIGEN TYP. 
VERBRAUCHTE BATTERIEN IMMER 
VORSCHRIFTSGEMÄSS ENTSORGEN! 

 
 

Poznámka: 
Maximální poměr při tisku tečkované čáry u této tiskárny činí 15 %. Maximální výška plné 
černé čáry je omezena na 40 bodů, což při rozlišení tisku 203 dpi odpovídá hodnotě 5 mm. 

 
 
 

B급기기  
(가정용 정보통신기기) 
이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 한 기기로서  
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.



 

2. Základní informace 
2.1 Vybalení a kontrola 
 

Tiskárna je dodávána ve speciálním obalu, který zabraňuje jejímu poškození při dopravě. Při 
přebírání tiskárny čárových kódů pečlivě zkontrolujte obal i vlastní tiskárnu. Obalový materiál 
si uložte pro případ, že byste tiskárnu potřebovali odeslat zpět. 

 
 

Po vybalení tiskárny zkontrolujte obsah dodávky podle následujícího seznamu. 
 
 Jednotka tiskárny (1 ks) 
 CD disk s ovladačem pro systém Windows a softwarem pro tisk štítků (1 ks) 
 Stručná příručka pro zprovoznění (1 ks) 
 Napájecí kabel (1 ks) 
 Automatický přepínaný napájecí zdroj (1 ks) 
 Připojovací kabel USB (1 ks) 

 

 
 

Pokud některá část chybí, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům svého prodejce nebo 
distributora. 
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2.2 Hlavní části tiskárny 

 
2.2.1 Pohled zepředu 
 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

 

 
 

 

 
1. Západka pro otevření horního krytu 
2. Zásuvka pro kartu MicroSD 
3. Okénko pro sledování média 
4. Indikátor LED 
5. Tlačítko pro vysunutí média 
6. Výstup papíru 
7. LCD displej (volitelně u modelu TDP-225) 

 
 

* Doporučené specifikace karty MicroSD: 

Specifikace karty SD  
Kapacita 

karty SD  Schválený výrobce karty SD 
V1.0, V1.1 MicroSD 128 MB Transcend, Panasonic 
V1.0, V1.1 MicroSD 256 MB Transcend, Panasonic 
V1.0, V1.1 MicroSD 512 MB Transcend, Panasonic 
V1.0, V1.1 MicroSD 1 GB Transcend, Panasonic 
V2.0 SDHC CLASS 6 MicroSD 4 GB  Transcend 
- U karty SD je podporován systém souborů DOS FAT. 

- Názvy složek a souborů uložených na kartě SD musí být ve formátu 8.3. 

1 

3 
4 

5 

2 6 

1 

3 

4 

5 

2 6 

7 
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2.2.2 Pohled dovnitř 
 
 

 
 
 
 
 

1. Horní kryt 
2. Držák média 
3. Vodítka média 
4. Tisková hlava 
5. Senzor mezery (přijímač) 
6. Senzor mezery (vysílač) 
7. Přítlačný váleček 
8. Senzor černých značek 
9. Zámek držáku média 

 
 
 

7 

6 

5 

4 

1 

8 3 

 

2 (model TDP-225) 

2 (model 
TDP-225W) 

 

9 
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2.2.3 Pohled zezadu 
 

Model TDP-225 Model TDP-225W 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
1. Vypínač 
2. Zásuvka pro konektor napájení 
3. Rozhraní USB 
4. Rozhraní RS-232C (volitelně u modelu TDP-225W) 
5. Vstup pro skládané médium 
6. Rozhraní Ethernet (volitelně u modelu TDP-225) 
7. Hostitelské rozhraní USB (volitelný doplněk z výroby pro model TDP-
225W) 

 
Poznámka: Obrázek rozhraní slouží pouze pro ilustraci. Dostupnost jednotlivých typů rozhraní zjistíte 

ve specifikacích výrobku. 

1 
4 3 2 

5 

6 
1 

3 2 

7 
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3. Nastavení 
3.1 Nastavení tiskárny 

1. Umístěte tiskárnu na rovnou a pevnou podložku. 
2. Zkontrolujte, zda je vypínač vypnutý. 
3. Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB, který je součástí dodávky. 
4. Zapojte napájecí kabel do zdířky napájení na zadní straně počítače, poté připojte 

napájecí kabel do správně uzemněné elektrické zásuvky. 
Poznámka: Před zapojením napájecího konektoru do zdířky napájení vypněte vypínač tiskárny. 

3.2 Zakládání média 
3.2.1 Zakládání média 
 

1. Zatáhněte za západky po stranách směrem k přední části tiskárny, otevřete horní kryt 
a zvedněte jej až na doraz. 

 
2. Držák médií lze použít pro role s vnitřním průměrem 1” a 1,5”. Přepnutí se provádí 

otočením horní části držáku o 180 stupňů ve směru hodinových ručiček (pouze u modelu 
TDP-225). 

        
 
 

1.5” 1” 
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3. Odsuňte od sebe držáky média na šířku role se štítky. 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

  

 
4. Mezi držáky vložte roli a držáky vtiskněte do jejího jádra. 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

 
 

 
5. Papír tištěnou stranou nahoru provlečte vodítky média a senzorem. Přední okraj štítku 

umístěte na přítlačný váleček. 
Model TDP-225 Model TDP-225W 

  

 

Vodítka média 

Přítlačný váleček 

Senzor 
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6. Opatrně zavřete kryt a zkontrolujte, zda bezpečně zacvakl. 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

  
 

 
7. Pomocí programu Diagnostic Tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ zkalibrujte. 

(Spusťte program Diagnostic Tool  zvolte záložku Printer Configuration  klikněte na 
tlačítko Calibrate Sensor.) 
Poznámka: Senzor mezery a černých značek je třeba zkalibrovat při každé výměně média. 
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 Zakládání rolí se štítky 
 

Model TDP-225 Model TDP-225W 
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3.2.2 Zakládání externího média (pouze u modelu TDP-225) 
 

1. Otevřete horní kryt a odsuňte od sebe držáky na šířku média. 
2. Zajistěte držák média zatlačením na jeho zámek. 

 
3. Založte médium s použitím zadního vstupu. Papír tištěnou stranou nahoru provlečte 

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

      
4. Opatrně zavřete kryt. 
5. Pomocí programu Diagnostic Tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ zkalibrujte. 

(Spusťte program Diagnostic Tool  zvolte záložku Printer Configuration  klikněte na 
tlačítko Calibrate Sensor.) 
Poznámka: Senzor mezery a černých značek je třeba zkalibrovat při každé výměně média. 

 

Zadní vstup 

média 
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3.2.3 Zakládání média v režimu odlepování (volitelně) 
 

1. Založte médium podle pokynů v části 3.2.1. 
2. Po zkalibrování senzoru otevřete horní kryt a odlepovací panel. 

 
3. Protáhněte médium štěrbinou pro podkladový papír pod odlepovacím válečkem. 

    
 
 

4. Zatlačte odlepovací panel zpět do tiskárny. 

 

Odlepovací panel 

Odlepovací váleček Štěrbina pro podkladový papír 
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5. Opatrně zavřete kryt. 
6. Zkontrolujte správnou funkci stisknutím tlačítka pro vysunutí. 

 
   
Poznámka: 

Senzor mezery a černých značek je třeba zkalibrovat při každé výměně média. 
 

 

Podkladový papír 
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3.2.4 Zakládání média v režimu řezání (volitelně) 
 

1. Založte médium podle pokynů v části 3.2.1. 
2. Protáhněte médium štěrbinou v řezačce papíru. 

    

 
 

3. Opatrně zavřete kryt. 

    
4. Pomocí programu Diagnostic Tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ zkalibrujte. 

(Spusťte program Diagnostic Tool  zvolte záložku Printer Configuration  klikněte na 
tlačítko Calibrate Sensor.) 

Štěrbina v řezačce 
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Poznámka: 

Senzor mezery a černých značek je třeba zkalibrovat při každé výměně média. 
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3.3 Program Diagnostic Tool 
Nástroj Diagnostic Tool najdete na CD disku v adresáři \Utilities nebo jej můžete stáhnout 
z webu www.tscprinters.com. Program Diagnostic Tool umožňuje uživateli prohlížet stav 
a nastavení tiskárny, měnit její nastavení, 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. 
 
3.3.1 Spuštění programu Diagnostic Tool 

1. Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool.exe 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). 

 

 
 

 

 

Záložky funkcí 

Funkce tiskárny 

Rozhraní 

Stav tiskárny 

Nastavení 

tiskárny 

http://www.tscprinters.com/
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3.3.2 Rámeček Printer Function (Funkce tiskárny – kalibrace senzoru, nastavení Ethernetu, 
nastavení reálného času atd.) 

 
1. Vyberte rozhraní počítače, ke kterému je tiskárna čárových kódů připojena. 
2. Klikněte na některé z tlačítek v rámečku Printer Function (Funkce tiskárny). 
3. Jednotlivá tlačítka ze skupiny Printer Function (Funkce tiskárny) jsou popsána níže. 
 

 

Funkce Popis 

Calibrate Sensor 

(Kalibrace senzoru) 

Kalibruje senzor nastavený v okně 

nastavení tiskárny (Printer Setup) v poli 

senzoru média. 

Ethernet Setup 

(Nastavení Ethernetu) 

U vestavěného Ethernetu nastavuje IP 

adresu, masku podsítě a výchozí bránu (viz 

následující část). 
RTC Time 

(Nastavení reálného času) 
Synchronizuje hodiny reálného času 

tiskárny s počítačem. 
Print Test Page 

(Tisk zkušební stránky) 
Vytiskne zkušební stránku. 

Reset Printer 

(Resetování tiskárny) 
Restartuje tiskárnu. 

Factory Default 

(Nastavení z výroby) 
Inicializuje tiskárnu a všechny parametry 

nastaví na výchozí hodnoty. 
Dump Text 

(Textový výpis) 
Aktivuje v tiskárně režim textového výpisu. 

Ignore AUTO.BAS 

(Ignorovat AUTO.BAS) 
Ignoruje stažený program AUTO.BAS. 

Configuration Page 

(Konfigurační stránka) 
Vytiskne konfiguraci tiskárny. 

 
Poznámka: 

Další informace o programu Diagnostic Tool najdete v jeho stručné úvodní příručce na CD disku 

v adresáři \Utilities. 
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3.4 Nastavení rozhraní Ethernet pomocí programu Diagnostic Tool 

(volitelně u modelu TDP-225) 
Nástroj Diagnostic Tool najdete na CD disku v adresáři \Utilities nebo jej můžete stáhnout z webu 
www.tscprinters.com. Uživatelé mohou tento program použít pro nastavení rozhraní Ethernet 
přes USB nebo pro přímé nastavení tohoto rozhraní. Následující část obsahuje pokyny pro 
uživatelské nastavení sítě Ethernet prostřednictvím těchto rozhraní. 
 
3.4.1 Použití rozhraní USB pro nastavení rozhraní Ethernet 

1. Připojte tiskárnu k počítači kabelem USB. 
2. Zapněte tiskárnu. 
3. Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool.exe spusťte program Diagnostic Tool. 

Poznámka: Tento program spolupracuje s tiskárnami vybavenými firmwarem verze 
V6.00 nebo novějším. 

4. V programu Diagnostic Tool je jako výchozí nastaveno rozhraní USB. Je-li tiskárna 
připojena přes rozhraní USB, nastavení v poli Interface (Rozhraní) není třeba měnit. 

 

 
5. Klikněte na tlačítko Ethernet Setup (Nastavení Ethernetu) ve skupině Printer Function 

(Funkce tiskárny) na záložce Printer Configuration (Konfigurace tiskárny) a nastavte IP 
adresu, masku podsítě a bránu pro vestavěné rozhraní Ethernet. 

   

http://www.tscprinters.com/
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3.4.2 Použití rozhraní Ethernet pro přímé nastavení tohoto rozhraní 
 

1. Připojte počítač a tiskárnu k síti LAN. 
2. Zapněte tiskárnu. 
3. Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool.exe spusťte program Diagnostic Tool. 

Poznámka: Tento program spolupracuje s tiskárnami vybavenými firmwarem verze 
V6.00 nebo novějším. 

4. V poli Interface (Rozhraní) zvolte možnost Ethernet, poté klikněte na tlačítko Setup 
(Nastavení) a nastavte IP adresu, masku podsítě a bránu pro vestavěné rozhraní 
Ethernet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Klikněte na tlačítko Discover Device (Zjistit zařízení). Program zjistí tiskárny připojené 
k síti. 

6. Vyberte tiskárnu v seznamu vlevo. Program zobrazí odpovídající IP adresu v poli IP 
address/Printer Name (IP adresa/Název tiskárny) na pravé straně. 

7. Chcete-li nastavit IP adresu získanou od služby DHCP nebo použít statickou adresu, 
klikněte na možnost Change IP Address (Změnit IP adresu). 
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Výchozí IP adresa je získaná od služby DHCP. Chcete-li toto nastavení změnit a použít 
statickou IP adresu, klikněte na přepínač Static IP (Statická IP), poté zadejte IP adresu, 
masku podsítě a bránu. Nastavení vstoupí v platnost po kliknutí na tlačítko Set IP 
(Nastavit IP). 

 
Uživatel v tomto okně rovněž může změnit název tiskárny (Printer Name) na jiný model. 
Změna vstoupí v platnost po kliknutí na tlačítko Set Printer Name (Nastavit název 
tiskárny). 
Poznámka: Po kliknutí na tlačítko Set Printer Name (Nastavit název tiskárny) nebo 

Set IP (Nastavit IP) bude tiskárna resetována, aby se změny projevily. 
8. Kliknutím na tlačítko Exit (Konec) ukončete nastavení rozhraní Ethernet a přejděte zpět 

do hlavního okna programu Diagnostic Tool. 
 
Tlačítko Factory Default (Nastavení z výroby) 
Tato funkce vrátí původní nastavení IP adresy, masky podsítě a brány získané od služby 
DHCP a obnoví původní název tiskárny. 
 
Tlačítko Web setup (Webové nastavení) 
Kromě programu Diagnostic Utility můžete k nastavení tiskárny, získání informací o stavu 
a aktualizaci firmwaru použít také webový prohlížeč Internet Explorer nebo Firefox. Tato 
funkce nabízí intuitivní uživatelské rozhraní a možnost vzdálené správy tiskárny přes síť. 
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3.5 Instalace paměťové karty MicroSD 
1. Otevřete kryt paměťové karty SD. 

  
2. Vložte kartu MicroSD do zásuvky. 

   
3. Zavřete kryt paměťové karty SD. 

 
 

* Doporučené specifikace karty SD: 

Specifikace karty SD  
Kapacita karty 

SD  Schválený výrobce karty SD 
V1.0, V1.1 MicroSD 128 MB Transcend, Panasonic 
V1.0, V1.1 MicroSD 256 MB Transcend, Panasonic 
V1.0, V1.1 MicroSD 512 MB Transcend, Panasonic 
V1.0, V1.1 MicroSD 1 GB Transcend, Panasonic 
V2.0 SDHC CLASS 6 MicroSD 4 GB  Transcend 
- U karty SD je podporován systém souborů DOS FAT. 
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- Názvy složek a souborů uložených na kartě SD musí být ve formátu 8.3. 
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3.6 Montáž tiskárny na zeď 

 
Na spodní straně tiskárny se nacházejí tři otvory. Tiskárnu lze upevnit na zeď pomocí šroubů 
s hlavou o průměru 3,0–3,5 mm. 

 

 
 

Poznámka: Dbejte na správné zavěšení, aby nemohlo dojít k pádu tiskárny. 
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3.7 Připojení počítačové klávesnice k hostitelskému rozhraní USB 

(volitelný doplněk z výroby pro model TDP-225W) 
 

1. Vypněte tiskárnu. 
2. Připojte počítačovou klávesnici s konektorem USB k hostitelskému rozhraní USB na 

tiskárně. 
3. Zapněte tiskárnu. 
4. Po stisknutí klávesy F1 na klávesnici se na LCD displeji tiskárny zobrazí následující text: 
 
 
 
 
5. Pomocí klávesy se šipkou nahoru ↑ nebo dolů ↓ přesuňte kurzor „>“ na místo, kam jste 

dříve uložili soubor (DRAM, FLASH nebo CARD) a stisknutím klávesy Enter zobrazte 
seznam souborů. 

6. Vyberte soubor a stisknutím klávesy Enter spusťte program .BAS. 
 
 
 
 

7. Poté můžete zadávat data z klávesnice do samostatné aplikace. 
 
Stisknutím klávesy F1 na počítačové klávesnici spustíte tuto funkci. 
Stisknutím klávesy se šipkou nahoru ↑ nebo dolů ↓ přesunete kurzor na požadovanou možnost. 

Stisknutím klávesy Esc se vrátíte do předchozí nabídky. 
Stisknutím klávesy Enter zadáte nebo spustíte možnost označenou kurzorem. 
Stisknutím kláves Ctrl + C resetujete tiskárnu a přejdete do stavu připravenosti (Ready). 
 
Poznámka: Hostitelské rozhraní USB je volitelný doplněk z výroby pro model TDP-225W. 

 

File List 
> DRAM 
 FLASH 

FLASH List 
> TEST1.BAS 
 TEST2.BAS 
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4. Indikátor LED a funkce tlačítka 
Tiskárna je vybavena jedním tlačítkem a jedním tříbarevným indikátorem LED. S využitím 
různobarevné indikace a stisků tlačítka lze posouvat štítky, přerušit tiskovou úlohu, vybrat 
a zkalibrovat senzor média, vytisknout sestavu automatického testu tiskárny a resetovat 
(inicializovat) tiskárnu na výchozí nastavení. Funkce tlačítka v různých situacích jsou 
popsány v následující části. 
 

4.1 Indikátor LED 
 

Barva LED Význam 
Zelená (trvale svítící) 

 

Tiskárna je zapnutá a připravená k použití. 

Zelená (blikající) 
Systém stahuje data z počítače do paměti nebo došlo 

k přerušení tisku. 

Oranžová Systém odstraňuje data z tiskárny. 

Červená (trvale svítící) Tisková hlava je otevřená nebo došlo k chybě řezačky. 

Červená (blikající) 
Došlo k chybě tisku (otevřená hlava, došel papír, zaseknutí 

papíru, chyba paměti atd.). 

 
4.2 Běžné funkce tlačítka 
 

1. Posun štítků 
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 
indikátor LED zeleně blikat. Dalším stisknutím tlačítka tisk obnovíte. 

 

4.3 Nástroje při zapnutí 
 

Při zapnutí tiskárny je k dispozici šest nástrojů, které umožňují nastavit a testovat hardware 
tiskárny. Tyto nástroje lze aktivovat stisknutím tlačítka pro vysunutí při současném zapnutí 
tiskárny a jeho podržením do okamžiku, kdy indikátor LED signalizuje požadovanou funkci. 
 
Následující postup popisuje práci s jednotlivými nástroji při zapnutí. 
1. Vypněte vypínač tiskárny. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko, poté zapněte vypínač. 
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3. Uvolněte tlačítko v okamžiku, kdy indikátor LED signalizuje požadovanou funkci. 
 

Nástroje při zapnutí Signalizace indikátoru LED: 
                        Barva LED 

Funkce 
Oranžo

vá 
Červená 

(5 

bliknutí) 

Oranžová 

(5 

bliknutí) 

Zelená 

(5 

bliknutí) 

Zelená/oranž

ová 

(5 bliknutí) 

Červená/or

anžová 

(5 bliknutí) 

Zelená 

(svítící) 

1. Kalibrace senzoru mezery a černých 

značek 
 Uvolnit      

2. Kalibrace senzoru mezery a černých 

značek, automatický test a vstup do 

režimu textového výpisu 

  Uvolnit     

3. Inicializace tiskárny    Uvolnit    

4. Nastavení senzoru černých značek 

jako senzoru média a kalibrace 

senzoru černých značek 

    Uvolnit   

5. Nastavení senzoru mezery jako 

senzoru média a kalibrace senzoru 

mezery 

     Uvolnit  

6. Vynechání souboru AUTO.BAS       Uvolnit 
 

4.3.1 Kalibrace senzoru mezery a černých značek 
 

Senzor mezery a černých značek je třeba zkalibrovat v následujících situacích: 
1. První použití nové tiskárny. 
2. Výměna média se štítky. 
3. Inicializace tiskárny. 

 
Při kalibraci senzoru mezery a černých značek použijte následující postup. 
1. Vypněte vypínač tiskárny. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko, poté zapněte vypínač. 
3. Uvolněte tlačítko, jakmile indikátor LED začne blikat červeně. (Stačí, když tlačítko uvolníte 

kdykoli během pěti červených bliknutí.) 
 
 Nástroj zkalibruje citlivost senzoru mezery a černých značek. 
 Signalizace indikátoru LED se postupně mění v následujícím pořadí: 

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svítící zelená 

 
Poznámka:  

1. Kalibraci senzoru lze provést pomocí programu Diagnostic Tool nebo pomocí nástroje při 

zapnutí. Další informace najdete v části „3.3 Program Diagnostic Tool“. 
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2. Před kalibrací senzoru vyberte, zda má být použit senzor mezery nebo senzor černých značek. 

 

4.3.2 Kalibrace mezery a černých značek, automatický test a režim textového výpisu 
 

Při kalibraci senzoru mezery a černých značek tiskárna změří délku štítku, vytiskne na štítek 
interní konfiguraci (v rámci automatického testu) a poté vstoupí do režimu textového výpisu. 
Předmět kalibrace (senzor mezery nebo senzor černých značek) závisí na nastavení 
senzoru v poslední tiskové úloze. 
Při kalibraci senzoru použijte následující postup. 
1. Vypněte vypínač tiskárny. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko, poté zapněte vypínač. 
3. Uvolněte tlačítko, jakmile indikátor LED začne blikat oranžově. (Stačí, když tlačítko 

uvolníte kdykoli během pěti oranžových bliknutí.) 
 
 Signalizace indikátoru LED se postupně mění v následujícím pořadí: 

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svítící zelená 
 

4. Tiskárna zkalibruje senzor, změří délku štítku, vytiskne interní nastavení a poté vstoupí do 
režimu textového výpisu. 

 
Poznámka: 

1. Kalibraci senzoru lze provést pomocí programu Diagnostic Tool nebo pomocí nástroje při 

zapnutí. Další informace najdete v části „3.3 Program Diagnostic Tool“. 

2. Před kalibrací senzoru vyberte, zda má být použit senzor mezery nebo senzor černých značek. 
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Automatický test 
Po kalibraci senzoru mezery nebo černých značek tiskárna vytiskne svou konfiguraci. Výtisk 
z automatického testu lze použít ke kontrole, zda nedošlo k poškození některého bodu na 
topném tělísku, ke kontrole konfigurace tiskárny a volné paměti. 

 

 

 

Zkušební vzorek tiskové hlavy 

Název modelu tiskárny a verze firmwaru 

Délka dosud potisknutého média 

Kontrolní součet firmwaru hlavní desky 

Nastavení sériového portu 

Kódová stránka 

Kód země 

Rychlost tisku 

Sytost tisku 

Rozměry štítku (šířka, výška) 

Rozměry mezery (svislá mezera, posunutí) 

Citlivost senzoru 

 

 

 

 

 

 

Informace správy souborů 

 

 Režim textového výpisu 
Po vytisknutí konfigurace tiskárna vstoupí do režimu textového výpisu. V režimu textového 
výpisu jsou znaky tištěny ve dvou sloupcích podle následujícího obrázku. Znaky v levém 
sloupci představují data přijatá ze systému, data v pravém sloupci odpovídají jejich 
hexadecimálním hodnotám. Vytištěné údaje mohou uživatelé a technici použít při ověřování 
a ladění programu. 
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Poznámka: 

1. Režim textového výpisu vyžaduje papír o šířce 2". 

2. Chcete-li se vrátit k běžnému tisku, vypněte a zapněte tiskárnu. 

3. Chcete-li se vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko pro vysunutí. 

 
4.3.3 Inicializace tiskárny 
 

Při inicializaci tiskárny dojde k vymazání paměti DRAM a obnovení výchozích nastavení 
tiskárny. 
Chcete-li tiskárnu inicializovat, použijte následující postup. 
1. Vypněte vypínač tiskárny. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko, poté zapněte vypínač. 
3. Uvolněte tlačítko, jakmile indikátor LED po pěti oranžových bliknutích začne blikat zeleně. 

(Stačí, když tlačítko uvolníte kdykoli během pěti zelených bliknutí.) 
 
 Signalizace indikátoru LED se postupně mění v následujícím pořadí:  

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svítící zelená 

 
Při inicializaci dojde k obnově výchozích nastavení tiskárny podle následující tabulky. 

Parametr Výchozí nastavení 
Rychlost 127 mm/s (5 ips) (203 dpi) 
Hustota 8 

Šířka štítku 2” (50,8 mm) 
Výška štítku 4” (101,6 mm) 
Typ senzoru Senzor mezery 
Nastavení mezery 0,12” (3,0 mm) 

ASCII data Hexadecimální data 
odpovídající levému sloupci 
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Směr tisku 0 

Referenční bod 0,0 (levý horní roh) 
Posunutí 0 

Režim odtrhávání Zapnuto 
Režim odlepování Vypnuto 
Režim řezání Vypnuto 
Nastavení sériového 

portu 
9600 b/s, bez parity, 8 datových bitů, 1 stop bit 

Kódová stránka 850 

Kód země 001 

Mazání paměti Flash  Ne 
IP adresa DHCP 

 
4.3.4 Nastavení senzoru černých značek jako senzoru média a kalibrace senzoru černých 
značek 
 

Postupujte podle následujících pokynů. 
1. Vypněte vypínač tiskárny. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko, poté zapněte vypínač. 
3. Uvolněte tlačítko, jakmile indikátor LED po pěti zelených bliknutích začne blikat 
zeleně/oranžově. (Stačí, když tlačítko uvolníte kdykoli během pěti zelených/oranžových 
bliknutí.) 
 
 Signalizace indikátoru LED se postupně mění v následujícím pořadí: 

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svítící zelená 

 
4.3.5 Nastavení senzoru mezery jako senzoru média a kalibrace senzoru mezery 
 

Postupujte podle následujících pokynů. 
1. Vypněte vypínač tiskárny. 
2. Stiskněte a podržte tlačítko, poté zapněte vypínač. 
3. Uvolněte tlačítko, jakmile indikátor LED po pěti zelených bliknutích začne blikat 
červeně/oranžově. (Stačí, když tlačítko uvolníte kdykoli během pěti červených/oranžových 
bliknutí.) 
 
 Signalizace indikátoru LED se postupně mění v následujícím pořadí:  

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svítící zelená 
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4.3.6 Vynechání souboru AUTO.BAS 
 

Programovací jazyk TSPL2 umožňuje uživateli stáhnout do paměti flash automaticky 
spouštěný soubor. Tiskárna spustí soubor AUTO.BAS bezprostředně po svém zapnutí. 
Pomocí nástroje při spuštění lze program AUTO.BAS deaktivovat. 
 
Chcete-li vynechat program AUTO.BAS, použijte následující postup. 
1. Vypněte tiskárnu. 
2. Stiskněte tlačítko pro vysunutí, poté zapněte tiskárnu. 
3. Uvolněte tlačítko pro vysunutí, jakmile indikátor LED začne svítit trvale zeleně. 
 Signalizace indikátoru LED se postupně mění v následujícím pořadí:  

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svítící zelená 

4. Tiskárna přeruší spuštění programu AUTO.BAS. 
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5. Řešení problémů 
Následující část popisuje nejčastější problémy, s nimiž se můžete při práci s tiskárnou 
čárových kódů setkat. Pokud tiskárna ani po vyzkoušení všech doporučovaných řešení 
nepracuje správně, obraťte se na oddělení služeb zákazníkům svého prodejce nebo 
distributora. 

 
5.1 Stav indikátoru LED 
 

Následující tabulka obsahuje obvyklé problémy související se stavem indikátoru LED a jiné 
potíže, s nimiž se můžete při práci s tiskárnou setkat. Jsou v ní uvedena i doporučená 
řešení. 
 
Stav/barva 
indikátoru 

LED 

Stav 
tiskárny 

Možná příčina Postup řešení 

Nesvítí Žádná reakce Vypnuté napájení. * Zapněte vypínač tiskárny. 

* Zkontrolujte, zda svítí zelený indikátor LED na 

napájecím zdroji. Pokud nikoli, napájecí zdroj je 

vadný. 
* Zkontrolujte správné připojení kabelu mezi 

elektrickou zásuvkou a napájecím zdrojem 

a mezi napájecím zdrojem a tiskárnou. 
Trvale svítící 

zelená 
Zapnutá Tiskárna je 

připravena k použití. 
* Není nutná žádná akce. 

Blikající 

zelená 
Pozastavení Tisk byl přerušen. * Stisknutím tlačítka pro vysunutí pokračujte 

v tisku. 
Blikající 

červená 
Chyba Došlo tiskové médium 

nebo nastavení 

tiskárny není správné. 

1. Došlo médium 

* Založte roli se štítky a postupujte podle pokynů 

pro zakládání médií. Poté stisknutím tlačítka pro 

vysunutí pokračujte v tisku. 

2. Nastavení tiskárny není správné 

* Inicializujte tiskárnu podle pokynů v části 

„Nástroje při zapnutí“ nebo „Program Diagnostic 

Tool“. 
 

Poznámka: 

Stav tiskárny lze snadno zjistit pomocí nástroje Diagnostic Tool. Další informace o programu 

Diagnostic Tool najdete v pokynech k softwaru na CD disku. 
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5.2 Problémy při tisku 
 

Problém Možná příčina Postup řešení 

Tiskárna netiskne 

Zkontrolujte, zda je připojovací kabel 

správně připojen. 
Znovu připojte kabel k rozhraní. 

Nesprávná konfigurace kontaktů 

sériového kabelu. 
Použijte kabel se správnou konfigurací 

kontaktů. 
Nastavení sériového portu v počítači 

neodpovídá nastavení v tiskárně. 
Opravte nastavení sériového portu. 

Port nastavený v ovladači systému 

Windows není správný. 
Vyberte správný port tiskárny 

v ovladači. 
IP adresa, maska podsítě nebo brána 

nejsou nastaveny správně. 
Nastavte IP adresu, masku podsítě 

a bránu. 

Žádný tisk na štítku Nesprávně založené štítky. 
Postupujte podle pokynů pro zakládání 

média. 
Neustálé vysouvání 

štítků 
Chybné nastavení tiskárny. 

Inicializujte tiskárnu a proveďte 

kalibraci mezery a černých značek. 

Uvíznutí papíru 

Nesprávně nastavená citlivost senzoru 

mezery nebo černých značek (citlivost 

senzoru není dostatečná). 

Proveďte kalibraci senzoru mezery 

a černých značek. 

Nesprávné nastavení velikosti štítků. Nastavte v tiskovém programu velikost 
štítků přesně podle založeného média. 

Uvíznutý štítek v mechanismu tiskárny 

poblíž oblasti senzoru. 

Odeberte uvíznutý štítek. 

Špatná kvalita tisku 

Nesprávně zavřený horní kryt. Zavřete zcela horní kryt a zkontrolujte 
zacvaknutí západek na levé i pravé 
straně. 

Použití nesprávného napájecího zdroje. Zkontrolujte, zda napájecí zdroj 
dodává stejnosměrné napětí 24 V. 

Nesprávné založení média. Znovu založte médium. 

Nashromážděné nečistoty nebo lepidlo 

na tiskové hlavě. 

Očistěte tiskovou hlavu. 

Nesprávné nastavení hustoty tisku. Nastavte správně hustotu a rychlost 
tisku. 

Poškození součásti tiskové hlavy – 

zkontrolujte zkušební vzorek. 

Spusťte automatický test tiskárny 
a zkontrolujte zkušební vzorek hlavy, 
zda v něm nechybí některé body. 
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5.3 LCD displej (volitelně u modelu TDP-225) 
 

Následující tabulka popisuje zprávy na displeji LCD, které se mohou při práci s tiskárnou 
objevit. Jsou v ní uvedena i doporučená řešení. 
 

Zpráva Možná příčina Postup řešení 

Head Open 
 

 
 

* Horní kryt tiskárny je otevřený. * Zavřete horní kryt. 

No Paper 
 

 
 

* Došlo médium. 

* Médium je nesprávně založeno. 

* Senzor mezery a černých 

značek není zkalibrován. 

* Založte novou roli média. 

* Založte roli s médiem znovu podle 

pokynů v uživatelské příručce. 

* Proveďte kalibraci senzoru 

mezery a černých značek. 

Paper Jam 
 

 
 

* Senzor mezery a černých 

značek není správně nastaven. 

* Nesprávné nastavení velikosti 

štítků. 

* Uvíznutí štítků v mechanismu 

tiskárny. 

* Proveďte kalibraci senzoru 

mezery a černých značek. 

* Nastavte správně velikost štítků. 

Out of Mem 

 

 
 

* Paměť FLASH/DRAM nebo 

karta MicroSD je zaplněná. 

* Odstraňte nepoužívané soubory 

v paměti FLASH/DRAM nebo na 

kartě MicroSD. 

Take Label 
 

 
 

* Je aktivována funkce 

odlepování. Tiskárna před 

tiskem dalšího štítku čeká, až 

uživatel odebere vytisknutý 

štítek. 

* Je-li instalován modul pro 

odlepování, odeberte před tiskem 

dalšího štítku vytisknutý štítek. 

* Je-li instalován modul pro 

odlepování, vytisknutý štítek byl 

odebrán, ale zpráva zůstává na 

displeji, zkontrolujte připojení 

konektoru modulu pro odlepování 

k hlavní desce. 
* Není-li modul pro odlepování 

instalován, deaktivujte funkci 

odlepování. 

Cutter Error 
 

 
 

* Uvíznutí média v řezačce. 

* Řezačka není instalována. 

* Poškození řezačky nebo její 

řídicí desky. 

* Odeberte uvíznutý štítek. 

* Zkontrolujte, zda tloušťka média 

nepřekračuje 0,19 mm. 

* Vyměňte řezačku nebo její řídicí 
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desku. 
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6. Údržba 
Tato část popisuje nástroje pro čištění a způsoby údržby tiskárny. 

 
1.  K čištění tiskárny používejte některý z následujících materiálů: 
 vatovou tyčinku (pero pro čištění hlavy); 
 hadřík bez vláken; 
 kartáček s ofukováním či odsáváním; 
 100% etanol. 

 
2.  Při čištění použijte následující postup: 

Část tiskárny  Způsob Interval 

Tisková hlava 

1. Před čištěním tiskové hlavy tiskárnu vždy 

vypněte. 

2. Nechte tiskovou hlavu alespoň jednu 

minutu vychladnout. 

3. Vyčistěte povrch hlavy vatovou tyčinkou 

a 100% etanolem. 

Tiskovou hlavu očistěte vždy při 

výměně role s médiem. 

 

Přítlačný váleček 

1. Vypněte tiskárnu. 

2. Otáčejte tiskovým válečkem a pečlivě jej 

otřete 100% etanolem a vatovou tyčinkou 

nebo hadříkem bez vláken. 

Přítlačný váleček očistěte vždy při 

výměně role s médiem. 

Odtrhávací 

a odlepovací 

panel 

Očistěte panel hadříkem bez vláken a 100% 

etanolem. 
Podle potřeby 

Senzor Pomocí stlačeného vzduchu nebo vakua. Měsíčně 
Vnější části Pomocí navlhčeného hadříku. Podle potřeby 

Vnitřek tiskárny  Pomocí kartáčku nebo vakua. Podle potřeby 
 

Poznámka: 

 Nedotýkejte se tiskové hlavy rukou. Dojde-li k nechtěném dotyku, očistěte hlavu etanolem. 
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 Používejte 100% etanol. Nepoužívejte lékařský alkohol, mohl by poškodit tiskovou hlavu. 
 Pravidelně čistěte tiskovou hlavu a senzory při výměně média, zajistíte tím správnou funkci 

tiskárny a prodloužíte její životnost. 

 Maximální poměr při tisku tečkované čáry u této tiskárny činí 15 %. Maximální výška plné černé 

čáry je omezena na 40 bodů, což při rozlišení tisku 203 dpi odpovídá hodnotě 5 mm. 
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Historie změn 
Datum Obsah Redaktor 

10. 8. 2009 Změny v části 2.2.2 Camille 

7. 9. 2009 Změny v části 3.3 Program Diagnostic Tool Camille 
15. 9. 2009 Přidání modelu TDP-225W Camille 
16. 9. 2009 Přidání části 3.4 Camille 
18. 9. 2009 Přidání části 5.3 Camille 
28. 12. 2009 Změny v části 2.2.3 (přidání hostitelského rozhraní USB) Camille 
3. 3. 2010 Změny v části 1.2 Camille 
12. 3. 2010 * Přidání části 3.7 (Připojení klávesnice k hostitelskému rozhraní 

USB) 

* Změny v částech 3.1 a 2.2.3 

Camille 

23. 11. 2010 Změny v částech 1.2 a 2.2.3 Camille 
25. 1. 2011 Změna adresy TSC Camille 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

Ústředí společnosti Závod Li Ze 
9F., No.95, Minquan Rd., Xindian Dist.,  No.35, Sec. 2, Ligong 1st Rd., Wujie Township, 
New Taipei City 23141, Taiwan (R.O.C.) Yilan County 26841, Taiwan (R.O.C.)  
TEL: +886-2-2218-6789     TEL: +886-3-990-6677 
FAX: +886-2-2218-5678     FAX: +886-3-990-5577 
Web http://www.tscprinters.com 
E-mail printer_sales@tscprinters.com 

 tech_support@tscprinters.com 
 

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 

TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 
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