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Prehlásenie o autorských právach 
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za iným účelom, než je osobné používanie kupujúceho, bez výslovného písomného súhlasu 
spoločnosti TSC Auto ID Technology Co., Ltd. 
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1. Úvod 
1.1 Predstavenie výrobku 
 
Ďakujeme, že ste si vybrali tlačiareň čiarových kódov TSC. Cez svoje malé rozmery sa 
vyznačuje vysokou kvalitou a spoľahlivosťou prevádzky. 
 
Táto tlačiareň využíva priamu termálna tlač s užívateľsky nastaviteľnou rýchlosťou 2,0; 3,0; 
4,0 alebo 5,0 palcov za sekundu (ips). Ako tlačové médium je možné použiť štítky v roliach, 
vysekávané a skladané štítky oddelené medzerou alebo čiernymi značkami. K dispozícii sú 
všetky bežné formáty čiarového kódu. Znaky a čiarové kódy je možné tlačiť v štyroch 
smeroch, s použitím ôsmich rôznych alfanumerických bitmapových písiem a integrované 
funkcie škálovania písma. Tlačiareň predstavuje ideálne riešenie pre bezproblémovú a 
vysoko výkonnú tlač štítkov. 
 
1.2 Štandardy a normy 
CE, trieda 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, časť 15, trieda 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. REZACÍ MODUL OBSAHUJE NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ ČASTI. UDRŽUJTE PRSTY A INÉ 

ČASTI TELA V BEZPEČNEJ VZDIALENOSTI. 
2. SÚČASŤOU HLAVNEJ DOSKY SÚ HODINY REÁLNEHO ČASU NAPÁJANÉ LITHIOVOU 

BATÉRIOU CR2032. PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ 
NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU. 

3. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE PODĽA POKYNOV VÝROBCOV. 
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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: 
Maximálny pomer pri tlači bodkovanej čiary u tejto tlačiarne je 15%. Maximálna výška plnej čiernej 
čiary je obmedzená na 40 bodov, čo pri rozlíšení tlače 203 dpi zodpovedá hodnote 5 mm. 

 
 

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



 

2. Základné informácie 
2.1 Vybalenie a kontrola 
 

Tlačiareň je dodávaná v špeciálnom obale, ktorý zabraňuje jej poškodeniu pri doprave. Pri 
preberaní tlačiarne čiarových kódov starostlivo skontrolujte obal aj vlastnú tlačiareň. Obalový 
materiál si uložte pre prípad, že by ste tlačiareň potrebovali odoslať späť. 

 
Po vybalení tlačiarne skontrolujte obsah dodávky podľa nasledujúceho zoznamu. 

 
 J e dnotka  tla ia rne  (1 ks ) 
 CD dis k s  ovláda om pre  s ys tém Windows a softvérom na tlač štítkov (1 ks) 
 Struná príruka  pre  s pre vádzkova nie  (1 ks ) 
 Na pá ja cí kábe l (1 ks ) 
 Automa tický pre pína ný na pá ja cí zdroj (1 ks ) 
 P ripojova cí kábe l US B (1 ks ) 

 
 

Ak niektorá časť chýba, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom svojho predajcu alebo 
distribútora. 
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2.2 Hlavné časti tlačiarne 

 
2.2.1 Pohľad spredu 
 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

 

 
 

 

 
1. Západka pre otvorenie horného krytu 
2. Zásuvka pre kartu MicroSD 
3. Okienko pre sledovanie média 
4. Indikátor LED 
5. Tlačidlo pre vysunutie média 
6. Výstup papiera 
7. LCD displej (voliteľné pre model TDP-225) 

 
 

* Doporučené špecifikácie karty MicroSD: 

Špecifikácie karty 

SD  
Kapacita 

karty SD  Schválený výrobca 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 podporovaný systém súborov DOS FAT. 

- Názvy zložiek a súborov uložených na karte SD musia byť vo formáte 8.3. 

1 

3 
4 

5 

2 6 

1 

3 

4 

5 

2 6 

7 
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2.2.2 Pohľad zvnútra 
 
 

 
 
 
 
 

1. Horný kryt 
2. Držiak média 
3. Vodítka média 
4. Tlačová hlava 
5. Senzor medzery (prijímač) 
6. Senzor medzery (vysielač) 
7. Prítlačný valček 
8. Senzor čiernych značiek 
9. Zámok držiaku média 

 
 
 

7 

6 

5 

4 

1 

8 3 

 

2 (model TDP-225) 

2 (model 
TDP-225W) 

 

9 
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2.2.3 Pohľad zozadu 
 

Model TDP-225 Model TDP-225W 
 

 
 
 
 
  

 
 

 

 
 
 

 
1. Vypínač 
2. Zásuvka pre konektor napájania 
3. Rozhranie USB 
4. Rozhranie RS-232C (voliteľné pre model TDP-225W) 
5. Vstup pre skladané médium 
6. Rozhranie Ethernet (voliteľné pre model TDP-225) 
7. Hostiteľské rozhranie USB (voliteľný doplnok z výroby pre model 
TDP-225W) 

 
Poznámka: Obrázok rozhrania slúži len na ilustráciu. Dostupnosť jednotlivých typov rozhraní zistíte v  

špecifikáciách výrobku.

1 
4 3 2 

5 

6 
1 

3 2 

7 
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3. Nastavenie 
3.1 Nastavenie tlačiarne 

1. Umiestnite tlačiareň na rovnú a pevnú podložku. 
2. Skontrolujte, či je vypínač vypnutý. 
3. Pripojte tlačiareň k počítaču káblom USB, ktorý je súčasťou dodávky. 
4. Zapojte napájací kábel do dierky napájania na zadnej strane počítača, potom pripojte 

napájací kábel do správne uzemnenej elektrickej zásuvky. 
Poznámka: Pred zapojením napájacieho konektora do konektora napájania vypnite vypínač tlačiarne. 

3.2 Zakladanie média 
3.2.1 Zakladanie média 
 

1. Zatiahnite za západky po stranách smerom k prednej časti tlačiarne, otvorte horný kryt 
a zodvihnite ich až na doraz. 

 
2. Držiak médií je možné použiť pre rolky s jadrom o priemere 1” a 1,5”. Prepnutie sa 

prevádza otočením hornej časti držiaku o 180 stupňov v smere hodinových ručičiek (platí 
iba pre model TDP-225). 

        
 
 

1.5” 1” 
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3. Odsuňte od seba držiaky média na šírku rolky so štítkami. 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

  

 
4. Medzi držiaky vložte rolku a držiaky vtisnite do jeho jadra. 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

 
 

 
5. Papier potlačiteľnou stranou nahor prevlečte vodítkami média a senzorom. Predný okraj 

štítku umiestnite na prítlačný valček. 
Model TDP-225 Model TDP-225W 

  

 

Vodítka média 

Prítlačný valček 

Senzor 
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6. Opatrne zavrite kryt a skontrolujte, či sa bezpečne zacvakol. 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

  
 

 
7. Pomocou programu Diagnostic Tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ skalibrujte. 

(Spusťte program Diagnostic Tool  zvoľte záložku Printer Configuration  kliknite na 
tlačidlo Calibrate Sensor.) 
Poznámka: Senzor medzery a čiernych značiek je potrebné skalibrovať pri každej výmene média. 
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 Zakladanie rolky so štítkami 
 

Model TDP-225 Model TDP-225W 

  
 

 
 
 



 9 

3.2.2 Zakladanie externého média (platí pre model TDP-225) 
 

1. Otvorte horný kryt a odsuňte od sebe držiaky na šírku média. 
2. Zaistite držiak média zatlačením na jeho zámok. 

 
3. Založte médium s použitím zadného vstupu. Papier potlačiteľnou stranou nahor prevlečte 

vodítkami média a senzorom. Predný okraj štítku umiestnite na prítlačný valček. 

      
4. Opatrne zatvorte kryt. 
5. Pomocou programu Diagnostic Tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ skalibrujte. 

(Spusťte program Diagnostic Tool  zvoľte záložku Printer Configuration  kliknite na 
tlačidlo Calibrate Sensor.) 
Poznámka: Senzor medzery a čiernych značiek je potrebné skalibrovať pri každej výmene média. 

 

Zadný vstup 

média 



 10 
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3.2.3 Zakladanie média v režime odlepovanie (voliteľné) 
 

1. Založte médium podľa pokynov v časti 3.2.1. 
2. Po skalibrovaní senzora otvorte horný kryt a odlepovací panel. 

 
3. Pretiahnite médium štrbinou pre podkladový papier pod odlepovacím valčekom. 

    
 
 

4. Zatlačte odlepovací panel späť do tlačiarne. 

 

Odlepovací panel 

Odlepovací váleček Štrbina pre podkladový papier 
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5. Opatrne zatvorte kryt. 
6. Skontrolujte správnu funkciu stlačením tlačidla pre vysunutie. 

 
   
Poznámka: 

Senzor medzery a čiernych značiek je potrebné skalibrovať pri každej výmene média. 
 

Podkladový papier 
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3.2.4 Zakladanie média v režime rezanie (voliteľné) 
 

1. Založte médium podľa pokynov v časti 3.2.1. 
2. Pretiahnite médium štrbinou v rezačke papieru. 

    

 
 

3. Opatrne zatvorte kryt. 

    
4. Pomocou programu Diagnostic Tool nastavte typ senzoru média a zvolený typ skalibrujte. 

(Spusťte program Diagnostic Tool  zvoľte záložku Printer Configuration  kliknite na 
tlačidlo Calibrate Sensor.) 

Štrbina v rezačke 
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Poznámka: 

Senzor medzery a čiernych značiek je potrebné skalibrovať pri každej výmene média. 
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3.3 Program Diagnostic Tool 
Nástroj Diagnostic Tool nájdete na CD disku v adresári \ Utilities alebo si ho môžete stiahnuť 
z webu www.tscprinters.com. Program Diagnostic Tool umožňuje užívateľovi prehliadať stav 
a nastavenie tlačiarne, meniť jej nastavenie, sťahovať grafiku, písma a firmware, vytvárať 
bitmapové písma tlačiarne a posielať do tlačiarne doplnkové príkazy. Pomocou tohto 
užitočného nástroja môžete kontrolovať stav tlačiarne a jej nastavenia, detekovať a 
odstraňovať chyby. 
 
Poznámka: Tento program spolupracuje s tlačiarňami vybavenými firmvérom verzie V6.00 alebo 

novším. 

 
3.3.1 Spustenie programu Diagnostic Tool 

1. Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool.exe spustite program. 

2. V programe sú k dispozícii štyri okruhy funkcií: konfigurácia tlačiarne (Printer 
Configuration), správca súborov (File Manager), správca bitmapových písiem (Bitmap 
Font Manager) a príkazový nástroj (Command Tool). 

 

 
 

 

 

Záložky funkcií 

Funkcie tlačiarne 

Rozhranie 

Stav tlačiarne 

Nastavenie 

tlačiarne 
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3.3.2 Rámček Printer Function (Funkcie tlačiarne – kalibrácia senzoru, nastavenie 
Ethernetu, nastavenie reálneho času atd.) 

 
1. Vyberte rozhranie počítača, ku ktorému je tlačiareň čiarových kódov pripojená. 
2. Kliknite na niektoré z tlačidiel v rámčeku Printer Function (Funkcie tlačiarne). 
3. Jednotlivé tlačidlá zo skupiny Printer Function (Funkcie tlačiarne) sú napísané nižšie. 
 

 

Funkcie Popis 

Calibrate Sensor 

(Kalibrácia senzoru) 

Kalibruje senzor nastavený v okne 

nastavenia tlačiarne (Printer Setup) v poli 

senzora média. 

Ethernet Setup 

(Nastavenie Ethernetu) 

U vstavaného Ethernetu nastavuje IP 

adresu, masku podsiete a východziu  bránu 

(viď nasledujúcu časť). 
RTC Time 

(Nastavenie reálneho času) 
Synchronizuje hodiny reálneho času 

tlačiarne s počítačom. 
Print Test Page 

(Tlač skúšobnej stránky) 
Vytlačí skúšobnú stránku. 

Reset Printer 

(Resetovanie tlačiarne) 
Reštartuje tlačiareň. 

Factory Default 

(Nastavenie z výroby) 
Inicializuje tlačiareň a všetky parametre 

nastaví na východzie hodnoty. 
Dump Text 

(Textový výpis) 
Aktivuje v tlačiarni režim textového výpisu. 

Ignore AUTO.BAS 

(Ignorovať AUTO.BAS) 
Ignoruje stiahnutý program AUTO.BAS. 

Configuration Page 

(Konfiguračná stránka) 
Vytlačí konfiguráciu tlačiarne. 

 
Poznámka: 

Ďalšie informácie o programu Diagnostic Tool nájdete v jeho stručnej úvodnej príručke na CD disku 

v adresári \Utilities. 
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3.4 Nastavenie rozhrania Ethernet pomocou programu Diagnostic 

Tool (voliteľné pre model TDP-225) 
Nástroj Diagnostic Tool nájdete na CD disku v adresári \ Utilities alebo ho môžete stiahnuť z 
webu www.tscprinters.com. Užívatelia môžu tento program použiť pre nastavenie rozhrania 
Ethernet cez USB alebo pre priame nastavenie tohto rozhrania. Nasledujúca časť obsahuje 
pokyny pre užívateľské nastavenie siete Ethernet prostredníctvom týchto rozhraní. 
 
3.4.1 Použitie rozhrania USB pre nastavenie rozhrania Ethernet 

1. Pripojte tlačiareň k počítaču káblom USB. 
2. Zapnite tlačiareň. 
3. Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool.exe spustite program Diagnostic Tool. 

Poznámka: Tento program spolupracuje s tlačiarňami vybavenými firmvérom 
verzia V6.00 alebo novšia. 

4. V programu Diagnostic Tool je ako výchozie nastavené rozhranie USB. Ak je tlačiareň 
pripojená cez rozhranie USB, nastavenie v poli Interface (Rozhranie) nie je potrebné 
meniť. 

 

 
5. Kliknite na tlačidlo Ethernet Setup (Nastavenie Ethernetu) v skupine Printer Function 

(Funkcie tlačiarne) na záložke Printer Configuration (Konfigurácia tlačiarne) a nastavte IP 
adresu, masku podsiete a bránu pre vstavané rozhranie Ethernet. 
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3.4.2 Použitie rozhranie Ethernet pre priame nastavenie tohto rozhrania 
 

1. Pripojte počítač a tlačiareň k sieti LAN. 
2. Zapnite tlačiareň. 
3. Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool.exe spustite program Diagnostic Tool. 

Poznámka: Tento program spolupracuje s tlačiarňami vybavenými firmvérom 
verzia V6.00 alebo novšia. 

4. V poli Interface (Rozhranie) zvoľte možnosť Ethernet, potom kliknite na tlačidlo Setup 
(Nastavenie) a nastavte IP adresu, masku podsiete a bránu pre vstavané rozhranie 
Ethernet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Kliknite na tlačidlo Discover Device (Zistiť zariadenia). Program zistí tlačiarne pripojené k  
     sieti. 
 6. Vyberte tlačiareň v zozname vľavo. Program zobrazí zodpovedajúcu IP adresu v poli IP      
     address / Printer Name (IP adresa / Názov tlačiarne) na pravej strane. 
 7. Ak chcete nastaviť IP adresu získanú od služby DHCP alebo použiť statickú adresu,  
     kliknite na možnosť Change IP Address (Zmeniť IP adresu). 
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Východisková IP adresa je získaná od služby DHCP. Ak chcete toto nastavenie zmeniť a 
použiť statickú IP adresu, kliknite na prepínač Static IP (Statická IP), potom zadajte IP 
adresu, masku podsiete a bránu. Nastavenie nadobudne platnosť po kliknutí na tlačidlo 
Set IP (Nastaviť IP). 
 

Užívateľ v tomto okne tiež môže zmeniť názov tlačiarne (Printer Name) na iný model. 
Zmena nadobudne platnosť po kliknutí na tlačidlo Set Printer Name (Nastaviť názov 
tlačiarne). 
Poznámka: Po kliknutí na tlačidlo Set Printer Name (Nastaviť názov tlačiarne) 
alebo Set IP (Nastaviť IP) bude tlačiareň resetovaná, aby sa zmeny prejavili. 
 

8. Kliknutím na tlačidlo Exit (Koniec) ukončíte nastavenie rozhrania Ethernet a prejdite späť 
do hlavného okna programu Diagnostic Tool. 

 
Tlačidlo Factory Default (Nastavenie z výroby) 
Táto funkcia vráti pôvodné nastavenia IP adresy, masky podsiete a brány získané od 
služby DHCP a obnoví pôvodný názov tlačiarne. 

 
Tlačidlo Web setup (Webové nastavenia) 
Okrem programu Diagnostic Utility môžete k nastaveniu tlačiarne, získaniu informácií o 
stave a aktualizáciu firmvéru použiť aj webový prehliadač Internet Explorer alebo Firefox. 
Táto funkcia ponúka intuitívne užívateľské rozhranie a možnosť vzdialenej správy 
tlačiarne cez sieť. 
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3.5 Inštalácia pamäťovej karty MicroSD 
1. Otvorte kryt pamäťovej karty SD. 

  
2. Vložte kartu MicroSD do zásuvky. 

   
3. Zatvorte kryt pamäťovej karty SD. 

 
* Doporučené špecifikácie karty SD: 

Špecifikácie karty 

SD  
Kapacita karty 

SD  Schválený výrobca 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 podporovaný systém súborov DOS FAT. 

- Názvy zložiek a súborov uložených na karte SD musí byť vo formáte 8.3. 
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3.6 Montáž tlačiarne na stenu 

 
Na spodnej strane tlačiarne sa nachádzajú tri otvory. Tlačiareň je možné upevniť na stenu 
pomocou skrutiek s hlavou o priemere 3,0-3,5 mm. 

 
 

Poznámka: Dbajte na správne zavesenie, aby nemohlo dôjsť k pádu tlačiarne. 
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3.7 Pripojenie počítačovej klávesnice k hostiteľskému rozhraniu 

USB (voliteľný doplnok z výroby pre model TDP-225W) 
 

1. Vypnite tlačiareň. 
2. Pripojte počítačovú klávesnicu s konektorom USB k hostiteľskému rozhranie USB na 

tlačiarni. 
3. Zapnite tlačiareň. 
4. Po stlačení klávesu F1 na klávesnici sa na LCD displeji tlačiarne zobrazí nasledujúci text: 
 
 
 
 
5. Pomocou klávesy so šípkou hore ↑ alebo dole ↓ presuňte kurzor ">" na miesto, kam ste 

predtým uložili súbor (DRAM, FLASH alebo CARD) a stlačením klávesy Enter zobrazte 
zoznam súborov. 

6. Vyberte súbor a stlačením klávesy Enter spustite program. BAS. 
 
 
 
 

7. Potom môžete zadávať dáta z klávesnice do samostatnej aplikácie. 
 
Stlačením klávesy F1 na počítačovej klávesnici spustíte túto funkciu. 
Stlačením klávesy so šípkou hore ↑ alebo dole ↓ presuniete kurzor na požadovanú možnosť. 
Stlačením klávesy Esc sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. 
Stlačením klávesy Enter zadáte alebo spustíte možnosť označenú kurzorom. 
Stlačením kláves Ctrl + C resetujete tlačiareň a prejdete do stavu pripravenosti (Ready). 
 

Poznámka: Hostiteľské rozhranie USB je voliteľný doplnok z výroby pre model TDP-225W. 

File List 
> DRAM 
 FLASH 

FLASH List 
> TEST1.BAS 
 TEST2.BAS 
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4. Indikátor LED a funkcie tlačidla 
Tlačiareň je vybavená jedným tlačidlom a jedným trojfarebným indikátorom LED. S využitím 
rôznofarebnej indikácie a stlačení tlačidla je možné posúvať štítky, prerušiť tlačovú úlohu, 
vybrať a kalibrovať senzor médiá, vytlačiť zostavu automatického testu tlačiarne a resetovať 
(inicializovať) tlačiareň na predvolené nastavenia. Funkcia tlačidla v rôznych situáciách sú 
popísané v nasledujúcej časti. 
 

4.1 Indikátor LED 
 

Farba LED Význam 
Zelená (trvale svieti) 

 

Tlačiareň je zapnutá a pripravená k použitiu. 

Zelená (blikajúca) 
Systém sťahuje dáta z počítače do pamäte alebo došlo 

k prerušeniu tlače. 

Oranžová Systém odstraňuje dáta z tlačiarne. 

Červená (trvale svieti) Tlačová hlava je otvorená alebo došlo k chybe rezačky. 

Červená (blikajúca) 
Došlo k chybe tlače (otvorená hlava, došiel papier, zaseknutý 

papier, chyba pamäte atď.). 

 
4.2 Bežné funkcie tlačidla  
 

1. Posun štítkov 
Ak je tlačiareň pripravená na tlač, stlačením tlačidla môžete vysunúť jeden štítok až k 
začiatku ďalšieho štítku. 
 

2. Prerušenie tlače 
V priebehu tlače môžete stlačením tlačidla tlač pozastaviť. V čase pozastavenia bude 
indikátor LED na zeleno blikať. Ďalším stlačením tlačidla tlač obnovíte. 

 

4.3 Nástroje pri zapnutí 
 

Pri zapnutí tlačiarne je k dispozícii šesť nástrojov, ktoré umožňujú nastaviť a testovať hardvér 
tlačiarne. Tieto nástroje je možné aktivovať stlačením tlačidla na vysunutie pri súčasnom zapnutí 
tlačiarne a jeho podržaním do okamihu, keď indikátor LED signalizuje požadovanú funkciu. 
 
Nasledujúci postup popisuje prácu s jednotlivými nástrojmi pri zapnutí. 
1. Vypnite vypínač tlačiarne. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo, potom zapnite vypínač. 
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3. Uvoľnite tlačidlo v okamihu, keď indikátor LED signalizuje požadovanú funkciu. 
 

Nástroje pri zapnutí Signalizácia indikátoru LED: 
                        Farva LED 

Funkcie 
Oranžo

vá 
Červená 

(5 

bliknutí) 

Oranžová 

(5 

bliknutí) 

Zelená 

(5 

bliknutí) 

Zelená/oranž

ová 

(5 bliknutí) 

Červená/or

anžová 

(5 bliknutí) 

Zelená 

(svieti) 

1. Kalibrácia senzoru medzery 

a čiernych značiek 
 Uvoľniť      

2. Kalibrácia senzoru medzery 

a čiernych značiek, automatický test 

a vstup do režimu textového výpisu 

  Uvoľniť     

3. Inicializácia tlačiarne    Uvoľniť    

4. Nastavenie senzoru čiernych 

značiek ako senzoru média 

a kalibrácia senzoru čiernych 

značiek 

    Uvoľniť   

5. Nastavenie senzoru medzery ako 

senzoru média a kalibrácie senzora 

medzery 

     Uvoľniť  

6. Vynechávanie súboru AUTO.BAS       Uvoľniť 
 

4.3.1 Kalibrácia senzoru medzery a čiernych značiek 
 

Senzor medzery a čiernych značiek je potrebné skalibrovať v nasledujúcich situáciách: 
1. Prvé použitie novej tlačiarne. 
2. Výmena média so štítkami. 
3. Inicializácia tlačiarne. 
 
Pri kalibrácii senzora medzery a čiernych značiek použite nasledujúci postup. 
1. Vypnite vypínač tlačiarne. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo, potom zapnite vypínač. 
3. Uvoľnite tlačidlo, ako náhle indikátor LED začne blikať červeno. (Stačí, keď tlačidlo    

 uvoľníte kedykoľvek počas piatich červených bliknutí.) 
 
 Nástroj skalibruje citlivosť senzoru medzery a čiernych značiek. 
 Signalizácia indikátoru LED sa postupne mení v nasledujúcom poradí: 

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

 
Poznámka:  

1. Kalibráciu senzora je možné vykonať pomocou programu Diagnostic Tool alebo pomocou 
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nástroja pri zapnutí. Ďalšie informácie nájdete v časti "3.3 Program Diagnostic Tool". 

2. Pred kalibráciou senzoru vyberte, či má byť použitý senzor medzery alebo senzor čiernych značiek. 

 

4.3.2 Kalibrácia medzery a čiernych značiek, automatický test a režim textového výpisu 
 

Pri kalibrácii senzora medzery a čiernych značiek tlačiareň zmeria dĺžku štítku, vytlačí na 
štítok internú konfiguráciu (v rámci automatického testu) a potom vstúpi do režimu textového 
výpisu. Predmet kalibrácie (senzor medzery alebo senzor čiernych značiek) závisí od  
nastavenia senzora v poslednej tlačovej úlohe. 
Pri kalibrácii senzora použite nasledujúci postup. 
1. Vypnite vypínač tlačiarne. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo, potom zapnite vypínač. 
3. Uvoľnite tlačidlo, ako náhle indikátor LED začne blikať oranžovo. (Stačí, keď tlačidlo 

uvoľníte kedykoľvek počas piatich oranžových bliknutí.) 
 
 Signalizácia indikátoru LED sa postupne mení v nasledujúcom poradí: 

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

4. Tlačiareň skalibruje senzor, zmeria dĺžku štítku, vytlačí interné nastavenia a potom vstúpi 
do režimu textového výpisu. 

 
Poznámka:  

1. Kalibráciu senzora je možné vykonať pomocou programu Diagnostic Tool alebo pomocou 

nástroja pri zapnutí. Ďalšie informácie nájdete v časti "3.3 Program Diagnostic Tool". 

2. Pred kalibráciou senzoru vyberte, či má byť použitý senzor medzery alebo senzor čiernych značiek. 
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Automatický test 
Po kalibrácii senzora medzery alebo čiernych značiek tlačiareň vytlačí svoju konfiguráciu. 
Výtlačok z automatického testu je možné použiť ku kontrole, či nedošlo k poškodeniu 
niektorého bodu na vykurovacom teliesku, ku kontrole konfigurácie tlačiarne a voľnej pamäte. 

 

 

 

Skúšobná vzorka tlačovej hlavy 

Názov modelu tlačiarne a verzia firmwaru 

Dĺžka doposiaľ potlačeného média 

Kontrolný súčet firmwaru hlavnej dosky 

Nastavenie sériového portu 

Kódová stránka 

Kód krajiny 

Rýchlosť tlače 

Sýtosť tlače 

Rozmery štítku (šírka, výška) 

Rozmery medzery (zvislá medzera, posunutie) 

       Citlivosť senzora 

 

 

 

 

 

 

Informácie správy súborov 

  

 

 Režim textového výpisu 
Po vytlačení konfigurácie tlačiareň vstúpi do režimu textového výpisu. V režime textového 
výpisu sú znaky tlačené v dvoch stĺpcoch podľa nasledujúceho obrázku. Znaky v ľavom 
stĺpci predstavujú dáta prijaté zo systému, dáta v pravom stĺpci zodpovedajú ich 
hexadecimálnym hodnotám. Vytlačené údaje môžu užívatelia a technici použiť pri overovaní 
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a ladení programu.  

 
Poznámka: 

1. Režim textového výpisu vyžaduje papier o šírke 2 ". 

2. Ak sa chcete vrátiť k bežnej tlači, vypnite a zapnite tlačiareň. 

3. Ak sa chcete vrátiť do predchádzajúcej ponuky, stlačte tlačidlo pre vysunutie. 

 
4.3.3 Inicializácia tlačiarne 
 

Pri inicializácii tlačiarne dôjde k vymazaniu pamäte DRAM a obnoveniu predvolených 
nastavení tlačiarne. 
Ak chcete tlačiareň inicializovať, použite nasledujúci postup. 
1. Vypnite vypínač tlačiarne. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo, potom zapnite vypínač. 
3. Uvoľnite tlačidlo, ako náhle indikátor LED po piatich oranžových bliknutiach začne blikať 
nazeleno. (Stačí, keď tlačidlo uvoľníte kedykoľvek počas piatich zelených bliknutí.) 
 
 Signalizácia indikátoru LED sa postupne mení v nasledujúcom poradí:  

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

 
Pri inicializácii dôjde k obnove predvolených nastavení tlačiarne podľa nasledujúcej tabuľky. 

Parameter Východzie nastavenia 
Rýchlosť 127 mm/s (5 ips) (203 dpi) 
Hustota 8 

Šírka štítku 2” (50,8 mm) 
Výška štítku 4” (101,6 mm) 
Typ senzoru Senzor medzery 
Nastavenie medzery 0,12” (3,0 mm) 

ASCII data Hexadecimálné dáta 
odpovedajúcemu ľavému 
stĺpcu 
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Smer tlače 0 

Referenčný bod 0,0 (ľavý horný roh) 
Posunutie 0 

Režim odtrhávania Zapnuté 
Režim odlepovania Vypnuté 
Režim rezania Vypnuté 
Nastavenie sériového 

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

Kódová stránka 850 

Kód zeme 001 

Mazanie pamäte Flash  Ne 
IP adresa DHCP 

 
4.3.4 Nastavenie senzoru čiernych značiek ako senzoru média a kalibrácie senzoru 
čiernych značiek 
 

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
1. Vypnite vypínač tlačiarne. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo, potom zapnite vypínač. 
3. Uvoľnite tlačidlo, ako náhle indikátor LED po piatich zelených bliknutiach začne blikať 
zeleno / oranžovo. (Stačí, keď tlačidlo uvoľníte kedykoľvek počas piatich zelených / 
oranžových bliknutí.) 
 
 Signalizácia indikátoru LED sa postupne mení v nasledujúcom poradí: 

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

 
4.3.5 Nastavenie senzoru medzery ako senzoru média a kalibrácie senzoru medzery 
 

Postupujte podľa nasledujúcich pokynov. 
1. Vypnite vypínač tlačiarne. 
2. Stlačte a podržte tlačidlo, potom zapnite vypínač. 
3. Uvoľnite tlačidlo, ako náhle indikátor LED po piatich zelených bliknutiach začne blikať 
červeno / oranžovo. (Stačí, keď tlačidlo uvoľníte kedykoľvek počas piatich červených / 
oranžových bliknutí.) 
 
 Signalizácia indikátoru LED sa postupne mení v nasledujúcom poradí:  

Oranžová  červená (5 bliknutí)  oranžová (5 bliknutí)  zelená (5 bliknutí)  
zelená/oranžová (5 bliknutí)  červená/oranžová (5 bliknutí)  trvale svietiaca zelená 
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4.3.6 Vynechávanie súboru AUTO.BAS 
 

Programovací jazyk TSPL2 umožňuje užívateľovi stiahnuť do pamäte flash automaticky 
spúšťaný súbor. Tlačiareň spustí súbor AUTO.BAS bezprostredne po svojom zapnutí. 
Pomocou nástroja pri spustení sa dá program AUTO.BAS deaktivovať. 
 
Ak chcete vynechať program AUTO.BAS, použite nasledujúci postup. 
1. Vypnite tlačiareň. 
2. Stlačte tlačidlo pre vysunutie, potom zapnite tlačiareň. 
3. Uvoľnite tlačidlo pre vysunutie, ako náhle indikátor LED začne svietiť trvale nazeleno. 
 
 Signalizácia indikátoru LED sa postupne mení v nasledujúcom poradí:  

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

4. Tlačiareň preruší spustenie programu AUTO.BAS. 
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5. Riešenie problémov 
Nasledujúca časť opisuje najčastejšie problémy, s ktorými sa môžete pri práci s tlačiarňou 
čiarových kódov stretnúť. Ak tlačiareň ani po vyskúšaní všetkých odporúčaných riešení 
nepracuje správne, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom svojho predajcu alebo 
distribútora. 

 
5.1 Stav indikátoru LED 
 

Nasledujúca tabuľka obsahuje obvyklé problémy súvisiace so stavom indikátora LED a iné 
problémy, s ktorými sa môžete pri práci s tlačiarňou stretnúť. Sú v nej uvedené aj 
doporučená riešenia. 
 

Stav/farba 
indikátoru 

LED 

Stav 
tlačiarne 

Možná príčina Postup riešenia 

Nesvieti Žiadna reakcia Vypnuté napájanie * Zapnite vypínač tlačiarne. 

* Skontrolujte, či svieti zelený indikátor LED na    

   napájacom zdroji. Ak nie, napájací zdroj je  

   chybný. 

* Skontrolujte správne pripojenie kábla medzi 

elektrickou zásuvkou a napájacím zdrojom a 

medzi napájacím zdrojom a tlačiarňou. 
Trvale svieti 

zelená 
Zapnutá Tlačiareň je 

pripravená k použitiu. 
* Nie je potrebná žiadna akcia. 

Blikajúca 

zelená 
Pozastavenie Tlač bola prerušená. * Stlačením tlačidla na vysunutie pokračujte v 

tlači. 
Blikajúca 

červená 
Chyba Došlo tlačové médium 

alebo nastavenie 

tlačiarne nie je 

správne. 

1. Došlo médium 

* Založte rolku so štítkami a postupujte podľa    

   pokynov pre zakladanie médií. Potom  

   stlačením tlačidla na vysunutie pokračujte v   

   tlači. 

2. Nastavenie tlačiarne nie je správne 

* Inicializujte tlačiareň podľa pokynov v časti  

  "Nástroje pri zapnutí" alebo "Program    

   Diagnostic Tool". 
 

Poznámka: 

Stav tlačiarne je možné ľahko zistiť pomocou nástroja Diagnostic Tool. Ďalšie informácie o 

programe Diagnostic Tool nájdete v pokynoch k softvéru na CD disku. 
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5.2 Problémy pri tlači 
 

Problém Možná príčina Postup riešenia 

Tlačiareň netlačí 

Skontrolujte, či je pripojovací kábel 

správne pripojený. 

Znovu pripojte kábel k rozhraniu. 

Nesprávna konfigurácia kontaktov 

sériového kábla. 

Použite kábel so správnou 

konfiguráciou kontaktov. 

Nastavenie sériového portu v počítači 

nezodpovedá nastaveniu v tlačiarni. 

Opravte nastavenie sériového portu. 

Port nastavený v ovládači systému 

Windows nie je správny. 

Vyberte správny port tlačiarne v 

ovládači. 

IP adresa, maska podsiete alebo brána 

nie sú nastavené správne. 

Nastavte IP adresu, masku podsiete a 

bránu. 

Žiadna tlač na 

štítku 
Nesprávne založené štítky. 

Postupujte podľa pokynov pre 

zakladanie média. 
Neustále vysúvanie 

štítku 
Chybné nastavenie tlačiarne. 

Inicializujte tlačiareň a vykonajte 

kalibráciu medzery a čiernych značiek. 

Uviaznutie papiera 

Nesprávne nastavená citlivosť senzora 

medzery alebo čiernych značiek 

(citlivosť senzora nie je dostatočná). 

Vykonajte kalibráciu senzora medzery 

a čiernych značiek. 

Nesprávne nastavenie veľkosti štítkov. Nastavte v tlačovom programe veľkosť 

štítkov presne podľa založeného 

média. 

Zaseknutý štítok v mechanizme tlačiarne 

v blízkosti oblasti senzora. 

Odstráňte zaseknutý štítok. 

Špatná kvalita tlače 

Nesprávne zatvorený horný kryt. Zatvorte úplne horný kryt a skontrolujte 

zacvaknutie západiek na ľavej i pravej 

strane. 

Použitie nesprávneho napájacieho 

zdroja. 

Skontrolujte, či napájací zdroj dodáva 

jednosmerné napätie 24 V. 

Nesprávne založenie média. Znovu založte médium. 

Nazhromaždené nečistoty alebo lepidlo 

na tlačovej hlave. 

Očistite tlačovú hlavu. 

Nesprávne nastavenie hustoty tlače. Nastavte správne hustotu a rýchlosť 

tlače. 

Poškodenia súčasti tlačovej hlavy - 

skontrolujte skúšobnú vzorku. 

Spustite automatický test tlačiarne a 

skontrolujte skúšobnú vzorku hlavy, či 

v ňom nechýbajú niektoré body. 
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5.3 LCD displej (voliteľné pre model TDP-225) 
 

Nasledujúca tabuľka popisuje správy na displeji LCD, ktoré sa môžu pri práci s tlačiarňou 
objaviť. Sú v nej uvedené aj odporúčané riešenia. 
 

Správa Možná príčina Postup riešenia 

Head Open 
 

 
 

* Horný kryt tlačiarne je otvorený. * Zatvorte horný kryt. 

No Paper 
 

 
 

* Došlo médium. 

* Médium je nesprávne založené. 

* Senzor medzery a čiernych 

značiek nie je skalibrovaný. 

* Založte novú rolku médiá. 

* Založte rolku s médiom znovu 

podľa pokynov v užívateľskej 

príručke. 

* Vykonajte kalibráciu senzora 

medzery a čiernych značiek. 

Paper Jam 
 

 
 

* Senzor medzery a čiernych 

značiek nie je správne 

nastavený. 

* Nesprávne nastavenie veľkosti 

štítkov. 

* Uviaznutie štítkov v 

mechanizme tlačiarne. 

* Vykonajte kalibráciu senzora 

medzery a čiernych značiek. 

* Nastavte správne veľkosť štítkov. 

Out of Mem 

 

 
 

* Pamäť FLASH / DRAM alebo 

karta MicroSD je zaplnená. 

* Odstráňte nepoužívané súbory v 

pamäti FLASH / DRAM alebo na 

karte MicroSD. 

Take Label 
 

 
 

* Je aktivovaná funkcia 

odlepovanie. Tlačiareň pred 

tlačou ďalšieho štítku čaká, až 

užívateľ odoberie vytlačený 

štítok. 

* Ak je inštalovaný modul pre 

odlepovanie, odstráňte pred 

tlačou ďalšieho štítku vytlačený 

štítok. 

* Ak je inštalovaný modul pre 

odlepovanie, vytlačený štítok bol 

odobratý, ale správa zostáva na 

displeji, skontrolujte pripojenie 

konektora modulu pre 

odlepovanie k hlavnej doske. 

* Ak nie je modul pre odlepovanie 

inštalovaný, deaktivujte funkciu 

odlepovanie. 
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Cutter Error 
 

 
 

* Uviaznutie média v rezačke. 

* Rezačka nie je inštalovaná. 

* Poškodenie rezačky alebo jej 

riadiace dosky. 

* Odstráňte zaseknutý štítok. 

* Skontrolujte, či hrúbka média 

neprekračuje 0,19 mm. 

* Vymeňte rezačku alebo jej 

riadiace dosku. 
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6. Údržba 
Tato časť popisuje nástroje pre čistenie a spôsoby údržby tlačiarne. 

 
1. Na čistenie tlačiarne používajte niektorý z nasledujúcich materiálov: 
 va tovú tyinku (pero na čistenie hlavy); 
 ha ndriku be z vlákie n; 
 ke fku s ofukovaním alebo odsávaním; 
 100% e ta nol. 
 
2. Pri čistení použite nasledujúci postup: 

Časť tlačiarne  Spôsob Interval 

Tlačová hlava 

1. Pred čistením tlačovej hlavy tlačiareň 

vždy vypnite. 

2. Nechajte tlačovú hlavu aspoň jednu 

minútu vychladnúť. 

3. Vyčistite povrch hlavy vatovou tyčinkou a 

100% etanolom. 

Tlačovú hlavu očistite vždy pri 

výmene rolky s médiom. 

 

Prítlačný valček 

1. Vypnite tlačiareň. 

2. Otáčajte tlačovým valčekom a starostlivo 

ho utrite 100% etanolom a vatovou 

tyčinkou alebo handričkou bez vlákien. 

Prítlačný valček očistite vždy pri 

výmene rolky s médiom. 

Odtrhávací 

a odlepovací 

panel 

Očistite panel handričkou bez vlákien a 

100% etanolom. 
Podľa potreby 

Senzor Pomocou stlačeného vzduchu alebo vákua. Mesačne 
Vnútorné časti Pomocou navlhčenej handričky. Podľa potreby 

Vnútro tlačiarne  Pomocou kefky alebo vákua. Podľa potreby 
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Poznámka: 

 Ne d o týka jte  s a  tla o ve j h la vy ru ko u . Ak d ô jd e  k n e c h c e n é m u  d o tyku , o is tite  h la vu  e ta nolom. 

 P o u íva jte  100% e ta n o l. Ne p o u íva jte  le ká rs ky a lko h o l, m o h o l b y p o š ko d i tla o vú h la vu . 

 P ra vid e ln e  is tite  tla o vú h la vu  a  s e n zo ry p ri vým e n e  m éd ia , za is títe  tým  s p rávn u  fu n kc iu     

    tlačiarne a predĺžite jej životnosť. 

 Ma xim áln y p o m e r p ri tlači bodkovanej čiary u tejto tlačiarne je 15%. Maximálna výška plnej  

   čierne čiary je obmedzená na 40 bodov, čo pri rozlíšení tlače 203 dpi zodpovedá hodnote 5 mm. 
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História zmien 
Dátum Obsah Redaktor 

10. 8. 2009 Zmeny v časti 2.2.2 Camille 

7. 9. 2009 Zmeny v časti 3.3 Program Diagnostic Tool Camille 
15. 9. 2009 Pridanie modelu TDP-225W Camille 
16. 9. 2009 Pridanie časti 3.4 Camille 
18. 9. 2009 Pridanie časti 5.3 Camille 
28. 12. 2009 Zmeny v časti 2.2.3 (pridávanie hostiteľského rozhrania USB) Camille 
3. 3. 2010 Zmeny v časti 1.2 Camille 
12. 3. 2010 * Pridanie časti 3.7 (Pripojenie klávesnice k hostiteľskému 

rozhraniu USB) 

* Zmeny v častiach 3.1 a 2.2.3 

Camille 

23. 11. 2010 Zmeny v častiach 1.2 a 2.2.3 Camille 
25. 1. 2011 Zmena adresy TSC Camille 
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