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Stručná príručka pre sprevádzkovanie 
Prehľad tlačiarne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zakladanie tlačového média 

   
(1) Zatiahnutím za západky po stranách 

tlačiarne smerom k prednému čelu 
tlačiarne uvoľníte horný kryt. 

(2) Otvorte kryt až na doraz. (3) Odsuňte od seba držiaky média na 
šírku rolky so štítkami. 

   
(4) Medzi držiaky vložte rolku a držiaky 

vtlačte do jej jadra. 
(5) Papier tlačenou stranou nahor 

prevlečte vodítkami média a 
senzorom.Predný okraj štítku 
umiestnite na pritlačený valček. 

(6) Opatrne zatvorte kryt a skontrolujte, 
či sa bezpečne zacvakol. 

* Dráha pri zakladaní tlačového média 

 

(7) Pomocou programu Diagnostic tool nastavte typ senzora média a zvolený typ skalibrujte. (Spustite program 
Diagnostic Tool, zvoľte záložku Printer Configuration a kliknite na tlačidlo Calibrate Sensor.) 
Poznámka: 
Pri výmene média skalibrujte senzor medzery a senzor čiernych značiek. 
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Funkcie tlačidla 
(1) Vysunutie štítku 

Ak je tlačiareň pripravené k tlači, stlačením tlačidla môžete vysunúť jeden štítok až k začiatku ďalšieho štítku. 
 

(2) Prerušenie tlače 
V priebehu tlače môžete stlačením tlačidla tlač pozastaviť. V dobe pozastavenia bude LED blikať na zeleno. 
Ďalším stlačením tlačidla sa tlač obnoví. 

 

Program Diagnostic Tool 
Program Diagnostic Tool umožňuje užívateľovi prehliadať stav a nastavenie tlačiarne, jej nastavenie meniť, sťahovať 
grafiku, písma a firmware, vytvárať bitmapové písmo 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 firmwarom verzia V6.00 alebo novším. 
 
Spustenie programu Diagnostic Tool:: 

(1) Dvojitým kliknutím na ikonu DiagTool spustite program. 
(2) V programe sú k dispozícií štyri okruhy funkcií: konfigurácia tlačiarne (Printer Configuration), správca súboru (File 

manager), správca bitmapových písiem (Bitmap Font Manager) a príkazový nástroj (Command Tool). 
 

 
 

(3) Jednotlivé tlačidlá zo skupiny Funkcie tlačiarne (Printer Function) sú popísané nižšie 
 

 

Funkcia Popis 

Kalibrácia senzora Kalibruje senzor zvolený v okne nastavenia 
tlačiarne (Printer Seup) v poli senzor média 

Nastavenie Ethernetu U vstavaného Ethernetu nastavuje IP adresu, 
masku podsiete a predvolenú bránu 

Nastavenie reálneho času Synchronizuje hodiny reálneho času  
tlačiarne s PC 

Tlač skúšobnej stránky Vytlačí skúšobnú stránku 

Reštartovanie tlačiarne Reštartuje tlačiareň 

Nastavenie z výroby Inicializuje tlačiareň a všetky parametre 
nastavenie na predvolené hodnoty 

Textový výpis Aktivuje v tlačiarni režim tlačového výpisu 
Ignorant AUTO.BAS Ignoruje stiahnutý program AUTO.BAS 
Konfiguračná stránka Vytlačí konfiguráciu tlačiarne 

 

 

 

 

Poznámka: 

* Podrobnejšie informácie o tejto tlačiarni a jej vlastnostiach nájdete v súbore User 's Manual na CD disku. 

* Pred zapojením napájacieho konektora do konektora napájania vypnite vypínač tlačiarne. 

* Špecifikácie, príslušenstva, súčasti a programy sa môžu bez oznámenia meniť. 

 
 
 

Dodavatel v SR 

 
Identifikační systémy, s.r.o. 
Mlynská 2238 
934 01 Levice 
Tel.: +421 366 319 141 
GSM: +421 911 945 609 
Fax: +421 366 306 010 
Email: info@idsys.sk 
Web http://www.idsys.sk 
 

Záložky okruhov funkcií 

Funkcie tlačiarne 

Rozhrani

 

Stav tlačiarne 

Nastavenie 
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