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Printer Oversigt 

 

 

              

 

 

 

Printer Installation 

1. Placér printeren på fladt stabilt underlag, og check at Power knap er afbrudt. 
2. Forbind printeren til computer med et Parallel Centronics, Serial RS-232C eller USB kabel. 

3. Forbind strømforsyningens stik bagerst på 
printeren, herefter forbind den anden ende af 
strømforsyningen i en stikdåse med 
jordforbindelse.  

 
 

 

Isætning af farvebånd  

 
1. Tryk ned på lågen for adgang til 

farvebånd for at åbne. 

 

 
2. Placér en papkerne på en 

opspolespindel. 

 

 

 
3. Montér farvebånd opspolespindel på 

forreste ophæng. 
 

 

 

 

 

 

 

 
4. Påsæt en ny rulle farvebånd på 

afspolespindlen. 

 

 
5. Montér afspolespindel på bagerste 

ophæng. 

 

 

 

 
6. Åben printerens top cover ved at 

udløse de grønne håndtage på hver 
side af printeren og løft top cover. 
Træk farvebånd fra afspolespindel og 
henover printhovedet. Klæb farvebånd 
fast på opspolekernen. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Spol på opspolekernen indtil rullens leader er tilstrækkeligt oprullet i det farvede område og har godt fat  
omkring kernen. 

8. Luk lågen for adgang til farvebånd og løft top cover til yderste vinkel, herefter luk top cover forsigtigt. Det  
vil stå et øjeblik imellem position 1 og 2. Brug begge hænder for forsigtigt at presse top cover ned og sikre 
dig, at de grønne håndtag er lukket i begge sider. 

 

Note: Printeren detekterer umiddelbart efter start automatisk, om der er installeret farvebånd og vil skifte mellem 
farvebånd eller direct thermal mode. Hvis printeren ikke detekterer farvebånd (direct thermal mode), vil 
motoren, der driver farvebånd blive slukket. Kontroller at både lågen for adgang til farvebånd, samt top cover 
er lukket når printeren startes op. 
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Isætning af Etiket 

 
1. Isæt 1” etiketspindel I etiketrulle ( * Såfremt din kerne er 1 tomme, fjernes 1.5” kerne-adaptor fra styr/guide.). 

 
 
2. Åben printerens top cover ved at løsne de 

grønne top cover håndtag på hver side af 
printeren og løft top cover. En top cover support 
bagerst i printeren vil holde top cover åbent. 

      
 

 
3. Placér en etiketrulle centreret på etiketrulleophæng. 
4. Feed etiketten med print siden opad, gennem teflon bar, etiketguide og over gummirullen. 
5. Justér de grønne center papirguides ind eller ud så de kun lige rører ved kanterne af etikettens bagpapir. 
6. Løft top cover helt bagover og luk så forsigtigt. Låget vil blive et øjeblik mellem position 1 og 2. Brug begge      
  hænder for forsigtigt at presse top cover ned, og kontroller at de grønne håndtag er lukket i begge sider. 
7. Anvend “Diagnostic tool” for at indstille medie sensor type nog kalibrér den valgte sensor. (Se “Diagnostic tool” 

i boxen på højre side) 

 

Note:  
1. Kalibrér gap/black mark sensor når der skiftes etikettype. 
2. Såfremt top cover ikke er lukket korrekt vil det resultere i dårlig printkvalitet. 

 

Knap Funktioner 

(1) Feed knap 
Når printeren er klar (Ready), tryk på knappen for at feed en etiket indtil starten af den næste etiket. 
 

(2) Pause print job 
Når printeren printer, tryk på knappen for at pause print job. Når printeren er pauset vil LED lampen blinke grønt. 
Tryk på knappen igen for at fortsætte print job. 

 

Diagnostic Tool 

Diagnostic Utility er en værktøjskasse som tillader brugeren at undersøge printerens indstillinger og status; ændre 
printer settings; download fonte, grafik, og firmware; danne printer bitmap fonte; og sende yderligere kommandoer 
til printeren. Anvendelse af dette værktøj giver mulighed for at undersøg printer status og instillinger samt at fejlfinde 
på printeren. 
Note: Bemærk at denne software kun virker med printer firmware V6.00 og senere versioner. 

 

Start Diagnostic Tool: 

(1) Dobbelt klik på Diagnostic tool ikon  for at starte software. 
(2) Der er fire punkter (Printer Configuration, File Manager, Bitmap Font Manager, Command Tool) inkluderet i 

Diagnostic utility. 

 

 
(3) De detaljerede funktioner i Printer Function Group er listet op nedenfor. 

 

 

Function Description 

Factory Default 
Initialisér printeren og restore indstilinger til 
factory default. 

Dump Text Aktiver printer dump mode. 

Configuration Page Print printer configuration. 

RTC Setup Synkronisér printer Real Time Clock med PC. 

Calibrate Sensor 
Kalibrér sensor specificeret i Printer Setup group 
media sensor felt. 

Reset Printer Genstart the printer. 

Print Test Page Print en test side. 

Ignore AUTO.BAS Ignorer downloaded AUTO.BAS program. 

Ethernet Setup 
Setup IP addresse, subnet mask, gateway til on 
board Ethernet. 
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