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??????????? ????????

????????? ??? ?????? ?????? ??? ???????? ?? ????????

????????? ?????????? ??????????? 

(1) ????? ???????? ?? ?????? Diagnostic Tool , ??? ????????? ????????? ??

(2) ????????? ??? ? 3 ??????? (???????????? ????????, ????????? ???????, ????????? ?????, ?????????? ??????).

3. Розмістить рулон паперу для 

етикеток та цінників у відсіку для 

паперу. Будь ласка, переконайтесь, що 

папір розташовано стороною для 

друку вгору.
4. Трохи  висуньте  один  кінець  паперу  з 
рулону,  стороною  для  друку  вгору, 
просуньте  крізь  направляючу  для  етикеток та 
пропустіть поверх валика

5. Відрегулюйте  чорні  напрямні  для 
етикеток  з,  змістивши  їх  всередину 
або розсунувщи так щоб вони трохи 
торкалися  країв  підкладки 
етикетки(власно стрічки паперу).

6. Повільно закрийте верхню кришку 
принтера та переконайтеся, що 
кришка надійно зафіксована.
7. За допомогою «Інструменту діагностики» встановіть тип датчика носія 
та відкалібруйте вибраний датчик. (Див.пп.«Інструмент діагностики» та 
«Калібрування датчика» на наступній сторінці).

Примітка:
Будь ласка, кожного разу відкалібровуйте датчик зазору/чорної мітки під час заміни медіа носія.

Ненадійно закрита та незафіксована кришка призведе до погіршення якості друку.

Функції кнопок

Подача етикеток

Коли принтер буде готовий до роботи, натисніть кнопку подачі, щоб подати одну 

етикетку до краю наступної етикетки

Призупинити друк  

Коли принтер друкує, натисніть дану кнопку, щоб призупинити друк. Коли принтер 

призупинеться, світлодіод блиматиме синім кольором. Натисніть кнопку ще раз, щоб 

продовжити друк.
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4 

Інструмент діагностики  

Утиліта діагностики - це набір інструментів, який дозволяє користувачам слідкувати за параметрами та 
станом принтера; змінювати налаштування принтера; завантажувати графіку, шрифти та прошивку;  
створювати растрові шрифти принтера; і надсилати додаткові команди на принтер. За допомогою цього 
інструменту можна також переглянути встановлені стан та налаштування принтера та усунути неполадки.

Примітка: Ця утиліта сумісна з прошивкою принтера V1.00 та новішими верс іями.

(3) Детальний огляд та список функцій з вкладки «Функції» принтера наведено нижче.

Функція Опис 

Калібрування датчика Калібрування датчика, вказаного у полі налаштування групи принтера для носія 
інформації 

Налаштування Ethernet Налаштування IP адреси, маски підмережі,  виходу для вбудованого Ethernet 

Час РЧ Синхронізація реального часу з ПК 

Налаштування за 
замовчуванням  

Ініціалізація принтера та повернення налаштувань до заводських значень 
параметрів за замовчуванням 

Перезавантаження 
принтера 

Перезавантаження принтера 

Друк тестової сторінки Друк тестової сторінки 

торінка конфігурації  Роздрукування значень кофігурації принтера 

Дамп тексту Активація режим дампа принтера 

Ігнорувати AUTO.BAS Ігнорування завантаженої програми AUTO. BAS 

Налаштування пароля Встановлення пароля для Інструмента діагностики 

Вийти з режиму рядка Вихід з режиму рядка 

Запустіть інструмент діагностики
(1) Дв ічі клацніть по іконці Diagnostic Tool,  що б запустити програ мне ПЗ

(2) Іструмент має з 3 функції  (конфігурація принтера, керування файлами, растровий шрифт, 

інструмент ко манд).

Статус 
принтера

Функції Налаштування

Вкладки 
«Функції»

Інтерфейс
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Калібрування датчика

1. Дв ічі клацніть на піктограму, щоб запустити ПЗ «І нструмент діагностики»

2. Оберіть інтерфейс ПК(тип підключення)
за допомогою якого його підключено до 
принтера.

3. Натисніть кнопку “Калібрувати 

датчик” для початку налаштування     

Gap

4. Оберіть тип медіа (Розрив/Чорна 

марка/Продовжити) та тип калібрування 

(Авто/Вручну), щоб відкалібрувати датчик, 

вказаний у полі датчика групи налаштувань 

принтера. Для загальних медіа потрібно лише 

обрати тип, після чого натиснути кнопку 

“Калібрувати” 






