
2Е COMPONENTS



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

ПРИМІТКА: Не розбирайте, не модифікуйте та не ремонтуйте принтер са-
мостійно. Будь ласка, уважно ознайомтесь з інформацією в цьому посібнику 
перед використанням приладу.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: У разі виникнення несправності чи короткого замикання 
негайно вимкніть живлення приладу. Якщо сам принтер або його блок жив-
лення виділяють дим або ви відчуваєте неприємний запах горіння, негай но 
вийміть блок живлення принтера з мережі та з пристрою. Але будьте обереж-
ні, оскільки дані елементи можуть сильно нагріватися та призвести до опіків.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте принтер поблизу автозаправних стан-
цій, контейнерів з паливом та іншими легкозаймистими речовинами.

ПРИМІТКА: Друкуюча головка після завершення друку все ще залишається 
гарячою, не торкайтеся її.

ПРИМІТКА: Для роботи з принтером, будь ласка, обирайте оригінальний, 
фірмовий папір. Використання паперу сторонніх брендів або підробок може 
призвести до поганого результату друку та пошкодженню валика принтера.
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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” 






