
　

      Instrukcja użycia na odwrocie             

Program Label Editor Label Editor Lite Aplikacje Epson*1

System operacyjny Windows Mac iOS, Android
Miejsce na dysku Ok. 300 MB Ok. 40 MB -
Rozdzielczość ekranu 1,024 × 768 (XGA) lub wyższa -

Interfejs • USB 1.1 Full-speed
• Bluetooth*2

USB 1.1 Full-speed Bluetooth®

  *1: Aplikacje Epson na urządzenia mobilne, np. Epson iLabel.

           *2: Łączność Bluetooth dostępna przy systemie operacyjnym Windows 8 lub nowszym

Instrukcja użytkowania

W celu prawidłowego i bezpiecznego użytkowania produktu należy
dokładnie zapoznać się z niniejszym dokumentem.
Jeśli produkt jest wadliwy, należy zapoznać się z załączoną kartą
gwarancyjną i skonsultować ze sklepem, w którym dokonano zakupu. Jeśli
potrzebna jest dalsza pomoc, proszę skontaktować się z lokalnym centrum
wsparcia klienta EPSON. Więcej informacji na stronie internetowej EPSON

Przed użyciem drukarki sprawdź, czy opakowanie zawiera wszystkie 
poniższe elementy. Jeśli jakiejś części brakuje lub jest uszkodzona 
skontaktuj się ze sprzedawcą.

Pobierz oprogramowanie Epson niezbędne, aby tworzyć etykiety na komputerze lub urządzeniu mobilnym  
i drukować je na drukarce.

Aby korzystać z drukarki z poziomu komputera wymagane jest następujące oprogramowanie:
• Sterowniki drukarki
• Program do edycji etykiet
• Instrukcja do programu do edycji etykiet (w razie potrzeby)

Windows
Pobierz z lokalnej strony Epson. 
Szukaj po nazwie programu "Label Editor". 
        http://www.epson.pl

Mac
• Sterowniki/instrukcja do programu do edycji 

Pobierz z lokalnej strony Epson. 
Szukaj po nazwie programu "Label Editor Lite". 
        http://www.epson.pl

• Program do edycji etykiet
Dostępny w App Store.
Szukaj po nazwie programu "Label Editor Lite", 
następnie zainstaluj.

Aplikacje Epson (zainstaluj te aplikacje)
• Epson iLabel
• Epson Datacom

 � Front  � Tył

LW-600P
Kartridż z taśmą
Kabel USB
Zasilacz (AST1116Z2-1)
Przewód zasilający

 OSTRZEŻENIE
W zestawie są dwa kable zasilające: Typ C i Typ G.  
Użyj kabla odpowiedniego dla Twojego regionu.

Dokumentacja

Sprawdzanie zawartości opakowania Pobieranie sterowników i oprogramowania

Nazwy i funkcje elementów

Czyszczenie

1.  Przycisk Włącza i wyłącza zasilanie drukarki.

2.  Lampka Wskazuje błąd drukarki.

3.  Lampka Wskazuje poziom naładowania baterii
(w przybliżeniu).

4.  Lampka Wskazuje status drukarki.

5. Obudowa drukarki Otwiera się w celu montażu kartridża  
z taśmą albo wyczyszczenia głowicy.

6. Otwór wyjściowy Tędy wychodzą wydrukowane etykiety.

7. Uchwyt obudowy Pociągnij za uchwyt aby otworzyć 
obudowę.

1. Otwór mocujący
Pozwala zamocować drukarkę do blatu lub
słupka za pomocą kabla zabezpieczającego
lub podobnego elementu.

2. Pokrywa baterii Otwarta podczas wymiany baterii. 

3. Port USB Do podłączenia załączonego kabla USB.

4. Wejście zasilania Do podłączenia zasilacza.

5. Przycisk 
Bluetooth

Wciśnięcie razem z przyciskiem   
włącza/wyłącza Bluetooth. 

Dla własnego bezpieczeństwa przeczytaj dokładnie załączone dokumenty, 
aby prawidłowo użytkować ten produkt. Po zapoznaniu się z treścią instrukcji 
zachowaj ją, na wypadek wątpliwości w przyszłości.
Poniższe komunikaty wskazują na środki ostrożności, których celem jest ochrona 
użytkowników urządzenia, ich otoczenia i własności przed możliwym urazem lub 
uszkodzeniem.
Komunikaty ostrzegawcze podzielono na następujące kategorie dotyczące 
urazów fizycznych i uszkodzeń sprzętu w wyniku niewłaściwego użytkowania 
urządzenia lub nieprzestrzegania instrukcji.

NIEZBEZPIECZEŃSTWO
Ten symbol oznacza, że zignorowanie wytycznych może skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała lub śmiercią. Podczas wykonywania procedur oznaczonych symbolem 
NIEBEZPIECZEŃSTWO należy zachować szczególną ostrożność.

OSTRZEŻENIE
Ten symbol oznacza, że zignorowanie wytycznych może skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała, lub nawet śmiercią wskutek nieprawidłowego obchodzenia się  
z urządzeniem.

UWAGA
Ten symbol oznacza, że zignorowanie wytycznych może skutkować uszkodzeniem ciała, 
powstaniem szkód fizycznych lub uszkodzeniem urządzenia wskutek nieprawidłowego 
obchodzenia się z urządzeniem.

Poniżej przedstawiono znaczenie symboli stosowanych w komunikatach ostrzegawczych.

Oznacza ważne 
przypomnienie.

Oznacza zabronioną 
czynność.

Oznacza obowiązkową 
procedurę.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas wymiany baterii

W przypadku dostania się do oczu płynu wyciekającego z baterii 
alkalicznych nie trzeć oczu, natychmiast przemyć je dokładnie czystą wodą 
i skontaktować się z lekarzem. Zignorowanie wytycznych może skutkować 
utratą wzroku.

OSTRZEŻENIE
Korzystanie z zasilacza i kabla

Nie używaj innych zasilaczy ani kabli niż oryginalne. Nie używaj zasilacza 
o innym napięciu niż określone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
przegrzania, uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem.
Korzystając z zasilacza i kabla zasilającego stosuj następujące środki ostrożności:
• Nie korzystaj z uniwersalnych zasilaczy ani przedłużaczy.
• Upewnij się, że wtyczka nie jest zakurzona.
• Wsuń wtyczkę do końca gniazdka.
• Nie dotykaj zasilacza ani gniazdek mokrymi dłońmi.
• Przy odłączaniu przytrzymaj gniazdko i chwyć za wtyczkę, nie ciągnij 

za kabel.
• Nie wprowadzaj żadnych zmian w zasilaczu ani kablu zasilającym.
• Unikaj wstrząsów i obciążania zasilacza i kabla zasilającego.
• Nie zginaj ani nie skręcaj kabla zasilającego.
• Nie umieszczaj zasilacza ani kabla zasilającego w pobliżu źródła ciepła.
Nie korzystaj z uszkodzonego zasilacza ani kabla. W przeciwnym razie może 
nastąpić uszkodzenie lub przegrzanie, które może skutkować pożarem lub 
porażeniem prądem.
Nie dotykaj wtyczki podczas burzy z wyładowaniami elektrycznymi.

Korzystanie z baterii
Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia są bardzo 
niebezpieczne.

Korzystanie z urządzenia

Nie poddawaj działaniom gwałtownych sił stając na urządzeniu, rzucając 
nim, czy uderzając w nie. Grozi to uszkodzeniem urządzenia i porażeniem 
prądem. W razie uszkodzenia natychmiast wyłącz zasilanie, odłącz zasilacz 
lub wyjmij baterie i skontaktuj się z działem wsparcia klienta Epson. Dalsze 
używanie może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Uważaj, aby nie wylać na urządzenie płynów takich jak herbata, kawa, czy 
sok. Nie rozpylaj środków owadobójczych w pobliżu urządzenia. Może to 
spowodować awarię, pożar albo porażenie prądem. W razie rozlania płynu 
natychmiast wyłącz zasilanie, odłącz zasilacz i usuń baterie, a następnie 
skontaktuj się z działem wsparcia klienta Epson. Dalsze używanie może 
skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Nie dotykaj głowicy drukującej, ponieważ bardzo nagrzewa się w trakcie 
pracy. Dotknięcie grozi oparzeniem.
Nie otwieraj obudowy w innych miejscach niż pokrywa głowicy i baterii. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem. Zawsze 
używaj urządzenia zgodnie z instrukcją. W przeciwnym razie istnieje ryzyko 
uszkodzenia urządzenia lub ciała.

Nigdy nie wprowadzaj zmian w urządzeniu, ani nie demontuj go 
samodzielnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru i porażenia 
prądem. Nie wykonuj innych działań niż opisane w niniejszej instrukcji. 
W przeciwnym razie istnieje ryzyku uszkodzenia urządzenia lub ciała.
W razie wystąpienia następujących anomalii natychmiast wyłącz zasilanie, 
odłącz zasilacz i usuń baterie, a następnie skontaktuj się z działem wsparcia 
klienta Epson.
• Z urządzenia wydobywa się dym, dziwny zapach lub dźwięk.
• Do urządzenia dostał się płyn lub ciała obce.
• Urządzenie zostało uszkodzone lub upuszczone.
Nie dotykaj otworu wyjściowego taśmy podczas drukowania ani 
automatycznego odcinania dokumentu. W przeciwnym razie istnieje 
ryzyko uszkodzenia ciała.
Urządzenie może powodować zakłócenia pola elektromagnetycznego  
i zakłócać pracę rozruszników serca. Przed użyciem upewnij się, że  
w pobliżu nie znajduje się nikt z rozrusznikiem serca.
Urządzenie może powodować zakłócenia pola elektromagnetycznego  
i zakłócać pracę czułych urządzeń medycznych. Przed użyciem upewnij się, 
że w pobliżu nie znajdują się żadne czułe urządzenia medyczne.
Stosowanie urządzenia w samolotach może być zabronione w niektórych 
krajach. Przed użyciem upewnij się, że jest to dozwolone.

Korzystanie z automatycznego odcięcia

Nie dotykaj otworu wyjściowego taśmy podczas drukowania ani 
automatycznego odcinania dokumentu. W przeciwnym razie istnieje 
ryzyko uszkodzenia ciała.

Inne

Nie używaj ani nie przechowuj baterii, zasilacza, kabla zasilającego,  
ani kartridży z taśmą w miejscu:
• Bezpośrednio nasłonecznionym.
• Narażonym na przegrzanie (np. zamknięty samochód).
• Narażonym na przegrzanie (np. obok grzejnika), lub gwałtowne zmiany 

temperatury (np. obok wylotu klimatyzatora).
• Narażonym na kontakt z wodą (np. łazienka lub na zewnątrz).
• Zakurzonym, narażonym na działanie dymu lub pary (np. kuchnia, obok 

nawilżacza powietrza).
• O niestabilnym podłożu (chwiejny stół, pochylona płaszczyzna).
• Narażonym na wibracje i wstrząsy.
• W pobliżu źródła wysokiego napięcia lub pola elektromagnetycznego  

o dużej mocy.
Przechowuj plastikowe opakowania urządzenia poza zasięgiem dzieci. 
Połknięcie lub założenie plastikowej torby na głowę przez dziecko grozi 
uduszeniem.

UWAGA
Korzystanie z baterii

Jeśli z baterii wycieka płyn, wytrzyj je ściereczką i wymień na nowe. 
W przypadku kontaktu ze skórą spłucz natychmiast wodą.
Nieprawidłowe używanie baterii może spowodować wyciek, przegrzanie, 
eksplozję, erozję lub uszkodzić urządzenie, co może skutkować pożarem 
lub uszkodzeniem ciała.
• Nie stosuj jednocześnie starych i nowych baterii. Nie mieszaj różnych baterii.
• Stosuj baterie alkaliczne AA.
• Umieszczaj baterie prawidłowo w urządzeniu.
• Po wyczerpaniu natychmiast wyjmij baterie.
• Wyjmij baterie jeśli długo nie korzystasz z urządzenia.
• Nie nagrzewaj baterii, nie wrzucaj ich do ognia ani do wody.
• Nie używaj ostrych metalowych przedmiotów, takich jak szczypce 

do wyjmowania baterii – grozi to ich uszkodzeniem.
Zutylizuj zużyte baterie zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.

Korzystanie z zasilacza i kabla zasilającego

Nie odłączaj zasilacza podczas pracy urządzenia, gdyż drukowanie zostanie 
przerwane.
Nie korzystaj z zasilacza w małych ciasnych pomieszczeniach, ani nie 
przykrywaj go niczym. W przeciwnym razie grozi przegrzaniem i uszkodzeniem.

Korzystanie z urządzenia

Nie stawaj na urządzeniu, nie kładź na nim niczego ciężkiego, nie kładź go 
na niestabilnym podłożu. W przeciwnym razie urządzenie może spaść  
i spowodować uszkodzenie ciała.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa odłącz urządzenie od zasilania gdy 
nie jest używane.
Odłącz zasilacz i usuń baterie przed przystąpieniem do czyszczenia 
urządzenia.
Nie czyść za pomocą wilgotnej ściereczki, ani środków takich jak alkohol, 
rozpuszczalnik czy benzyna.
Nie blokuj niczym ani nie wkładaj niczego do gniazda zasilacza ani otworu 
wyjściowego taśmy.

Bezpieczeństwo

 � Drukarka
Wymiary Ok. 54 (szer.) x 132 (gł.) x 146 (wys.) (mm)
Waga Ok. 440g  

(bez baterii i kartridża z taśmą)
Obsługiwana
szer. taśmy 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Interfejs USB 1.1 Full-speed, Bluetooth®
Temperatura

Podczas pracy od 5 do 35 st. C
Przechowywanie od -10 do 55 st. C

Łączność Bluetooth®
Metoda Bluetooth® 2.1
Wyjście Bluetooth® Power Class 2
Maks. odległość Ok. 10 m*
Częstotliwość Pasmo 2.4 GHz (2.4000 do 2.4835 GHz)
Profil SPP

*Zasięg może się różnić w zależności od panujących warunków.

Specyfikacja

 OSTRZEŻENIE
Zawsze WYŁĄCZAJ urządzenie przed czyszczeniem.
Używaj tylko dedykowanych kartridży z symbolem 

Po włożeniu kartridża wykonaj operację umieszczenia taśmy  
w podajniku.

 � Drukarka
Czyścić suchą, miękką ściereczką.
Nie stosować rozpuszczalników, benzyny, rozcieńczalnika  
do farb ani alkoholu. Nie stosować tkanin.

 � Głowica
Jeśli na wydrukach widoczne są smugi, wyczyścić głowicę 
bawełnianym wacikiem lub podobnym materiałem.

1. Pociągnij za uchwyt aby otworzyć obudowę.

2. Wyczyść głowicę.

3. Zamknij obudowę.

 � Wymiana kartridża z taśmą
1. Pociągnij za uchwyt aby otworzyć obudowę.

2. Chwyć kartridż za uchwyty i podnieś pionowo do góry.

Uchwyty

3. Umieść nowy kartridż w drukarce.

4. Zamknij obudowę.

Aby przestrzegać przepisów dotyczących ekspozycji na fale radiowe, 
zachowaj odległość min. 22 cm między anteną urządzenia, a osobami 
przebywającymi w pobliżu.

Inne
Długotrwałe korzystanie z urządzenia może powodować zmęczenie oczu.

Korzystanie z kartridży z taśmą
• Upewnij się, że korzystasz z dedykowanych taśm LK  
• Niektóre typy taśm nie nadają się do automatycznego cięcia. Sprawdź szczegóły 

w instrukcji użycia taśmy.
• Upuszczenie lub rozłożenie kartridża na części może go uszkodzić.
• Nie ciągnij taśmy na siłę, ale upewnij się, by ją odpowiednio umieścić  

w urządzeniu. W przeciwnym razie kartridż będzie bezużyteczny.
• Unikaj używania kartridża bez taśmy. W ten sposób można przegrzać głowicę 

i uszkodzić urządzenie.

WAŻNE
Kartidże zawierają taśmę nasączoną atramentem. Pozbywając się zużytych
kartridży stosuj się do obowiązujących przepisów prawa.

Środki ostrożności dot. częstotliwości
Urządzenie pracuje przy częstotliwości 2.4 GHz. Jest to zakres stosowany 
powszechnie w urządzeniach przemysłowych, naukowych i medycznych, takich 
jak kuchenki mikrofalowe, czy systemy komunikacji (licencjonowane rozgłośnie 
radiowe, domowe stacje radiowe) stosowane w przemyśle. W razie wystąpienia 
zakłóceń elektromagnetycznych w działaniu radiostacji stosowanych do zdalnego 
rozpoznawania obiektów natychmiast przerwij korzystanie z urządzenia aby 
przestać wytwarzać pole elektromagnetyczne. Skontaktuj się z lokalnym działem 
obsługi klienta Epson jeśli urządzenie zakłóca pracę radiostacji stosowanych do 
zdalnego rozpoznawania obiektów lub wywołuje podobne problemy.

Środki ostrożności podczas podróży zagranicznych
Urządzenia bezprzewodowe projektuje się tak, aby działały na częstotliwościach 
stosowanych w kraju, w którym będą wykorzystywane. Ten produkt dostosowano 
do specyfikacji kraju, w którym został sprzedany. Jeśli używasz go poza krajem 
zakupu, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta Epson, aby uzyskać 
więcej informacji.

Inne środki ostrożności
• Uważaj, aby nie skaleczyć się podczas odcinania etykiety nożyczkami.
• Nie umieszczaj etykiet na ludzkim ciele, żywych organizmach, obiektach 

publicznych ani przedmiotach należących do innych osób.
• Wyłącz zasilanie po użyciu.

 � Oznaczenia i symole na urządzeniu
Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie oraz zapobiec 
narażaniu użytkowników na zagrożenie, urządzenie opatrzono odpowiednimi 
oznaczeniami.
Poniższa lista przedstawia znaczenie symboli. Przed użyciem zapoznaj się  
z oznaczeniami symboli aby prawidłowo zrozumieć ich znaczenie.

Włączony/Stand-by

Prąd stały

Gorąca powierzchnia

Polaryzacja złącza prądu stałego

 � Lokalizacje

Producent: SEIKO EPSON CORPORATION
Adres:   3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi,

Nagano-ken 392-8502 Japan
http://www.epson.com/

Importer do UE: EPSON EUROPE B.V.
Adres:   Atlas Arena, Asia Building, Hoogoorddreef 5, 1101 BA

Amsterdam Zuidoost The Netherlands
http://www.epson.com/europe.html

Deklaracja zgodności:
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:  
www.epson.eu/conformity

 � Wymagania dot. oprogramowania

 � Zasilanie
Zasilacz Model AST1116Z2-1

Producent Seiko Epson Corp.
Wejście AC100-240V, 0.4A, 50-60Hz 

(tylko kabel od oryginalnego 
zasilacza)

Wyjście DC11V, 1.64A
Całkowita moc
wyjściowa

18.04 W

Baterie 6x alkaliczne baterie AA

Bluetooth® i logo Bluetooth stanowią znaki towarowe Bluetooth SIG, Inc.
IOS stanowi znak towarowy lub zastrzeżony znak Cisco w USA i innych
krajach i jego użycie wymaga stosownej licencji.
Android i Google Play stanowią znaki towarowe Google, Inc..

Skąd pobrać oprogramowanie

Urządzenia mobilne

Komputer

Najnowsze informacje o aplikacjach 
i kompatybilnych systemach operacyjnych 
znajdziesz na lokalnej stronie Epson.

        http://www.epson.pl

Z poziomu Epson Datacom masz dostęp do usług w chmurze w ramach Fluke Networks LinkWare™ Live  
i możesz drukować informacje pobrane z danego projektu.

©Seiko Epson Corporation 2013-2018. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wydrukowano na Filipinach

LABELWORKS
LW-600P



1. Pobierz wymagane oprogramowanie i instrukcje

2 Zainstaluj "Label Editor" and printer driver

Korzystanie z drukarki

3. Umieść kartridż w drukarce zgodnie z rysunkiem.

Przepuśc koniec taśmy 
przez otwór.

4. Zamknij obudowę.

 OSTRZEŻENIE
Zawsze używaj oryginalnych kartridży 

oznaczonych symbolem  Po włożeniu 
kartridża wykonaj operację umieszczenia taśmy 

w podajniku.

1. Nawiń taśmę w kartridżu, aby nie było luzu.

Użyj długopisu
lub ołówka.

2. Pociągnij za uchwyt, aby otworzyć obudowę.

Zasilanie z zasilacza AC

 OSTRZEŻENIE
Zawsze używaj oryginalnego zasilacza.

1. Podłącz zasilacz z zestawu (AST1116Z2-1) 
do drukarki i do gniazdka zasilającego.

Oderwij papier zabezpieczający i przyklej etykietę w żądanym miejscu.

1. Oderwij papier zabezpieczający.

Papier zabezpieczający

Przygotowanie drukarki

Drukarka nie włącza się
• Sprawdź, czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony lub 

baterie prawidłowo włożone. Jeśli nadal nie możesz włączyć 
urządzenia, skontaktuj się z działem obsługi klienta Epson.

• Jeśli na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego wyświetla 
się komunikat, zapoznaj się z jego treścią.

Nie można podłączyć drukarki do urządzenia za pomocą
Bluetooth

• Sprawdź, czy kontrolka  pulsuje. Jeśli nie, włącz funkcję 
Bluetooth na drukarce i spróbuj wykonać operację. Patrz: 
“Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth".

• Sprawdź, czy drukarka łączy się z innym urządzeniem.  
Jeśli drukarka połączyła się z jednym urządzeniem, 
nie można połączyć jej z kolejnym.

• Jeśli na ekranie urządzenia mobilnego wyświetla się komunikat, 
zapoznaj się z jego treścią.

Podczas parowania drukarki z urządzeniem połączenie zostało
zerwane

• Sprawdź, czy kontrolka  pulsuje. Jeśli nie, włącz funkcję 
Bluetooth na drukarce i spróbuj wykonać operację. Patrz: 
“Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth".

• Jeśli drukarka komunikuje się z urządzeniem mobilnym i podłączy 
się ją do komputera kablem USB, połączenie z urządzeniem 
mobilnym zostanie zakończone. Odłącz drukarkę od komputera 
i ponów próbę połączenia z urządzeniem mobilnym.

• Jeśli na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego wyświetla 
się komunikat, zapoznaj się z jego treścią 
 

Rozwiązywanie problemów

Tworzenie etykiety

Podłączanie do komputera

1. Przygotowanie źródła zasilania.

2. Instalacja kartridża z taśmą

Ta część opisuje wszystkie procedury, od podłączenia drukarki po wydruk i mocowanie etykiety.

 OSTRZEŻENIE
Nie podłączaj drukarki do komputera przed zainstalowaniem oprogramowania.
Podłącz drukarkę zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przy korzystaniu z łącza Bluetooth

1. Wciśnij  aby wyłączyć drukarkę.

2. Wyłącz funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu.

3. Jeśli korzystasz z zasilacza, wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz zasilacz od drukarki.

Zasilanie bateriami

 OSTRZEŻENIE
Zawsze używaj suchych baterii alkalicznych AA.

1. Zdejmij obudowę z tyłu urządzenia.

2. Włóż baterie. 
Baterie: 6x alkaliczne baterie AA.

3. Zamknij obudowę.

Drukarkę można zasilać bateriami lub za pomocą zasilacza.

 � Znaczenie kontrolek
Kontrolki oznaczają status drukarki.

Stan kontrolki

Status drukarki
*:  Zależy od statusu operacyjnego drukarki
--: Zgaszona

-- * Pulsuje
Bluetooth włączony
lub podłączona do urządzenia z systemem Android lub Windows.

* * Świeci Łączenie przez Bluetooth powiodło się (przy łączeniu do urządenia iOS).

-- * Mruga szybko W trakcie drukowania lub cięcia.

-- * Mruga co 5 sek. Bluetooth wyłączony.

-- -- -- Zasilanie wyłączone.

* Świeci * Niski poziom baterii, wymagają wymiany. Przygotuj baterie na wymianę.

* Mruga szybko * Wymień baterie.

Mruga szybko * *
Błąd drukarki. Sprawdź komunikat na ekranie komputera lub urządzenia
mobilnego.

Przy korzystaniu z łącza USB

1. Wciśnij  aby wyłączyć drukarkę.

2. Odłącz kabel USB.

3. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz zasilacz od drukarki.

4. Jeśli korzystasz z zasilacza, wyjmij wtyczkę z gniazdka i odłącz zasilacz od drukarki.

Po zakończeniu pracy

Drukarka nie drukuje mimo wydanej komendy
• Jeśli na ekranie komputera lub urządzenia mobilnego  

wyświetla się komunikat, zapoznaj się z jego treścią.
• Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone, kartridż 

prawidłowo zamocowany i obudowa prawidłowo zamknięta.
• Czy wybrano właściwą drukarkę? Jeśli wybrano inną drukarkę, 

drukowanie nie powiedzie się.
• Czy uruchomiono ponownie komputer po zainstalowaniu 

drukarki? Jeśli nie uruchomiono ponownie komputera po 
instalacji, sterowniki drukarki mogą nie być zainstalowane 
prawidłowo. Zainstaluj ponownie sterowniki drukarki.

Tekst nie drukuje się prawidłowo
Sprawdź czy kartridż z taśmą jest prawidłowo zamocowany.

Na etykietach widoczne są smugi
Głowica jest brudna i należy ją wyczyścić. Patrz: "Czyszczenie"

Anulowanie zadania drukowania
Sprawdź, czy drukarka jest włączona i wciśnij raz lekko przycisk 
 

Etykiety nie są automatycznie odcinane
Czy ostrze jest tępe? Intensywne używanie może doprowadzić do 
stępienia ostrza. Skontaktuj się z działem obsługi klienta Epson.

 � Problemy nie komunikowane za pomocą kontrolek

USB

Aby zainstalować Label Editor postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
Gdy pojawi się okno instalacji wybierz "LW-600P".  
Wybierz opcję podłączenia z ekranu poniżej.

Połącz drukarkę z urządzeniem za pomocą kabla
USB, postępując zgodnie z instrukcjami.

Sterownik łącza USB został zainstalowany.

* Oprogramowanie dla komputerów Mac to "Label Editor Lite".

Sterownik łącza Bluetooth został zainstalowany.

1. Włącz drukarkę.

Automatyczne wyłączanie zasilania
Drukarka wyłączy się automatycznie jeśli nie jest używana przez:
• 8 godzin przy zasilaniu zasilaczem
• 20 minut przy zasilaniu bateriami

Najmniejsza możliwa długość etykiety dla tej drukarki to 22 mm.
Przy tworzeniu etykiet krótszych niż 22 mm odetnij marginesy nożyczkami.

WAŻNE
• Opisana procedura dotyczy komputerów z systemem Windows. Dla komputerów Mac 

sprawdź instrukcję użytkownika Label Editor Lite. Łączność USB jest dostępna  
dla komputerów Mac.

• Aby sprawdzić jak włączyć funkcję Bluetooth na komputerze, sprawdź dokumentację 
komputera.

2. Umocuj etykietę i dobrze dociśnij.

Patrz: "Pobieranie sterowników drukarki i oprogramowania" na str 1.

Bluetooth®

1. Tworzenie i drukowanie etykiety

Z urządzenia mobilnego
Aby tworzyć i drukować etykiety skorzystaj z aplikacji Epson.
Więcej informacji na stronie Epson.
        http://www.epson.pl

Z komputera
Twórz etykiety w programie „ Label Editor"* a następnie drukuj.  
Szczegóły procedury znajdziesz w instrukcji:
Label Editor User's Guide*.

2. Mocowanie etykiety

2. Włącz funkcję Bluetooth w Twoim 
komputerze.

3. Zaznacz wskazane okienko.

4. Wybierz wskazaną drukarkę.

Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth

1. Zainstaluj aplikacje Epson

Podłączanie do urządzenia mobilnego

2. Łączenie przez Bluetooth (parowanie urządzeń)

 OSTRZEŻENIE
Aby ustawić połączenie umieść urządzenie mobilne nie dalej niż 1 metr 
od drukarki.

1. Aby włączyć zasilanie wciśnij przycisk   
Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona, aktywuj ją. 
Patrz: "Włączanie i wyłączanie funkcji Bluetooth".

2. Włącz funkcję Bluetooth na urządzeniu mobilnym i połącz  
z drukarką.

Gdy urządzenia będą połaczone uruchom aplikację Epson na urządzeniu
mobilnym aby rozpocząć tworzenie etykiet.

Patrz: "Pobieranie sterowników drukarki i oprogramowania" na str 1.

WAŻNE
Instrukcję tworzenia połączenia Bluetooth znajdziesz w dokumentacji 
swojego urządzenia mobilnego.

W chwili zakupu funkcja Bluetooth jest ustawiona tak, aby włączała się  
w chwili właczenia zasilania drukarki. To ustawienie można aktywować  
i dezaktywować za pomocą odpowiednich przycisków .
Stan funkcji Bluetooth wskazuje kontrolka  
Patrz: "Znaczenie kontrolek".

1. Jeśli zasilanie jest włączone, wciśnij 
przycisk  aby włączyć zasilanie.

2. Wciśnij jednocześnie  i przycisk 
Bluetooth aby włączyć zasilanie 
drukarki.

Możesz dowolnie włączać i wyłączać
funkcję Bluetooth powtarzając kroki 1 i 2.

Jeśli funkcja Bluetooth jest wyłączona,
aktywuj ją.
Patrz: "Włączanie i wyłączanie funkcji
Bluetooth".


