
Instrukcja użytkownika Wer.02

Przeczytaj uważnie ten dokument, aby korzystać z tego produktu w prawidłowy 
i bezpieczny sposób. Jeśli produkt jest wadliwy, przeczytaj załączoną kartę 
gwarancyjną i skontaktuj się ze sprzedawcą. Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, 
skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia klienta Epson. 

Proszę odwiedzić zakładkę ze wsparciem klienta na lokalnej stronie internetowej 
Epson. Ze strony można porać najnowszą wersję Instrukcji Użytkownika.
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Znaki specjalne stosowane w tej instrukcji

 OSTRZEŻENIE
Oznacza informacje, które zignorowane mogą skutkować poważnym 
uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią w wyniku nieprawidłowego 
obchodzenia się z urządzeniem.

 UWAGA
Oznacza informacje, które zignorowane mogą skutkować 
uszkodzeniem ciała lub uszkodzeniem urządzenia w wyniku 
nieprawidłowego obchodzenia się z nim .

Ważne Oznacza ważne informacje dotyczące drukarki.

MEMO Oznacza dodatkowe informacje i punkty, które mogą być przydatne 
w związku z danym tematem.

Oznacza miejsce, gdzie znajdują się bardziej szczegółowe informacje.

Oznacza wizerunek etykiety stosowany jako wzór.

, , Oznacza przyciski na drukarce.

"Nazwa" Oznacza pozycje menu, wiadomości wyświetlane na ekranie lub 
nazwy poleceń. Np.:  "On", "Start print?"

© Seiko Epson Corporation 2016-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
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Instrukcja bezpieczeństwa
Aby prawidłowo korzystać z tego urządzenia, dla własnego bezpieczeństwa, 
przeczytaj dokładnie ten dokument. Po zapoznaniu się z instrukcją, 
zachowaj ją na wypadek ewentualnych przyszłych wątpliwości. 
Poniższe symbole oznaczają środki ostrożności, których celem jest ochrona 
użytkownika, jego otoczenia i własności, przed ryzykiem urazu lub 
uszkodzenia.
Środki ostrożności podzielono na związane z urazami ciała i uszkodzeniami 
urządzenia, wynikającymi z nieprzestrzegania instrukcji i niewłaściwego 
użytkowania urządzenia.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Ten symbol oznacza informacje, które zignorowane mogą skutkować 
poważnym lub śmiertelnym uszkodzeniem ciała. Podczas wykonywania 
procedur oznaczonych symbolem NIEBEZPIECZEŃSTWO należy zachować 
szczególną ostrożność.
OSTRZEŻENIE
Ten symbol oznacza informacje, które zignorowane mogą skutkować 
poważnym uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią z powodu 
nieprawidłowego korzystania z urządzenia.
UWAGA
Ten symbol oznacza informacje, które zignorowane mogą skutkować 
urazem fizycznym lub uszkodzeniem urządzenia , z powodu 
nieprawidłowego korzystania z niego.

Poniżej przedstawiono znaczenie symboli stosowanych do opisania 
środków ostrożności.

Oznacza ważne przypomnienie.

Oznacza zabronione działanie.

Oznacza obowiązkową procedurę.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO
Podczas wymiany baterii

Jeśli płyn z baterii dostanie się do oczu, natychmiast przemyj je 
czystą wodą przez min. 10 min i skonsultuj się z lekarzem. 
W przeciwnym razie płyn może spowodować utratę wzroku. Nigdy 
nie naruszaj obudowy baterii. Może to spowodować pożar, eksplozję, 
wyciek lub inne uszkodzenia.
Nie podgrzewaj baterii i nie umieszczaj ich w zasięgu ognia. Może to 
spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub inne 
uszkodzenia.

 OSTRZEŻENIE
Korzystając z zasilacza i kabla

Przewody dołączone do tego urządzenie zawierają związki 
chemiczne, w tym ołów, który jak dowiedziono w Stanie Kalifornia, 
może powodować wady wrodzone lub inne wady rozwojowe. 
Po użyciu umyj ręce. (Ostrzeżenie podane zgodnie z par. 65 Kodeksu 
Zdrowia i Bezpieczeństwa Stanu Kalifornia,  pkt §25249.5 i dalsze).
Nie stosować innych zasilaczy ani przewodów oprócz oryginalnych, 
dołączonych do urządzenia. Nie stosować zasilaczy o innym napięciu 
niż określone. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia, 
przegrzania, pożaru lub porażenia prądem.
Korzystając z zasilacza i przewodu zasilającego stosuj następujące 
środki ostrożności.
• Unikaj stosowania rozdzielaczy.
• Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnij się, że nie jest 

zakurzona.
• Włóż wtyczkę do końca.
• Nie dotykaj wtyczki ani gniazdka mokrymi dłońmi.
• Podczas odłączania urządzenia nie ciągnij za przewód, tylko 

trzymaj wtyczkę.
• Nie modyfikuj w żaden sposób zasilacza ani przewodu zasilającego.
• Nie kładź niczego ciężkiego na zasilaczu ani na kablu i nie narażaj 

ich na silne wstrząsy.
• Nie zwijaj ani nie skręcaj przewodu zasilającego na siłę.
• Nie umieszczaj zasilacza ani przewodu zasilającego w pobliżu 

grzejnika.
Nie używaj uszkodzonego zasilacza ani przewodu zasilającego. 
W przeciwnym razie grozi uszkodzeniem, przegrzaniem, lub 
dymieniem, co może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
Nie dotykaj wtyczki podczas burzy z wyładowaniami 
atmosferycznymi.
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Instrukcja bezpieczeństwa

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)
• On an unstable place such as on a shaky table or on an inclined 

place.
• O niestabilnym podłożu (chwiejny stół, pochylona płaszczyzna).
• W pobliżu źródła wysokiego napięcia lub pola elektromagentycznego 

o dużej mocy.
Przechowuj plastikowe opakowania urządzenia i tę instrukcję poza 
zasięgiem dzieci. Połknięcie lub założenie na głowę torebki grozi 
uduszeniem.

 UWAGA
Korzystając z baterii

Jeśli z baterii wycieka płyn, wytrzyj je ściereczką i wymień na nowe. 
W przypadku kontaktu ze skóra, spłucz natychmiast wodą.
Nieprawidłowe używanie baterii może spowodować wyciek, 
przegrzanie, eksplozję, erozje lub uszkodzenie produktu, 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.

Podczas wymiany baterii
Jeśli baterie wydzielają dziwny zapach lub płyn, trzymaj je z dala 
od ognia. W przeciwnym razie grozi wybuchem lub pożarem.
W razie kontaktu płynu z baterii ze skórą lub ubraniem, natychmiast 
zmyć czystą wodą. W przeciwnym razie grozi uszkodzeniem skóry.
Nie wystawiaj baterii ani urządzenia na kontakt z wodą. W przeciwnym 
razie grozi pożarem, przegrzaniem lub porażeniem prądem.
Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci. W razie połknięcia baterie 
są skrajnie niebezpieczne. W wypadku połknięcia natychmiast 
skontaktuj się z lekarzem.

Korzystając 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 zasilania, 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 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 
ryzyku 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.
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Instrukcja bezpieczeństwa

	�Korzystając z kartridży
• Upewnij się, że korzystasz z dedykowanych taśm LK.
• Niektóre typy taśm nie nadają się do automatycznego cięcia. Najnowsze 

informacje na temat typów taśm nie działających z funkcją Auto cut i/lub 
znajdziesz na opakowaniu taśmy i na stronie internetowej Epson.

• 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.

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

	� Inne uwagi
Wskazówki dot. korzystania
• Nie dotykaj głowicy termicznej. Elektrostatyka może ją uszkodzić.
• Nie włączaj ani nie odłączaj zasilacza podczas drukowania. Zasilanie 

może zostać odcięte.
• Baterii litowo-jonowych nie można ładować podczas drukowania.
• Delikatnie korzystaj z klawiatury.
• 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.
• Podczas wyłączania na ekranie pojawia się stosowny komunikat. 

Nie odłączaj zasilacza dopóki tekst nie zniknie.
• Wymieniaj baterie wyłącznie gdy urządzenie jest wyłączone. 

W przeciwnym razie możesz utracić dane zapisane w urządzeniu.

	�Recykling baterii
Urządzenie zawiera baterię litowo-jonową, którą należy zutylizować lub 
poddać recyklingowi zgodnie z przepisami prawa.

MEMO
Nie uszkadzaj ani nie otwieraj obudowy baterii.

Korzystając z zasilacza 
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.

Korzystając 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 ani nie wkładaj niczego do gniazda zasilającego ani 
do otworu wyjściowego taśmy.
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Specyfikacja

Obudowa 

Wymiary Ok. 136 (szer.) x 298 (gł.) x 90 (wys.) (mm)

Waga Ok. 1,110 g (bez baterii i kartridża z taśmą)

Warunki zewnętrzne 
Temp. podczas pracy od 5 do 35 st. C

Temp. podczas przechowywania od -10 do 55 st. C

Obsługiwana szer. taśmy
4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Zasilanie
Bateria 

1x Bateria Litowo-jonowa / 6x baterie alkaliczne AA 

Zasilacz 

Typ 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 W

Specyfikacja baterii litowo-jonowej

Temperatura otoczenia
Podczas pracy od 0 do 40 st. C

Podczas ładowania od 0 do 40 st. C

Podczas 
przechowywania

Poniżej 1 m-ca od -20 do 50 st. C

Poniżej 3 m-cy od -20 do 40 st. C

Poniżej 1 roku - od -20 do 20 st. C

Informacje dot. ładowania
Specyfikacja 
nominalna

Natężenie stałe 1.0 A

Napięcie stałe 8.05 V

Czas ładowania ok. 3 godz.

Warunki brzegowe 
ładowania

Model baterii C52CE97010

Maks. natężenie pradu, A 1.0 A

Maks. napięcie, V 8.4 V

Szacowany czas pracy na bateriach alkalicznych
Czas drukowania/ czas w trybie spoczynku 0.5 godz./1 godz.
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Rozwiązywanie problemów
	�Komunikaty

Ta sekcja zawiera instrukcje postępowania gdy na ekranie wyświetlają 
się następujące komunikaty:

Check battery
Charge Li-ion!

Bateria jest wyczerpana. Podłącz zasilacz i naładuj 
baterię. Szczegóły:  "Ładowanie baterii 
litowo-jonowej"

Check battery
Change alkaline

Baterie są wyczerpane. Wyłącz zasilanie i wymień 
baterie na nowe.

Cover open! Pokrywa jest otwarta. Zamknij ją dokładnie.

Insert tape Sprawdź, czy kartridż z taśmą jest prawidłowo 
założony. 
Szczegóły:  "Instalowanie kartridża z taśmą"

Check tape
cartridge

Założono niewłaściwą taśmę. Wymień na taśmę 
obsługiwaną przez to urządzenie.

No more
sequence No.!

Można wprowadzić max. 2 numery seryjne.

No more barcode! Można wprowadzić max. 2 kody kreskowe.

QR CODE too big! Wybierz jedną z opcji: Użyj szerszej taśmy. 
Zmniejsz rozmiar komórek, albo skróć tekst. 
Zmniejsz poziom "ECC Level".

Overheated! Głowica jest przegrzana. Wyłącz zasilanie i usuń 
kartridży z taśmą. Poczekaj, aż drukarka się 
schłodzi.

Trash at slot 
Remove trash

Taśma blokuje otwór wyjściowy. Usuń taśmę.

Remove cut tape Nie można rozpocząć drukowania, bo odcięta 
taśma blokuje otwór wyjściowy. Usuń taśmę
z otworu wyjściowego.

	�Problem
Nie można naładować baterii litowo-jonowej
Czy bateria jest prawidłowo zainstalowana?
Sprawdź, czy bateria litowo-jonowa jest właściwie zainstalowana.

Czy zasilacz jest prawidłowo podłączony?
Podłącz dokładnie zasilacz i kabel zasilający do gniazda w drukarce 
i do kontaktu.

Nie można prawidłowo wykryć taśmy

Czy kartridż z taśma jest prawidłowo zainstalowany? 
Sprawdź, czy kartridż z taśmą jest prawidłowo zamocowany.

Czy płytka do wykrywania kartridża z taśmą jest czysta? 
Jeśli nie, wytrzyj miękką ściereczką.

Czy czujnik wykrywający drukarki jest czysty? 
Jeśli nie, wytrzyj miękką ściereczką.

MEMO
Jeśli żadna z powyższych opcji nie rozwiązała problem 
lub problem jest inny niż opisane, skontaktuj się z centrum 
wsparcia klienta Epson.
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Nazwy i funkcje elementów
1. Przesuwanie i odcinanie taśmy.
2. Otwór wyjściowy taśmy.
3. Drukowanie etykiety. Przytrzymaj  i wciśnij aby 

drukować ze specjalną funkcją
4. Tworzenie zwykłej etykiety lub wyjście z trybu etykiety 

specjalnej.
5. Klawisze znaków.
6. Shift
7. Wprowadzanie znaku z akcentem.
8. Zmiana sposobu wprowadzania znaków. Przytrzymaj 

 i wciśnij aby zmienić na duże litery.

9. Tworzenie etykiety z numerem sekwencji. Przytrzymaj 
 i wciśnij aby uzyskać etykiety.

10. Tworzenie etykiety z kodem kreskowym.
11. Wprowadzanie symboli.
12. Klawisze kursora.
13. Potwierdzanie ustawień.
14. Dodawanie sekcji.
15. Ustawianie marginesów.
16. Ustawianie długości taśmy. Przytrzymaj  i wciśnij 

aby zmienić kierunek.
17. Ustawianie formatowania i stylu.
18. Zmiana wielkości czcionki. Przytrzymaj  i wciśnij 

aby zmienić krój czcionki.
19. Spacja
20. Tworzenie etykiety specjalnej.
21. Usuwanie. Przytrzymaj  i wciśnij aby usunąć cały 

tekst i/lub wszystkie ustawienia.
22. Włączanie i wyłączanie drukarki.
23. Podgląd utworzonej etykiety. Przytrzymaj  i wciśnij 

aby wyświetlić preferencje.
24. Zapisywanie i przywoływanie etykiety.
25. Wyświetlacz

	�Znaczenie symboli

On/Stand-by Gorąca powierzchnia

Prąd stały Polaryzacja złącza 
prądu stałego
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	�Wyświetlacz

Na ekranie wyświetlane są bieżące ustawienia i 
wprowadzone znaki. Język menu i ekranu ustawień można 
zmienić w sekcji  "Language"

1. Utwórz nazwę
2. Ustaw szerokość i długość taśmy 

Jednostki można przełączać między calami 
a centymetrami . 
  "inch:cm"

3. Tryb wprowadzania symboli
4. Caps Lock WŁĄCZONY
5. Numer sekcji
6. Numer wiersza
7. Kursor
8. Kolor tekstu do wydrukowania
9. Ustawienia koloru taśmy. 

 "Kolory taśmy widoczne na ekranie"
10. Poziom baterii
11. Rozmiar czcionki
12. Metoda cięcia etykiety
13. Ustawiania typu taśmy

Kolory taśmy widoczne na ekranie 

Tekst Kolor Tekst Kolor
WHT Biały GRY Szary
YEL Żółty BLK Czarny
RED Czerwony PNK Różowy
BLE Niebieski SLV Srebrny
CLR Przezroczysty GLD Złoty
GRN Zielony BRW Brązowy
ORN Pomarańczowy

OTH
Pozostałe
koloryVIO Fioletowy

MEMO
W zależności od rodzaju użytej taśmy, kolor taśmy może się 
nie wyświetlać.
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1. Montaż baterii litowo-jonowej

Przed pierwszym użyciem drukarki naładuj baterię 
litowo-jonową (C52CE97010). 
Zapoznaj się ze Środkami Ostrożności dotyczącymi 
baterii, opisanymi w tej instrukcji. 
Szczegółowe informacje znajdziesz w dokumencie 
"Instrukcja użytkowania baterii litowo-jonowej 
C52CE97010".

 � Ładowanie baterii litowo-jonowej
Baterię litowo-jonową C52CE97010) można naładować 
podłączając drukarkę do zasilacza gdy bateria jest 
umieszczona w drukarce.

Błąd ładowania

Ładowanie zakończone

Trwa ładowanie

Kontrolka ładowania

OSTRZEŻENIE
Używaj wyłącznie oryginalnej baterii litowo-jonowej (C52CE97010). Użycie 
innej baterii może spowodować pożar, eksplozję, wyciek, przegrzanie lub 
inne szkody.

UWAGA
Pozbywając się zużytej baterii przestrzegaj lokalnych przepisów prawa.

1. Zdejmij obudowę. 2. Umieść baterię na miejscu. 3. Zamknij obudowę.

MEMO
• Baterii litowo-jonowej nie można ładować podczas drukowania.
• Jeśli bateria szybko się rozładowuje, należy ją wymienić na nową.
• W następujących sytuacjach prawdopodobnie występuje błąd ładowania. 

Skontaktuj się z centrum wsparcia klienta Epson.
 - Kontrolka ładowania pulsuje podczas ładowania.
 - Nowa bateria ładuje się znacznie dłużej, niż powinna (czyli do 3 godzin).
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 � Korzystanie z aplikacji Label Editor 
Label Editor to aplikacja do tworzenia etykiet. 
Po jej zainstalowaniu na komputerze można przenosić 
utworzone etykiety na drukarkę. 
  "Transferring Cable Label Data" 
Instrukcję instalacji i obsługi aplikacji znajdziesz tu:  
"Label Editor User's Guide".

1. Podłącz kabel USB do drukarki.

2. Podłącz drugi koniec kabla USB do komputera.

 � Korzystanie z baterii alkalicznych
Zamiast baterii litowo-jonowej można 
stosować baterie alkaliczne. Pamiętaj 
o ich prawidłowym zamocowaniu.

UWAGA
Jeśli drukowanie na bateriach alkalicznych trwa nieprzerwanie 30 
minut, należy zrobić min. 1-godzinną przerwę, aby baterie mogły 
ostygnąć.

 � Podłączanie zasilacza
Podłącz zasilacz w sposób pokazany na rysunku.
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2. Instalowanie kartridża z taśmą

UWAGA
• Upewnij się, że zasilanie jest wyłączone.
• Stosuj wyłącznie taśmy LK.
• Zamknij dokładnie obudowę.
• Jeśli obudowa była otwierana w trakcie instalacji  
 kartridża, przed rozpoczęciem drukowania sprawdź,  
 czy koniec taśmy jest umieszczony w otworze wyjściowym.
• Dbaj o zachowanie czystości czujnika kartridża 
 i czujnika drukowania. W przypadku zabrudzeń,  
 kartridż może nie być prawidłowo wykrywany.
• Nie dotykaj czujnika palcami.

Wykrywacz kartridża

Czujnik

1. Przewijanie taśmy  
 barwiącej.

Użyj 
długopisu 
lub 
ołówka.

2. Otwórz obudowę.

Wieko

3. Zamocuj kartridż.

Włóż koniec 
taśmy w otwór 
wyjściowy.

4. Zamknij obudowę.
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3. Włączanie zasilania

1. Wciśnij  .

Automatyczne wyłączanie
Jeśli przez 5 minut nie są wykonywanie żadne 
operacje na klawiaturze, drukarka wyłączy się 
automatycznie (znaki wprowadzone w bieżącej 
sesji zostaną zapisane). Jeśli na drukarce 
podłączonej do komputera nie są wykonywane 
żadne operacje przez 1 godzinę, drukarka 
automatycznie się wyłączy.

 � Przesuwanie taśmy

UWAGA
Taśmę trzeba przesunąć po każdej instalacji kartridża.

1. Wciśnij  .

2. Wybierz funkcję za pomocą /  i wciśnij  .
Tape feed 
Przesuwa taśmę.

Feed and cut 
Przesuwa i odcina taśmę.
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 � Usuwanie tekstu   
1. Wciśnij  .

Jeden znak wstecz zostanie usunięty.

Usuwanie całego tekstu

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz funkcję za pomocą /  
 i wciśnij  .

Text Only 
Usuwa cały tekst.

Text & Setting 
Usuwa tekst i przywraca rozmiar czcionki i inne 
ustawienia do ustawień początkowych.

All Format 
Usuwa cały tekst i wyświetla główny ekran edycji. 
W zależności od typu tworzonej etykiety, "All Format" 
może się nie wyświetlać.

4. Wprowadzanie tekstu

1. Wciśnij  +  .

2. Wciśnij  .

3. Wciśnij  .
Pojawi się lista znaków 
Dostępne znaki z akcentami:  
"Accent"

4. Wybierz znak za pomocą  /  
i wciśnij  .
Wprowadzono znak "â".

5. Wciśnij klawisze: , , 
Na ekranie pojawi się: "Câble".

6. Wciśnij  +  .
Wprowadzono znak "#".

7. Wciśnij klawisze: , , 

Zapisz utworzona etykietę:  "Zapisywanie często 
tworzonych etykiet"

Zmiana czcionki:  "Zmienianie czcionki"

Zmiana rozmiaru czcionki:  "Zmienianie rozmiaru czcionki"
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5. Drukowanie etykiety

1. Wciśnij  .

Wyłączanie automatycznego odcięcia
 "Auto cut"

Drukowanie z funkcjami specjalnymi 
 "Utilizing Print Functions"

 � Sprawdzanie podglądu wydruku    

1. Wciśnij  .
Na ekranie wyświetli się podgląd całego wydruku.  
Po zakończeniu wyświetlania podglądu znów pojawi się 
ekran edycji.

UWAGA
• Nie wkładaj palców w otwór wyjściowy taśmy.
• Nie ciągnij za taśmę dopóki trwa drukowanie.

Ważne
• Jeśli kartridż z taśmą nie jest prawidłowo założony  
 wyświetli się komunikat "Insert tape".
• Długość etykiety wyświetlana na ekranie jest orientacyjna  
 i może się różnić od faktycznej długości wydrukowanej etykiety.
• Nie można drukować etykiet o dł. powyżej 16 m.

MEMO
• Aby anulować drukowanie wciśnij  .
• W zależności od ustawień marginesów lub typu etykiety,  
 taśmę można przesunąć i odciąć przed rozpoczęciem  
 drukowania.
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UWAGA
W zależności od warunków zewnętrznych, w których 
stosowane są etykiety i rodzaju powierzchni, na której są 
mocowane, etykiety mogą zostać zerwane lub przebarwić 
się, a klej może pozostać na powierzchni lub ją uszkodzić. 
Przed użyciem sprawdź panujące warunki i powierzchnię, 
do której będzie mocowana etykieta. Epson nie bierze 
odpowiedzialności za uszkodzenia ani straty związane 
z opisanymi wyżej sytuacjami.

6. Mocowanie etykiety
1. Oderwij papier zabezpieczający.

2. Umocuj etykietę i dobrze dociśnij

7. Wyłączanie zasilania
1. Wciśnij  .

Znaki wprowadzone w bieżącej sesji są przechowywane 
nawet po wyłączeniu drukarki. Po ponownym włączeniu 
zostaną wyświetlone.

2. Otwórz pokrywę baterii i usuń baterię 
 litowo-jonową

Jeśli zasilacz jest podłączony, należy go odłączyć 
od drukarki.

UWAGA
• Podczas wyłączania drukarki wyświetla się komunikat  
 "Powering off." Nie usuwaj baterii, ani nie odłączaj  
 zasilacza, dopóki wyświetla się ten komunikat.
• Jeśli przez dłuższy czas nie używasz drukarki, wyjmij  
 baterie (litowo-jonową lub alkaliczne), odłącz zasilacz 
 i usuń kartridż z taśmą z drukarki.
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Czyszczenie

UWAGA
Przed czyszczeniem wyłącz drukarkę i wyjmij baterie.
Jeśli zasilacz jest podłączony, odłącz go od drukarki.

Obudowa
Usuń brud miękką ściereczką. 
Do silnych zabrudzeń użyj wilgotnej szmatki.

UWAGA
Nie stosuj środków chemicznych ani rozpuszczalników, takich 
jak benzyna, rozcieńczalnik, alkohol, ani sprężonego powietrza.

Głowica
Do czyszczenia głowicy użyj bawełnianego wacika.
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Przywracanie ustawień początkowych
Jeśli drukarka nie pracuje normalnie, np. obraz na ekranie 
jest uszkodzony, należy przywrócić ustawienia początkowe.

Ważne
Ta funkcja przywraca ustawienia początkowe. Zanim ją 
uruchomisz, zachowaj szczególną ostrożność. Cały utworzony 
tekst i wprowadzone ustawienia zostaną utracone.

1. Jeśli zasilanie jest włączone, wciśnij   
 aby je wyłączyć.

2. Wciśnij i przytrzymaj  +  , następnie wciśnij  .

3. Gdy pojawi się komunikat, wciśnij  .
Ustawienia zostaną wyzerowane.

MEMO
Aby anulować przywracanie ustawień początkowych, 
wciśnij dowolny klawisz inny niż  .
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Etykiety wg zastosowania
Kliknij w ilustrację etykiety, jaką chcesz utworzyć lub funkcji, z której chcesz skorzystać, aby wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Patch Panel Blokowe Punch Block Panele opisowe

Przewody (1) Przewody (2) Etykiety termokurczliwe Kody kreskowe

Seryjne (1) Etykiety z symbolami

Rodzaje etykiet

Lustrzane odbicie

Duże etykiety

Seryjne (2)
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Etykiety wg zastosowania

Formatowanie/Styl Rozmiar czcionki Czcionka Długość

Marginesy Kierunek tekstu Dodawanie modułów

Przenoszenie danych 
z komputera do drukarki 

Przenoszenia symboli 
z komputera do drukarki

Ustawienia drukarkiTworzenie wielu etykiet 
jednocześnie 

Zapisywanie/Przywoływanie 
często używanych etykiet 

Wielokrotne drukowanie 
tej samej etykiety

Dostosowywanie etykiet

Użyteczne funkcje
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Tworzenie etykiet specjalnych
Tworzenie etykiet typu patch panel  

Optymalne etykiety do patch paneli stworzysz ustawiając 
długość etykiety i liczbę modułów.

Moduły

Separator
Długość

1. Wciśnij  .

2. 2. Wybierz opcję długości za pomocą /  
a następnie wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Blocks" (moduły).

Blocks: Ustawia długość wg długości modułu.
Label: Ustawia długość wg długości etykiety.

3. Wprowadź długość modułu, następnie wciśnij  .
Dostępny zakres: 0.25 do 30 cm

4. Wprowadź liczbę modułów i wciśnij  .
W tym przykładzie wprowadzimy "3".

Zakres ustawień: 1 do 50

5. Wybierz typ separatora za pomocą /   
i wciśnij .  .
W tym przykładzie wybierzemy "Line" (linia).

6. 6. Wybierz kierunek tekstu za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Hori." (poziom).

Hori.

Vert.1

Vert.2

7. 7. Wprowadź tekst.
Możesz tworzyć etykiety z numerami sekwencji.
Szczegóły:  "Tworzenie etykiet z przypisanymi 
numerami sekwencji".

8. Wciśnij  .
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Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet blokowych    + 
Stworzenie etykiet blokowych pozwala na łatwą 
identyfikację dużej ilości łączników.



Numeracja modułów

Separator
Długość
modułu

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz opcję długości za pomocą /  
a następnie wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Blocks" (moduły).

Blocks: Ustawia długość wg długości modułu.
Label: Ustawia długość wg długości etykiety.

3. Wprowadź długość modułu, następnie wciśnij  .
Dostępny zakres: 0.25 do 30 cm

4. Wprowadź liczbę modułów i wciśnij  .
W tym przykładzie wprowadzimy "4".

Zakres ustawień: 1 do 50

5. Wybierz typ separatora za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Line" (linia).

6. Wybierz kierunek tekstu za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Hori." (poziom).

Hori.

Vert.1

Vert.2

7. Wprowadź tekst.
Możesz tworzyć etykiety z numerami sekwencji.
Szczegóły:  "Tworzenie etykiet z przypisanymi 
numerami sekwencji"

8. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet na panele opisowe   

Tekst można automatycznie umieścić w środku modułu. 
Dzięki temu łatwo stworzysz etykiety pasujące do rozmiaru 
miejsca, w którym mają być mocowane.

Długość etykiety

Numeracja modułów
Moduł Moduł

1. Wciśnij  .

2. Wprowadź długość modułu, następnie wciśnij  .
Dostępny zakres: 1 do 99.9 cm

3. Wprowadź liczbę modułów i wciśnij  .
W tym przykładzie wprowadzimy "2". 

Dostępny zakres: 1 do 50

4. Wybierz kierunek tekstu za pomocą  /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Hori." (poziom).

Hori.

Vert.1

Vert.2

5. Wprowadź tekst.

6. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet typu Punch Block   

Możesz stworzyć etykiety do szybkiej identyfikacjo numerów 
kabli i wtyczek podłączonych do punch block. 

Dolny licznik

Górny licznik

1. Wciśnij  .

2. Wybierz typ modułów za pomocą /  
a następnie wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "4pairs" (4 pary).

Blank: Creates a table of two rows and one column.

3. Wybierz typ tekstu za pomocą /  a następnie 
wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Pins".

Pins Seri. Puste

4. Wprowadź górną wartość i wciśnij  .
W tym przykładzie wprowadzimy "1".

5. Wprowadź dolną wartość i wciśnij  .
W tym przykładzie "25" jest wprowadzane 
automatycznie.

6. Wprowadź długość etykiety i wciśnij  .
Dostępny zakres: 1 do 99.9 cm

7. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet do oklejania przewodów   

Możesz wydrukować powtórzony tekst tak, aby był widoczny 
z każdej strony przewodu.

Długość etykiety

Szerokość taśmy

Margines Margines

1. Wciśnij  .

2. Wybierz wariant długości za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Length".

Dia:  Dopasowuje długość do średnicy kabla. 
(Dostępny zakres: 0.25 do 15 cm)

Length: Ustawia długość wg długości etykiety.

3. Wprowadź długość etykiety i wciśnij  .
Dostępny zakres: 1 do 99.9 cm

4. Wybierz, czy opcja powtarzania tekstu ma być 
włączona (On), czy wyłączona (Off) za pomocą 
 /  i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "On" (włączona).

On

Off

5. Wybierz typ marginesów za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Long" (długie).

6. Wprowadź tekst.

7. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet – chorągiewek do przewodów     + 
Ten typ etykiet ułatwia rozróżnianie przewodów, ponieważ 
odstającą etykietę łatwo zobaczyć.

Moduł 1 Moduł 2Dł. spacji

SeparatorDł. tekstu

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz sposób ustawiania dł. spacji za pomocą 
/  i wciśnij  .

W tym przykładzie wybierzemy "Length" (długość).
Dia:  Dopasowuje długość do średnicy kabla. 

(Dostępny zakres: 0.25 do 15 cm)
Length: Ustawia długość wg długości spacji.

3. Wprowadź dł. spacji i wciśnij  .
Dostępny zakres: 0.25 do 30 cm

4. Wprowadź dł. tekstu i wciśnij  .
Dostępny zakres: 0.25 do 30 cm

5. Wybierz typ separatora z pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Line" (linia).

6. Wybierz kierunek tekstu za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Hori.2".

Hori.1
Hori.2
Vert.1
Vert.2

7. Wprowadź tekst do modułu 1.

8. Wprowadź tekst do modułu 2.

9. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie wielu etykiet jednocześnie     + 

Można tworzyć jednocześnie wiele etykiet.

Margines Margines

Szer. taśmy

Numery etykiet

Dł. etykiety

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz długość etykiety za pomocą /   
i wciśnij  .

Auto: Automatycznie dopasowuje dł. etykiety  
na podstawie długości tekstu.

Set: Określa długość etykiety.
Dostępny zakres: 1 do 99.9 cm

3. Wprowadź numery etykiet i wciśnij  .
W tym przypadku wprowadzimy "3".

4. Wybierz typ marginesów za pomocą /   
i wciśnij  .

5. Wybierz kierunek tekstu za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "Hori.".

Hori.

Vert.1

Vert.2

6. Wprowadź "Cable" i następnie wciśnij  .
Podobnie dla kolejnych etykiet, wprowadź tekst 
i wciśnij  .

7. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet termokurczliwych

Taśma do etykiet termokurczliwych
Skorzystaj z odpowiedniej 
taśmy do etykiet 
termokurczliwych. Ta taśma 
ma transparentny film, który 
można owinąć wokół etykiety, 
aby chronić ją przed zabrudzeniami.

Dł. etykiety

1. Wprowadź długość etykiety i wciśnij  .
Dostępny zakres: 1 to 99.9 cm

2. Wprowadź tekst.

3. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet z symbolami

1. Wciśnij  .

2. Wybierz kategorię za pomocą /  i wciśnij 
 .

3. Wybierz symbol za pomocą /  i wciśnij  .

4. Wciśnij  .

MEMO
Lista dostępnych symboli znajduje się w arkuszu "Symbol List".

Tworzenie etykiet z kodami 
kreskowym   

MEMO
• Nie dla wszystkich typów etykiet możliwe jest dodanie kodu 

kreskowego.
• Do jednej etykiety można dodać maks. dwa kody kreskowe.

Obsługiwane typy kodów kreskowych:

EAN-8, EAN-13, CODE128, CODE39, QR CODE, ITF,  
CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Wciśnij  .

2. Wybierz element za pomocą /   
i wciśnij  .
Przechodź do kolejnych opcji, dopóki nie zakończysz 
edycji.

3. Wprowadź znaki alfanumeryczne dla kodu 
kreskowego, a następnie wciśnij  .

4. Wciśnij  .
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 Tworzenie etykiet specjalnych

Tworzenie etykiet seryjnych   

Numer jest zwiększany automatycznie przy każdym 
drukowaniu. Można wprowadzić do 4 znaków, w tym  
cyfry (0-9) i litery (A-Z).

1. Wciśnij  .

2. Wprowadź pierwszą wartość danej serii i wciśnij   .
W tym przykładzie wprowadzimy "0001".

3. Wybierz ilość powtórzeń za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "2 times" (2 razy).

4. Wciśnij  +  .

5. Wybierz "Print copies" za pomocą /   
i wciśnij   .

6. Wprowadź ilość kopii i wciśnij  .
W tym przykładzie wprowadzimy "6".

7. Wybierz "Start print?" za pomocą /   
i wciśnij   .
Rozpocznie się drukowanie.

Tworzenie etykiet z modułami 
seryjnymi

Numerację seryjną można przypisać też modułom. 
Można wprowadzić do 4 znaków, w tym cyfry (0-9)  
i litery (A-Z).

Moduł 1 Moduł 2 Moduł 3

Wcześniejsze przygotowanie modułów:    "Adding Block"
W tym przykładzie tworzymy 3 moduły.

1. Wciśnij  +  .

2. Wprowadź pierwszą wartość danej serii i wciśnij   .
W tym przykładzie wprowadzimy "CN01".
Numery seryjne zostaną automatycznie przypisane 
modułom 2 i 3.

3. Wybierz ilość powtórzeń za pomocą /   
i wciśnij  .
W tym przykładzie wybierzemy "1 time" (1 raz).

4. Wciśnij  .

+
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Personalizacja etykiet
Ustawianie formatu i stylu (menu Edit)    

Opis procedury
1. Ustawianie kursora.

Ustaw kursor na lewo od znaków, do których chcesz 
zastosować funkcję.  
Jeśli chcesz zastosować funkcję do konkretnego wersu 
lub modułu, upewnij się, że kursor znajduje się w tym 
wersie lub module.

2. Wciśnij  .

Przykład: zastosowanie "Bold & Italic" (pogrubienie  
i kursywa)

3. Wybierz "Bold & Italic" za pomocą /   
i wciśnij  .

4. Wybierz "B + I" za pomocą    /  i wciśnij  .

5. Wybierz obszar, do którego chcesz zastosować 
funkcję za pomocą /  i wciśnij  .

Jeśli wybierzesz "Character", funkcja zostanie 
zastosowana do wszystkich znaków na prawo od kursora.

MEMO
Elementy ustawień dostępnych po wciśnięciu  różnią się  
w zależności od typu tworzonej etykiety.

Możesz edytować następujące element etykiet.

Layout – układ
Left, Center, Justify, Right (do lewej, do środka, justowanie 
do prawej)
Dostosowanie układu przy wielu wierszach tekstu.

Frame & Table – ramki i tabele
Dodawanie ramek i tabel do tekstu.

Style – styl
Outline, Normal, Shadow, S+O (outline, normalny, cień, łączone)
Dobór stylu czcionki.

Char. spacing – odstępy między znakami
None, Narrow, Normal, Wide (brak, wąskie, standardowe, szerokie)
Ustawianie odstępów między znakami.

Border & Line – obramowanie i linie
Strikeout, Underline, None, Border, Round brdr, Shading,  
Brdr mesh, Round mesh (Przekreślenie, podkreślenie, brak, 
otoczka, zaokrąglona otoczka, cień, siatka, zaokrąglona siatka)
Dodawanie obramowań, podkreśleń, cieni, itp..

Char. Width – szerokość znaków
Smaller, Small, Narrow, Normal, Wide Wide (mniejsza, mała, 
wąski, standard, szeroki)
Zmienianie szerokości i wysokości znaków.
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Personalizacja etykiet

Bold & Italic – pogrubianie i kursywa
Italic, Normal, Bold, B+I (kursywa, normalny, pogrubienie, 
łączone)
Pogrubianie tekstu lub zmiana na kursywę.
Length – długość
Działa jak wciśnięcie   .  

 "Setting the Label Length"

Margins – marginesy
Działa jak wciśnięcie   .  

 "Setting the Margins"

Orientation – kierunek tekstu
AB A , A B

Ustawianie kierunku tekstu.

AB A

A B

Font size – rozmiar czcionki
Działa jak wciśnięcie   . 

 "Changing the Font Size"

Font – czcionka
Działa jak wciśnięcie   +  . 

 "Changing the Font"
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Zmiana kierunku tekstu    + 
Zmienia kierunek tekstu na pionowy lub poziomy. 

MEMO
Nie każdy typ etykiety umożliwia zmianę kierunku tekstu.

1. Wciśnij   +  .

Przy każdym wciśnięciu  +  , ustawienie zmienia 
się między „Poziom” a „Pion”.

Horizontal

Vertical

	�Przy tworzeniu etykiet “Patch panel”, “Blokowych”, “Panel 
opisowy”, lub “Mix-Len”

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz kierunek tekstu za pomocą /   
i wciśnij  . 

Hori.

Vert.1

Vert.2

Zmiana wielkości czcionki

Wielkość czcionki w tekście lub module można zmieniać dla 
każdego wiersza. Spośród dostępnych ustawień wybierz to, 
które ma taką sama liczbę wierszy jak tekst czy moduł, który 
chcesz zmienić.

MEMO
Nie każdy typ etykiety umożliwia zmianę wielkości czcionki.

1. Wciśnij  .

2. Przy każdym wciśnięciu  , zmienia się rozmiar 
czcionki.

Zmiana kroju czcionki

Zmienia krój czcionki zastosowany w tekście.

1. Wciśnij   +  .

2. Przy każdym wciśnięciu   + , zmienia się czcionka.

SansS. Roman

 + 
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Dodawanie modułów

Podzielenie tekstu na moduły umożliwia zmianę stylu i liczby 
wierszy dla wybranych modułów.

Moduł 1 Moduł 2

Wyświetlacz Etykieta

1. Wciśnij  .

Nowy moduł rozpocznie się od znaku za kursorem.

Ustawianie długości etykiety

Można ustawić długość etykiety lub modułu.

MEMO
Przy tworzeniu etykiety specjalnej można na nowo ustawić długość. 
Ustawienia etykiet specjalnych są dostępne po wciśnięciu  .

1. Wciśnij  .

2. Wybierz sposób ustawiania długości za pomocą  
/  i wciśnij  .

Auto: Automatycznie dopasowuje długość etykiety 
do długości tekstu.

Set: Ręczne ustawianie długości.
 Dostępny zakres: 1 do 99.9 cm

3. Wybierz sposób wyrównania tekstu za pomocą 
 /  i wciśnij  .

Left, Center, Justify, Right

Ustawianie marginesów

Ustawia lewy i prawy margines.

MEMO
Nie każdy typ etykiety umożliwia ustawienie marginesów.

1. Wciśnij  .

2. Wybierz typ marginesów za pomocą /  
i wciśnij  .
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Zapisywanie często używanych etykiet

	�Zapisywanie etykiety

1. Wciśnij  .

2. Wybierz " Save " za pomocą /  i wciśnij  .

3. Wybierz numer rejestracyjny za pomocą  /   
lub klawiszy numerycznych, a następnie wciśnij  .
Wyświetli się ekran potwierdzenia zapisu.

4. Potwierdź numer rejestracyjny i wciśnij  .

	�Przywoływanie zapisanej etykiety

1. Wciśnij  .

2. Wybierz " Recall " za pomocą /  i wciśnij  .

3. Wybierz numer rejestracyjny za pomocą /   
lub klawiszy numerycznych, a następnie wciśnij  .
Wyświetli się ekran potwierdzenia przywołania.

4. Potwierdź numer rejestracyjny i wciśnij  .

	�Usuwanie zapisanej etykiety

1. Wciśnij  .

2. Wybierz " Delete" za pomocą /  i wciśnij  .

3. Wybierz numer rejestracyjny za pomocą  /   
lub klawiszy numerycznych, a następnie wciśnij  .
Wyświetli się ekran potwierdzenia usunięcia.

4. Potwierdź numer rejestracyjny i wciśnij  .

Zapisanie często używanych etykiet pozwala na łatwy powrót do nich i ponowne wydrukowanie. Można zapisać do 100 etykiet.
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Użyteczne funkcje drukowania +
	�Powiększanie wydruku

Możesz tworzyć etykiety szersze niż szerokość pojedynczej 
etykiety. 
W tym celu wydrukuj przygotowany projekt na kilku 
oddzielnych etykietach i połącz w jedną etykietę.

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz " Enlarge print " za pomocą  /  
i wciśnij  .

3. Wybierz " *2size " za pomocą /  i wciśnij  .

4. Wybierz " 2/2 " za pomocą /  i wciśnij  .

5. Wybierz " Start print? " za pomocą /  i wciśnij 
 .

Rozpocznie się drukowanie.

MEMO
Funkcja pozostaje aktywna także po zakończeniu drukowania. 
Aby ją wyłączyć, wybierz "Off".

	�Druk odbicia lustrzanego

On Off

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz " Mirror print " za pomocą /  i wciśnij 
 .

3. Wybierz " On " za pomocą /  i wciśnij  .

4. 4. Wybierz " Start print? " za pomocą  /   
i wciśnij  .
Rozpocznie się drukowanie.

MEMO
Funkcja pozostaje aktywna także po zakończeniu drukowania. 
Aby ją wyłączyć, wybierz "Off".

	�Drukowanie kopii

1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz " Print copies " za pomocą /  i wciśnij 
 .

3. Wprowadź żądaną liczbę kopii, a następnie wciśnij 
 .

4. Wybierz " Start print? " za pomocą /  i wciśnij 
 .

Rozpocznie się drukowanie.

MEMO
Funkcja pozostaje aktywna także po zakończeniu drukowania. 
Aby ją wyłączyć, ustaw liczbę kopii "1".
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Zmiana ustawień drukarki +
Auto cut

Auto cut:  
Włącza lub wyłącza automatyczne odcięcie.

Half cut:  
Kiedy funkcja "Auto cut" jest włączona, można włączyć też 
funkcję "Half cut", która odcina tylko część etykiety w celu 
ułatwienia odklejenia etykiety.

MEMO
W zależności od typu taśmy, długości etykiety i ustawień 
marginesów, na początku etykiety może pojawić się dodatkowy 
margines. Jego długość zależy od wybranych ustawień.

Nasycenie druku
Ustawienie nasycenia druku.

Drop stop
Umożliwia mocowanie etykiet po kolei, bezpośrednio 
po wydrukowaniu każdej z nich.
Wybierz "On" aby wydrukowana etykieta nie wypadła. 
Etykieta pozostanie w otworze wyjściowym taśmy.
Przy drukowaniu wielu egzemplarzy, druk kolejnej etykiety 
rozpocznie się po wyjęciu poprzedniej. Funkcja dostępna 
wyłącznie dla etykiet o szer. min. 28 mm. 
"Auto cut" włączony, "Half cut" wyłączony.

Podświetlenie ekranu
Włączanie lub wyłączanie podświetlenia ekranu.

Język
Możesz wybrać język komunikatów na ekranie spośród 
następujących:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, 
Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

inch:cm
Jednostkę miary długości można ustawić na cm lub cale.

Procedura ustawiania
1. Wciśnij  +  .

2. Wybierz funkcję za pomocą /  i wciśnij  .

3. Wybierz element za pomocą /  i wciśnij  .
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Przenoszenie danych z komputera do drukarki
Przeniesienie do drukarki stworzonych danych etykiet umożliwia drukowanie etykiet do przewodów bez podłączania 
drukarki do komputera. Można też wyeksportować dane etykiet, aby móc z nich korzystać na urządzeniach typu smart. 

Przebieg operacji

MEMO

• Aplikację "Label Editor" (aplikacja do edycji etykiet na PC), sterowniki drukarki i instrukcję korzystania 
z "Label Editor” („Label Editor User's Guide") możesz pobrać z lokalnej strony Epson

• Wskazówki jak pobrać i korzystać z Label Editor znajdziesz w "Label Editor User's Guide".

• Aby operacja była możliwa podłącz drukarkę do komputera kablem USB.

Label Editor 

Operacja na komputerze Operacja na drukarce

1. Stworzenie etykiety 
do przeniesienia

2. Przeniesienie danych 
etykiety

3. Drukowanie z drukarki

Data Transfer Tool

1. Tworzenie etykiety do przeniesienia
1. Włącz Label Editor.

2. Kliknij [Cable Labeling] 
w oknie "New/Open".

3. Kliknij [OK].

4. W zakładce "Style" zaznacz opcję "Create Transfer 
Data" i wybierz [For Printer] lub [For Smart device]. 

For Printer:
Eksportuje dane, które mają być przeniesione na 
drukarkę.

For Smart device: 
Eksportuje dane, które mają być przeniesione na 
urządzenie typu smart.
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Przenoszenie danych etykiet

5. 5. Kliknij 
"Label Type" 
w zakładce 
"Settings".
Wybierz typ 
etykiety.

6. Stwórz etykietę.

2. Przenoszenie danych 
1. Kliknij [Transfer].

Otworzy się Data Transfer Too.
Jeśli wybrałeś opcję [For Smart device], przycisk [Transfer] 
nie będzie widoczny. Zamiast tego kliknij [OK]. Dane 
etykiet zostaną zapisane na komputerze. Samodzielnie 
przenieś dane na urządzenie typu smart.

2. Kliknij [Save].
Dane do przeniesienia 
są zapisane na 
komputerze.

MEMO

Klikając [Transfer], możesz natychmiast przenieść dane, 
bez zapisywania ich.

3. Kliknij [Transfer Batch 
Files].

4. Kliknij [Add].
Wybierz dane do 
przeniesienia.

5. Kliknij [Transfer].
Dane zostaną 
przeniesione na 
drukarkę.

3. Drukowanie
Przeniesione dane można wydrukować na drukarce.

1. Wciśnij .

2. Wybierz "Recall" za pomocą /  i wciśnij  . 

3. Wybierz przeniesione dane za pomocą  /  lub 
klawiszy numerycznych i wciśnij  . 

4. Wciśnij  .
Rozpocznie się drukowanie.

Wyświetli się nazwa 
wybranego pliku 
z danymi.
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Przenoszenie symboli z komputera do drukarki
Możesz przenieść na drukarkę oryginalne symbole 
i korzystać z nich bez podłączania komputera

Przebieg operacji

MEMO
Informacje na temat instalacji i obsługi Label Editor znajdziesz 
w: "Label Editor User's Guide".

Przeniesione symbole są przechowywane w kategorii “Downloaded" („Pobrane"). 
Możesz z nich korzystać tak samo, jak z wbudowanych symboli. Więcej:    "Creating Labels with Symbol". 

1. Uruchom Label Editor.

2. Z menu [File] wybierz [Data Transfer Tool]. 
Uruchomi się Data Transfer Tool.

1. Wybierz załadowane obrazy do przeniesienia.
2. Kliknij [Transfer]. 

Symbole zostaną przeniesione do drukarki.

1. Kliknij [Transfer Images].
2. Kliknij [Load] i wybierz symbole do załadowania.

Podłącz drukarkę do 
komputera kablem USB

Uruchom Data Transfer Tool

Załaduj obraz symbol 
do aplikacji

Przenieś obrazy 
symboli drukarki

Korzystaj z symboli 
na drukarce 

Na komputerze

Na komputerze

Na komputerze

Na drukarce
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Opis klawiszy 
funkcyjnych

Kliknij klawisz na ilustracji 
aby wyświetlić menu. 

 + :  
Zmiana kierunku tekstu.

Dodawanie modułu.

Usuwanie tekstu.

Włączanie/wyłączanie drukarki.

Zmiana sposobu wprowadzania.

Wprowadzanie symboli. 
Dostępne symbole: 
"Symbol List".

Inicjuje drukowanie.

Podgląd etykiety.

MEMO

Wybór parametru do ustawienia: 
/

Potwierdzenie ustawienia: 

Klawisz Shift

Zmiana wielkości czcionki.
 + :  

Zmiana czcionki.
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Patch Panel

Panel blokowy

Length Type

Length Type Blocks num

Blocks num

Separator

Separator

Orientation

Orientation

Blocks length

Label length

Blocks length

Label length

Blocks

Blocks

Label

Label

Frame

Frame

Line

Line

Vert.1

Vert.1

Tic

Tic

Vert.2

Vert.2

Enter length

Enter length

Enter length

Enter length

Dotted

Dotted

None

None

Hori.

Hori.
Enter number  

of blocks

Enter number  
of blocks
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Mieszane długości

Panel opisowy

Label length

Labels numLabel length

Label length

Margins
Orientation

Blocks num
Orientation

Enter length

Set

Enter length

Auto Enter number  
of labels

Enter number  
of blocks Vert.1

Short
Vert.1

Vert.2

Middle
Vert.2

Hori.

Long

Min
Hori.
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Flaga

Etykiety termokurczliwe

Length Type

Space length
Space length Text length

Separator
Orientation

Repeat text

Margins
Diameter

Label length

Dia

Length

Length
Enter length Enter length

Dia

Off

Short

Line
Hori.2

Middle

Tic
Vert.1

On

Min

Long

Enter length

Enter length

Vert.2

None
Hori.1



44

Top

Bezpieczeństwo

Specyfikacja

Rozwiązywanie 
problemów

Nazwy i funkcje 
elementów

Zacznij tutaj

Czyszczenie

Przywracanie ustawień 
początkowych

Etykiety wg 
zastosowania

Klawisze funkcyjne

Ramki i tabele

Punch Block

Blocks type
Text type

Label length
Lower countUpper count

Blank

3pairs
Seri.

4pairs
Blank

5pairs

2pairs
Pins

Enter length
Enter start valueEnter start value
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Edycja 1

MEMO

Elementy ustawień wyświetlane 
p o  w c i ś n i ę c i u   r ó ż n i ą  s i ę 
w zależności od rodzaju tworzonej 
etykiety.

Edit menu

Layout

Border & Line

Frame & Table

Char. spacing

Proportional

Frame

Table

Style

Frame & Table

Center

Underline

Off

Narrow

Off

Normal
Style

Justify

None

Shading

Frame

Normal

Wide

Char. spacing

Right

Border

Brdr mesh

Shadow

S+O
Border & Line

Round brdr

Round mesh

Char. Width

Length

Margins

Bold & Italic

Orientation

Font size

Layout

Left

Strikeout

Table

None

On

 "Frame"

 "Table"

Outline

Font
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Edycja 2

Char. Width

Length

Bold & Italic

Length

Length

Small 

Set

Normal

Center

Narrow

Bold

Justify

Normal

Wide

B + I

Right

Smaller

Auto 

Italic

Left

Enter length

Edit menu

Frame & Table

Style

Char. spacing

Border & Line

Char. Width

Length

Margins

Bold & Italic

Orientation

Font size

Layout

Font
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Edycja 3

Orientation

1 Line

Font size

1/4 to 4/4

Auto

Edit menu

Frame & Table

Style

Char. spacing

Border & Line

Char. Width

Length

Margins

Bold & Italic

Orientation

Font size

Layout

Margins

Short      4mm

Middle    10mm

Minimum    1mm

Long      18mm

1Line

4 Lines

2 Lines

5-8 Lines

3 Lines

2 Lines

1/8 to 8/8

3 Lines

1/11 to 11/11

4 Lines

1/5 to 5/5

Font

Roman

SansS.

Font

AB A

A B
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Długość

Marginesy

MEMO

Elementy ustawień wyświetlane po wciśnięciu  różnią się 
w zależności od rodzaju tworzonej etykiety.

MEMO

Elementy ustawień wyświetlane po wciśnięciu  różnią się 
w zależności od rodzaju tworzonej etykiety

Length

Length

Margins

Length

Set

Auto

Enter length

Short      4mm

Center

Middle    10mm

Justify

Minimum    1mm

Left

Long      18mm

Right
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Zaawansowane etykiety seryjne

Etykiety seryjne

Repetition

Repetition

Serialize Text

Adv.Seri.Text

5 times 

5 times 

2 times

2 times

10 times

10 times

3 times

3 times

4 times

4 times

1 time

1 time

Enter start value

Enter start value
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Kod kreskowy 1

Bar code

Check Digit

Width

ECC Level

Ratio

On

Off

Medium

15%

2.5

Large

25%

3.0

30%

Small

7%

2.0

EAN-8

EAN-13

CODE128

CODE39

QR CODE

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Width

Medium

Large

Small

Width

Medium

Large

Small

Width

Symbol Size

Medium

Medium

Large

Small

Small

Large

EAN-8

CODE128

QR CODE

CODABAR

EAN-13

CODE39

ITF

UPC-A

UPC-E
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Kod kreskowy 2

Check Digit
Ratio

On

Off
2.5

3.0

2.0
ITF

CODABAR

UPC-A

UPC-E

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Enter barcode 
information

Bar code

EAN-8

CODE128

QR CODE

CODABAR

EAN-13

CODE39

ITF

UPC-A

UPC-E

Width

Medium

Large

Small

Width

Medium

Large

Small

Width

Medium

Large

Small

Width

Medium

Large

Small

Ratio

2.5

3.0

2.0
Check Digit

On

Off
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Wyczyść

Plik

MEMO

Elementy ustawień wyświetlane po wciśnięciu  +  różnią się 
w zależności od rodzaju tworzonej etykiety.

Clear Text

Local File

Text & Setting

Text Only

Recall

End?

Delete

Save
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Przesuwanie i odcinanie

Multi print

MEMO

Elementy ustawień wyświetlane 
po wciśnięciu  +  różnią się 
w zależności od rodzaju tworzonej 
etykiety.

Mirror print

*4size

*5size

*6size

Enlarge print

*3size

Special print

Repeat Copies

*2size

Off

On

Enter number of 
print copies

1/2

1/4

1/5

1/6

1/5

1/6

1/6

1/4

1/5

1/6

*2size

1/3

Print copies

1/2

1/4

1/5

1/6

*3size

1/3

Mirror print

2/2

1/4

1/5

1/6

*4size

*5size

*6size

1/3

Start print?

4/4

5/5

6/6

Off

3/3

Enlarge print

Tape feed

Feed and cut

Tape feed
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Ustawienia 1

Preference

Drop stop

Half cutAuto cut

Print density

Backlight

Print density

Drop stop

Backlight

Language

inch:cm

Version

Auto cut

Off

OffOff

Off

On

OnOn

-3 to +3

On
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Ustawienia 2

Preference

Language

inch:cm

Print density

Drop stop

Backlight

Language

inch:cm

Version

Auto cut

Português-Br

Deutsch

Türkçe

Italiano

Suomi

Español

cm

Norsk

Nederlands

Dansk

Svenska

Français

Português-EU

English

inch
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