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תחילת העבודה
1.

התקן את הסוללה במדפסת .התאם את לשונית השחרור לאותו צד של
מגעי הטעינה ונעל את הסוללה במקומה .הסוגר יינעל בנקישה במקומו
כאשר הוא ממוקם כראוי.

2.

חבר את ספק הכוח אל שקע החשמל של המדפסת.
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3.

חבר את כבל החשמל  ACאל ספק החשמל וחבר אותו אל השקע.

אין לתפעל את המדפסת בזמן שהיא מחוברת לספק הכוח .AC
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טעינת תוויות או נייר
טעינת תוויות או נייר במדפסת על פי ההנחיות להלן:
1.

לחץ מטה על סוגר המנעול והרם את מכסה המדפסת.

2.

החלק ופתח את מגשי האספקה.
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3.

סדר את הנייר כפי שמוצג והכנס אותו אל המדפסת.

4.

אפשר למגשי האספקה להימשך לאחור אל גלגל הנייר ,לאחר מכן סגור את
המכסה עד שיינעל.

5.

פעמיים או שלוש כדי לנרמל את המעקב .כל
לחץ על לחצן תקשורת
לחיצה על הכפתור מקדמת את הנייר להתחיל את התווית הבאה.

הורדת תוכנה נדרשת
1.

צור תיקיה חדשה על המחשב המקומי שלך בשם מנהל התקנים.

2.

גש אל פורטל תמיכה טכנית בנוגע להורדות בכתובת
.https://hsmftp.honeywell.com
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3.

גש אל:
תוכנה
 מדפסות נייד  -נישא RP2 RP3 RP4 כליםלהורדת הגדרת תצורת שירות מדפסת .NETira® CT

4.

כאשר תתבקש ,לחץ על פתח את הורדת תוכנת .Honeywell

5.

לאחר הורדת הקובץ ,חלץ אותו אל תיקיית מנהל התקנים.

6.

גש אל:
תוכנה
 מדפסות נייד  -נישא RP2 RP3 RP4 מנהלי התקנים מדפסתלהורדת מנהלי התקני מדפסת של ) Windowsעבור מצב הזנה .(DPL

7.

כאשר תופיע ההנחיה ,לחץ על פתח את הורדת תוכנת .Honeywell

8.

לאחר הורדת הקובץ ,חלץ אותו אל תיקיית מנהל התקנים.

9.

פתח את תיקיית מנהל ההתקנים ולחץ לחיצה כפולה על כל אחד מקבצי
ההתקנה .exe.פעל על פי ההנחיות כדי להתקין כל יחידת תוכנה.
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הוסף את המדפסת אל המערכת המארחת שלך
ברירת המחדל של דרגת  USBהיא  CDCמשולב .במערכות מסוימות )למשל,
התקנים ידניים( ,יהיה עליך לשנות את דרגת  USBזו כדי להתחבר .עיין במדריך
למשתמש למידע נוסף.
1.

חבר את כבל ה USB-אל המדפסת ואל יציאת ה USB-במערכת המארחת.

2.

הפעל את המדפסת.

3.

המחשב המארח שלך אמור לזהות את המדפסת ולהתחיל להוסיף את
מנהל ההתקן .אם הפעלת ההתקנה לא מתחילה ,אתר את הסעיף התקנים
ומדפסות בלוח הבקרה ובחר הוסף מקלדת.

4.

בחר את דגם מדפסת  RPהמתאים ופעל על פי ההנחיות כדי לסיים את
ההתקנה.

קביעת תצורת המדפסת
1.

הפעל את המדפסת וחבר אותה אל המחשב באמצעות כבל .USB
™.NETira

2.

פתח את כלי שירותי קביעת תצורת מדפסת CT

3.

ערוך שאילתה במדפסת בלחיצה על כלים  -עדכן חיבורים זמינים עבור
מדפסת .לאחר מכן יתבצע חיפוש אחר יציאת  COM USBוירטואלי.
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4.

לאחר שהחיפוש יושלם ,פתח את התפריט הנשלף מחדש ובחר ביציאת
 COM USBוירטואלי.

הערה :ודא כי יציאה זו אינה נמצאת בשימוש על ידי מנהל התקן המדפסת כאשר
אתה מוסיף אותה למערכת המארחת.
5.

לחץ על  CTRL-qכדי להציג את תצורת המדפסת.

עיין במדריך למשתמש למידע מפורט בנוגע לשינוי הגדרות המדפסת.

לוח קדמי

לחצן
הפעלה/כיבוי

לחצן
תקשורת

רמת טעינת סוללה

אות WiFi
מחוון Bluetooth
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לחצן הפעלה/כיבוי
לחיצה על הלחצן

תוצאה

לחיצה ללא קשר למשך לחיצה כאשר המדפסת
כבויה

הפעלת המדפסת

לחיצה קצרה )פחות מ 5-שניות(

כניסה או יציאה ממצב שינה

לחיצה בינונית ) 10 - 5שניות(

הדפסת תצורת תווית

לחיצה ארוכה )יותר מ 10-שניות(

כיבוי המדפסת

תצוגת LED
סמל

אות

רמת טעינת
הסוללה

כאשר המדפסת אינה בטעינה:
כבוי = הסוללה חצי טעונה או טעונה במלואה
כתום = רמת טעינת סוללה בין 10-30%
אדום מהבהב = הסוללה רמת טעינת סוללה  10%או פחות
כאשר המדפסת בטעינה:
ירוק = רמת טעינת סוללה  90%או יותר
אדום = רמת טעינת סוללה פחות מ90%-

מחוון
Bluetooth

אות WiFi

כבוי = רדיו  Bluetoothכבוי ,מושבת ,אינו מקושר להתקן נייד ,או
שהמדפסת כבויה
הבהוב = העברת נתונים
כחול =  Bluetoothמופעל ומחובר
כבוי = רדיו  WiFiכבוי ,מושבת ,אינו מקושר להתקן נייד או לרשת ,או
שהמדפסת כבויה
לבן =  WiFiמופעל ומחובר
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לחצן תקשורת
לחצן תקשורת מקדם את הנייר במדפסת .כאשר אין נייר במדפסת ,הלחצן
יהבהב באדום.
תוצאה

לחיצה על הלחצן
לחיצה קצרה

הזנת תווית או אורך נייר

לחיצה ממושכת )עבור נייר קבלה רציף כאשר
מוגדר כך(

תקשורת מזינה באופן רציף עד
לאורך התווית המרבי

מחוונים ניתנים לשמיעה
צפצופים

אות

צפצוף ארוך אחד

ספק הכוח אינו מחובר

שני צפצופים קצרים כל  5שניות

אין תקשורת

שני צפצופים ארוכים

ספק כוח מחובר

שלושה צפצופים קצרים

רמת טעינת הסוללה נמוכה

חמישה צפצופים קצרים

דלת המדפסת פתוחה
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תמיכה
לחיפוש פתרון במאגר הידע שלנו או כדי להיכנס לפורטל התמיכה הטכנית
.www.hsmcontactsupport.com  עבור אל הכתובת,ולדיווח על בעיה

אחריות מוגבלת
www.honeywellaidc.com  עבור אל הכתובת,לקבלת מידע בנושא אחריות
.ולחץ על מצא משאבים < אחריות מוצר

פטנטים
.www.hsmpats.com למידע על הפטנט עיין בכתובת

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make
changes in specifications and other information contained in
this document without prior notice, and the reader should in all
cases consult HII to determine whether any such changes have
been made. The information in this publication does not
represent a commitment on the part of HII.
HII shall not be liable for technical or editorial errors or
omissions contained herein; nor for incidental or consequential
damages resulting from the furnishing, performance, or use of
this material. HII disclaims all responsibility for the selection
and use of software and/or hardware to achieve intended
results.
This document contains proprietary information that is
protected by copyright. All rights are reserved. No part of this
document may be photocopied, reproduced, or translated into
another language without the prior written consent of HII.
Copyright  2017-2018 Honeywell International Inc. All rights
reserved.
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