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Introdução
1.

Instale a bateria na impressora. Alinhe a aba de liberação
com o mesmo lado dos contatos de carga e trave a bateria
na posição. A trava clica quando corretamente encaixada.

2.

Conecte a fonte de alimentação à entrada da impressora.
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3.

Conecte o cabo de alimentação CA à fonte de alimentação e
conecte-o em uma tomada.

Não opere a impressora enquanto estiver ligada à
fonte de alimentação AC.
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Carregue com etiquetas ou papel
Coloque etiquetas ou papel na impressora da seguinte forma:
1.

Pressione o trinco da trava e levante a tampa da impressora.

2.

Deslize e mantenha abertos os hubs de abastecimento.
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3.

Oriente o papel como mostrado e insira-o na impressora.

4.

Deixe que os hubs de abastecimento encostem no rolo de
papel e, em seguida, pressione a tampa para baixo até que
ela trave.

5.

Pressione o botão de mídia
duas ou três vezes para
normalizar o avanço do papel. Cada pressionamento de
botão avança o papel para o início da próxima etiqueta.
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Faça o download do software necessário
1.

Crie uma nova pasta no seu computador local chamada
Drivers.

2.

Vá para o portal de downloads de suporte técnico
https://hsmftp.honeywell.com.

3.

Acesse:
Software (Software)
– Printers (Impressoras)
– Mobile (Dispositivos móveis) – Portable (Portátil)
– RP2 RP3 RP4
– Utility (Utilitário)
para fazer download do NETira® CT Printer Configuration
Utility.

4.

Quando solicitado, clique em Open Honeywell Software
Downloader (Abrir downloader de softwares da
Honeywell).

5.

Depois que o arquivo for transferido, extraia-o para sua
pasta Drivers.

6.

Acesse:
Software (Software)
– Printers (Impressoras)
– Mobile (Dispositivos móveis) – Portable (Portátil)
– RP2 RP3 RP4
– Drivers (Drivers)
– Printer (Impressora)
para fazer download dos Windows Printer Drivers (para
DPL Input Mode).
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7.

Quando solicitado, clique em Open Honeywell Software
Downloader (Abrir downloader de softwares da
Honeywell).

8.

Depois que o arquivo for transferido, extraia-o para sua
pasta Drivers.

9.

Abra a pasta Drivers e clique duas vezes em cada um dos
arquivos .exe de configuração. Siga as instruções para
instalar todos os softwares.

Adicione a impressora ao sistema host
A classe USB padrão é o CDC Composite. Em alguns sistemas
(por exemplo, dispositivos portáteis), será necessário mudar
essa classe USB para se conectar. Consulte o guia do usuário
para obter mais informações.
1.

Conecte o cabo USB à impressora e à porta USB do sistema
host.

2.

Ligue a impressora.

3.

O computador host precisa reconhecer a impressora e
começar a adicionar o driver de dispositivo. Se a operação
de configuração não for iniciada, localize a seção
Dispositivos e Impressoras no painel de controle e
selecione Adicionar uma impressora.

4.

Selecione o modelo de impressora RP apropriado e siga os
prompts para concluir a instalação.
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Configurar a impressora
1.

Ligue a impressora e conecte-a ao computador usando o
cabo USB.

2.

Abra o NETira™ CT Printer Configuration Utility Tool.

3.

Consulte a impressora clicando em Tools (Ferramentas) –
Update Available Connections For Printer (Atualizar
conexões disponíveis para a impressora). A procura pela
porta COM de USB virtual será realizada.

4.

Depois que isso for concluído, reabra o menu suspenso e
selecione a porta COM de USB virtual.

Observação: Certifique-se de que essa porta não está em uso
pelo driver da impressora quando você a adicionar
ao sistema host.
5.

Pressione CTRL-q para exibir a configuração da
impressora.

Consulte o guia do usuário para obter informações detalhadas
sobre como alterar as configurações da impressora.
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Painel frontal
(Front Panel)

Botão
Liga/
Desliga

Nível de carga
da bateria

Botão
de mídia

Sinal de Wi-Fi
Indicador de
Bluetooth

Botão Liga/Desliga
Pressionamento de botão

Resultado

Qualquer pressionamento quando a
impressora está desligada

Liga a impressora

Pressionamento curto (menos de cinco
segundos)

Entra ou sai do modo
Sleep (Suspensão)
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Pressionamento de botão

Resultado

Pressionamento médio (cinco a dez
segundos)

Imprime etiqueta de
configuração

Pressionamento longo (mais de dez
segundos)

Desliga a impressora

Display LED
Ícone

Indicação

Nível de
carga da
bateria

Quando não está carregando:
Desligado: a bateria está de meio a totalmente
carregada
Laranja constante: a carga da bateria é de 10 a 30%
Vermelho piscante: carga da bateria é de 10% ou menos
Quando está carregando:
Verde constante: a carga da bateria é 90% ou mais
Vermelho constante: a carga da bateria é de menos
de 90%

Indicador
de
Bluetooth

Sinal de
Wi-Fi

Desligado: a rádio Bluetooth está desligada, desativada,
não associada a um dispositivo móvel ou a
impressora está desligada
Azul constante: o Bluetooth está ativado e conectado
Piscando = transmissão de dados
Desligado: o Wi-Fi está desligado, desativado, não
associado a um dispositivo móvel ou uma
rede ou a impressora está desligada
Branco: o Wi-Fi está ativado e conectado
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Botão de mídia
O botão de mídia avança o papel na impressora. Quando não há
papel na impressora, o botão pisca com uma luz vermelha.
Pressionamento de botão

Resultado

Pressionamento curto

Alimenta tamanho de etiqueta e
carta

Pressionar e segurar (quando
configurado recebimento
contínuo de papel)

A mídia alimenta continuamente
para o tamanho de etiqueta
máximo

Indicadores de som
Bipes

Indicação

Um bipe longo

Fonte de alimentação
desconectada

Dois bipes curtos a cada cinco
segundos

Sem mídia

Dois bipes longos

Fonte de alimentação conectada

Três bipes curtos

Carga de bateria baixa

Cinco bipes curtos

Porta da impressora aberta
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Suporte
Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimentos
ou fazer login no portal de Suporte Técnico e relatar um
problema, acesse www.hsmcontactsupport.com.

Garantia limitada
Para obter informações sobre garantia, acesse
www.honeywellaidc.com e clique em Get Resources (Obter
recursos) > Product Warranty (Garantia do produto).

Patentes
Para obter informações sobre patente, consulte
www.hsmpats.com.

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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