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"ЕЛИКОМ Електроник" 
 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 
 
Наименование: Етикетен принтер TP330L 
 
Дата на производство: 
 
Фабричен №  

 
 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

 Гаранционният срок на изделието е 12 месеца от деня на закупуването 
Рекламации в този срок се приемат във всички пунктове на сервизните фирми, само 
ако изделието е придружено от настоящата инструкция и гаранционна карта.  
 
Условия на експлоатация: Напрежение на ел.мрежа – 220V + 5% 
   Температура на въздуха  -- от -5  до + 40 °C 
   Влажност на въздуха       -- 20 – 80% 
   Отсъствие на прах и агресивни примеси. 
 

Повреди, причинени от неправилно съхранение, експлоатация или 
транспортиране се отстраняват за сметка на купувача. 

Гаранцията не важи в случаи, при които повредата е причинена  от : 
 - неработоспособността се дължи на повреда в печатащата глава в следствие   
                на почистване с остри предмети 
 - качеството на печат е влошено в следствие на използване на термоетикети  
                с лошо качество 
 - използване на адаптер различен от предоставения в комплекта 
 -опит за отстраняване на повредата от клиента; 
 -поправки и промени, нанесени във фактурата и в гаранционната карта в  
               последствие; 
 -природни бедствия, кражби и др. 

 
 
...................................     Продавач:....................... 
         (дата)       ( подпис) 

 
 
Купувач: ....................... 

        ( подпис) 
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Номер: ( 0..7 за етикетите и 0..2 за изображенията ) да се разположи 
информацията в паметта на везната.  

o Зареди - зареждане и запис на указания номер форма върху твърдия 
диск , под имена e_formX.tsp, e_exeX.tse, imageX.bmp – където с X  е 
означен номера на етикета (изображението). 

o Сериен порт – настройка на серийния порт за връзка с везната 
o Изпрати до везна №: – изберете логическия номер на везната, с която 

комуникирате ( ако е 0 – везната приема командата  безусловно)  
o Печат по канал № - изберете дали печата да става през канал 1 (2,3 и 5 

перо с директно включване на кабел 809 или оригиналния на 
съответния принтер във везната)  или канал 2 ( 8,7 и 5 перо от куплунга 
и със задължително използване на кабел 802) 
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ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 
 

• Прочетете внимателно тези инструкции и ги съхранете за бъдеща справка 
• Спазвайте всички предупредителни знаци и инструкции означени върху 
продукта 
• Не използвайте течни или аерозолни почистващи средства. Използвайте 
единствено навлажнен мек памучен или подобен материал. 
• Не използвайте продукта в непосредствена близост до вода 
• Не поставяйте този продукт на нестабилна поставка или маса. Това може 
да предизвика падането  му и последващи сериозни повреди. 
• Отворите отзад са предназначени за вентилация. За да се осигури 
нормална експлоатация и защита от прегряване на продукта – не 
блокирайте и не покривайте тези отвори. Не поставяйте продукта в близост 
до нагревателни уреди. 
• Използвайте само адаптерът предоставен заедно с продукта. 
• С изключение на описаните в това ръководство случаи, не опитвайте да 
ремонтирате или обслужвате продукта самостоятелно. Във всички останали 
случаи се обърнете към оторизиран сервиз. 
• Изключете продукта от захранващите и комуникационни кабели, ако е 
възникнала някоя от следните ситуации:: 
A. Ако захранващият кабел е повреден или прекъснат. 
B. Ако е разлята течност върху продукта. 
C. Ако продуктът е бил изложен на дъжд или вода. 
D. Ако продуктът не работи нормално, въпреки че са следвани описаните 
стъпки за неговото включване и експлоатация. Настройвайте само тези 
опции, които са описани в настоящото ръководство.  
E. Ако продуктът е бил изложен на удар и кутията е силно повредена. 
F. Ако продуктът има значителна промяна в начина си на работа и 
индицира, че се нуждае от сервизна намеса. 
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Предупредителни символи 

използвани в настоящото ръководство 

 
За да се предотвратят рисковете за операторите на настоящия продукт, както и 
за всички останали, в настоящото ръководство се използват специални 
предупредителни символи за индициране на най-важните моменти 

 
 
 
  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
                     Неспазването на инструкциите означени с този символ могат 
да доведат до смърт или сериозни наранявания. 

 
 
 
  ВНИМАНИЕ 

 
                      Неспазването на инструкциите означени с този символ могат да 
доведат до наранявания или сериозни повреди 

 
 

Този символ се използва за означение на важните елементи от            

инструкцията 

 

   I   Този символ се използва за означение на полезна информация като 
например: последователност на работа, инструкции и други 

 
. 
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2.2.8. Бутон Редактиране – в съответствие с предварително заредения 
списък на форми или графични файлове – програмата дава 
възможност за зареждането им и евентуална промяна 

2.2.9. Бутон Изтриване – изтриване на от паметта на форма или 
графичен файл от предварително заредения списък 

2.2.10. Бутон Край – край на работа  
2.2.11. Бутон Изтриване на паметта – изтриване на информацията за 

форми, променливи и графични файлове 
2.2.12. Бутон Четене Дата/Час – четене на текущата дата и час на 

принтера 
2.2.13. Бутон Свери Дата/Час – програмиране в принтера на текущата 

дата и час на компютъра  
2.2.14. Скорост на обмен, вид хартия - настройка на скоростта на обмен 

през серийния интерфейс и типа хартия върху, който се печата. 
3. Зареждане везна EVL  – изпращане на формата до везната 

3.1. Настройка на везната – преди начало на работа е необходимо да се настрои 
параметъра на везната указващ типа комуникация и скорост на обмен. 
3.1.1. С последователно натискане на бутон “PRG” от режим 

ПРЕТЕГЛЯНЕ се достига до надпис на най левия дисплей : “CASH 
xx”, където хх е двуцифрено число. Чрез бутони “Т” и ”PRN” се 
настройва този числов параметър на “CASH 47” , където 4 – е 
скорост на обмен 9600 , а 7 – режим на етикетиране и обмен с 
компютър и етикетен принтер. Други възможни стойности за 
скорост на обмен са: 0=4800, 1=1200, 2=2400,3=4800,4=9600. 

 
 

3.1.2. Свързване на кабелите 
- в комплекта с принтер TP330L се доставят 1 кабел 803 – предназначен 

за връзка на принтера с везна или РС.  
- За едновременно свързване на РС и принтер към везната е необходимо 

да се поръча и кабел 802 от фирмата производител 
3.2. Програмиране на етикета във везната 

o Изберете : Зареждане везна EVL  
o Изберете типа принтер – TP330L  
o Изпрати - изпращането на етикета и изображението става 

поотделно.Изберете какво ще изпращате и на коя позиция – поле 

  
Кабел 802 Кабел 803 
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2.2.1. Бутон Печат – печат на текущата активна форма в брой комплекти 

и копия съгласно зададените стойности  
2.2.2. Бутон Сериен порт  - настройка на номера и скоростта на серийния 

порт на компютъра, към който е свързан принтера  
2.2.3. Бутон Зареждане форма във принтер – изпращане на заредената 

за редактиране форма към принтера и отпечатване на 1 копие от 
нея 

2.2.4. Бутон Списък форми – четене на наличните в паметта на принтера 
форми и името на активната в момента 

2.2.5. Бутон Зареждане графика в принтер – избор от диска и зареждане 
в паметта на принтера на графичен файл – формат монохромен 
PCX 

2.2.6. бутон Списък графики – четене на наличните в паметта на 
принтера графични файлове 

2.2.7. Бутон Променливи – четене дефинираните в активната форма 
променливи, както и техните стойности. В диалогов режим е 
възможна редактирането на тези стойности и промяната им в 
принтера 
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ПРЕПОРЪКИ ПРИ ИНСТАЛИРАНЕ 
 
• Не поставяйте и не използвайте принтера на място нагрявано от огън, 
директна слънчева светлина, с температура извън препоръчаната, силно 
запрашено. 
• Инсталирайте принтера на хоризонтална, стабилна маса или поставка, с 
добра вентилация и без вибрации (Обърнете внимание вентилационните 
отвори да не бъдат блокирани) 
• Не поставяйте други предмети върху принтера. 
• Изключете захранването на принтера преди включване или изключване 
на интерфейсния кабел към персонален компютър или електронна везна.  
• Свържете надеждно интерфейсния кабел към принтера и персоналния 
компютър или електронната везна. 
• Използвайте само интерфейсните кабели предоставени в комплекта на 
принтера 
• Когато принтерът няма да бъде използван за дълъг период от време, 
изключете захранващият кабел 
• Когато се налага транспортиране на принтера – извадете хартиената 
ролка. 
 
 
 
 

ПРЕПОРЪКИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
• Не използвайте адаптер различен от приложеният в комплекта. 
• Не стартирайте печат, ако не е инсталирана коректно ролка с етикети или 
хартия 
• Не използвайте молив или химикал за натискане на бутоните върху 
контролния панел. 
• Не издърпвайте със сила краят на хартията когато капакът на принтера е 
затворен. 
За предпазване от наранявания и повреди на принтера: 
• Не докосвайте печатащата част на принтерната глава 
• Когато принтерът е включен, не докосвайте движещите се части като: 
режещия нож (опция), колела, електрически части. 
• В случай на възникване на ситуация, в която принтерът не може да 
продължи работа , изключете захранването от захранващият адаптер 
• При отваряне/затваряне на капака, внимавайте да не нараните пръстите на 
ръката си 
• Не опитвайте да разглобявате или ремонтирате самостоятелно принтера. 
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 i Ежедневна поддръжка 
 
 

• Преди започване на работата по поддръжката, изключете захранването на 
принтера. 
• При почистване на гуменият вал, използвайте меко парче плат навлажнено 
със спирт 

               Гумен вал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
ВНИМАНИЕ 

Избягвайте почистването на печатащата глава веднага след 
приключване на печат.        
Печатащата глава е ГОРЕЩА 
Не почиствайте с твърди и остри предмети. Това може да повреди 
НЕОБРАТИМО печатащата глава 

• Използвайте сухо парче плат за почистване на праха по повърхностите на 

капака на принтера. 
• Ако се налага използвахте мека четка за почистване 
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1.6.5.1. Избира се файл от диска и се поставя върху етикета с 
оригиналния си размер и той не може да бъде коригиран 

1.6.5.2. Тип на файла трябва да е монохромен PCX 
1.6.5.3. Допустими са максимум 3 изображения в един етикет като 

всяко трябва да се номерира с номер от 0 до 2 
1.6.5.4. Когато ще се използва везна EVL важат и следните 

допълнителни ограничения: MAX размер за No:0 – 6000 byte; 
No:1 – 3000 byte; No:2 – 2000 byte. Допустимо е ако се използва 
само едно изображение и то е по-голямо от 6000 byte , но по-
малко от 11000 то да бъде разположено на позиция 0 , като ще 
се получи препокриване на следващите. Аналогично на 
позиция 1 може да се постави изображение по-голямо от 3000 
byte, но по-малко от 5000. Забележка: Ограниченията за 
размерите и броя на изображенията са в посочените граници 
само при работа с везна EVL 

1.7. Етикет/Запис, Етикет/Запис като – запис на формата  
1.8. Етикет/Затваряне – затваряне 
1.9. Редактиране – функции за копиране, изрязване и изтриване на елементи 

2. Принтер (НОВА опция!!!) – функции за директен печат от компютър върху 
принтери Еликом TP120L, TP220L и Datecs 

 
2.1. Принтер/Променливи и броячи – в този режим се дава възможност да се 

дефинират променливи и броячи, които по-късно да бъдат разположени 
върху формата на етикета . Параметри: 
- Дължина – в брой символи 
- Подравняване  
- Запълване  
- Стойност – първоначална 
- Стъпка – само при броячите – стъпка на нарастване след всеки печат 
След като бъде дефиниран брояч или променлива – при избор на елемент 
“Параметър” или “Баркод”, имената им (съответно Vxx или Cxx ) се 
появяват като възможен избор в списъка на изброените в т.1.6.2 и т.1.6.4.3. 

2.2. Принтер/Печат и настройка 
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� Име2 – Ред 2 от името на артикула, не се поддържа за 
PLU>90 

� Име3 – Ред 3 от името на артикула, не се поддържа за 
PLU>90 

� Артикулен No–номер на артикул - не се поддържа за 
PLU>90 

� Годност – срок годност 
� Артикулен 2 – втори артикулен номер – ИЗПОЛЗВАЙТЕ 

ПРЕДИМНО ТОЗИ АРТИКУЛЕН НОМЕР – поддържа се 
за целия диапазон PLU  

� Партидни номера P1,P2,P3 
� Дата и/или час на принтера 
� Срок на годност за платформена везна – изисква се 

използването на този специален параметър, тъй като везни 
EP не притежават собствен вътрешен часовник и се налага 
да взаимодействат с часовника за реално време на принтера 

o Формат -  поддържан от везната за избрания параметър 
o Шрифт – виж по-горе текстов параметър 
o Позиция – виж по-горе текстов параметър 

1.6.3. Вмъкване/Хоризонтална линия; Вмъкване/Вертикална линия; 
Вмъкване / Правоъгълник – с натискане и влачене на мишката се 
изчертава линия ( хоризонтална, вертикална или правоъгълник ) 
o Дебелина на линията ( 1..9 ) 
o X, Y - координати 

1.6.4. Вмъкване/Баркод – системата поддържа 5 вида баркод : EAN 13, 
EAN 8, UPCA, CODE 39, EAN128.  

1.6.4.1. Числото на баркода се формира от 3 секции , като са възможни 
всякакви комбинации между трите секции като се запазва реда 
им ( Фиксиран, Секция 1, Секция 2) 

1.6.4.2. Фиксиран – секция за статично число, което се извежда винаги 
в началото на баркода 

1.6.4.3. Секция 1 и 2 – секции с параметър ( цена, обща сума, тегло, 
артикулен номер) със съответния формат и брой знаци 

1.6.4.4. В горния десен край е изписано: ПЪЛНИ xx ПРАЗНИ xx – в 
това поле се указват броя запълнени символи и брой празни 
позиции в баркода. Надписа е изведен в червен цвят , ако има 
празни позиции ( числото след Празни > 0 ) или ако има 
препълване ( числото след Празни < 0 ). Когато зададените 
знаци са според изискванията за избрания баркод надписа се 
извежда в син цвят – знак, че баркода е зададен коректно и е 
възможно да бъде отпечатан 

1.6.4.5. Размер : указва се дебелина и височина на баркода и дали да се 
изобрази или не  цифрова информация под него 

1.6.5. Вмъкване/Изображение  
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 I    Ежедневна поддръжка 

 

Почистване на печатащата глава 
1 Изключете принтера. 
2 Отворете горният капак. 
3 Използвайте меко парче плат навлажнено със спирт. Почистете наслоеното 
лепило или хартия по главата 

 
      Печатаща глава 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

ВНИМАНИЕ: 
 
Избягвайте почистването на главата веднага след приключване 
на печат. Печатащата глава е гореща. Не докосвайте главата 
директно с ръка или с метални предмети. 
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1. Общо описание 
 
Принтерът ТР330L е компактен термодиректен етикетен принтер, 
предназначен за широк кръг приложения. Притежава богати възможности 
и е подходящ за използване за печат на етикети в търговски, 
производствени и всякакъв тип промишлени обекти. 

 

1.1 Основни възможности 
 

• Лесен за зареждане механизъм. При смяна на хартиената ролка – 
единственото, което трябва да направите е да я поставите в принтера и да 
затворите капака. Този механизъм осигурява лесно зареждане и 
експлоатация, както и лесна поддръжка и почистване на главата и гуменият 
вал 
• Висока скорост на печат  (150 mm/s) и ниско ниво на шума при работа. 
• Предно водене и отлепване на етикета, позволяващо минимални                    
изисквания към мястото за инсталиране и експлоатация на принтера. 
• Баркод печат и възможност за използване на популярен команден език: 
EPL 
• Page mode режим на печат 
• Печат на графични логота 
• Опционален самоотлепящ механизъм 
• Възможност за използване на ролка са етикети с ширина от 30 до 80 mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Етикетен принтер TP330L Инструкция за експлоатация 

- 25 -  

1.4.  Размера на изображението на етикета може да бъде увеличен от 
Увеличение / 100%,  200%, 300%,400% 

1.5.  С натискане на бързия бутон означен със стрелка програмата минава в 
режим “Селекция”. Можете да изберете вече поставен елемент, да го 
“влачите” и поставяте на друго място. При селектиран елемент, той е 
заграден с червена рамка,  можете да натиснете десен бутон на мишката – 
появява се меню със следните възможности: 
1.5.1. НАСТРОЙКА - на характеристиките на елемента ( описани са по-

подробно в т.1.6. ) 
1.5.2. ИЗТРИВАНЕ - на селектирания елемент 
1.5.3. ПОСТАВИ ОТПРЕД – селектирания елемент излиза най-отгоре 

върху формата( ако има припокриване)  
1.5.4. ПОСТАВИ ОТЗАД - селектирания елемент отива най-отдолу върху 

формата( ако има припокриване)  
1.6.  От меню Вмъкване или от лентата с бързи бутони се избира елемент, който 

да бъде разположен върху формата: 
1.6.1. Вмъкване / Текст – статичен текст, параметри: 

o Текст – съдържание на полето – НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ 
СИМВОЛА “(кавички) 

o Шрифт – размер на шрифта ( 8x12, 10x16, 12x20, 14x24), с 
възможно увеличение от 1 до 5 по X и Y 

o Позиция – X в мм; Y в мм, Завъртане – ротация ( 0,90,180,270) 
градуса 

1.6.2. Вмъкване / Параметър –текстов параметър ( артикулен параметър, 
тегло,  дата и др.) 
o Текст - преди – статичен текст предшестващ параметъра 
o Текст – след  – текст следващ след параметъра 
o Параметър - с възможни стойности: 

� Цена 
� Тегло 
� Дата 
� Час 
� Обща сума 
� Дата на изтичане на годността 
� Щанд No – номер на щанд 
� Оператор No – номер на оператор 
� Везна No – логически номер на везна 
� PLU No – номер на PLU 
� Етикет No – брояч на етикети – увеличава се при всяко 

извикване  
� Брояч No – брояч на етикети в рамките на една сделка – 

използва се за отпечатване на обобщен етикет 
� Име1 – Ред 1 от името на артикула 
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7. СОФТУЕР Label editor v.4.9  
 

Основни режими и менюта 
1. Създаване, редактиране и запис на форми 

1.1. Създаване на нов етикет : Етикет/Нов – създаване на празна форма за 
етикет 

1.2. Отваряне на записан предварително проект: Етикет/Отваряне – отваря 
се форма за етикет.  

1.3. Отваряне на етикет създаден на предишна (<4.0) версия на програмата: 
Етикет/Отваряне (стар) 

1.4. Отваряне на текстов файл на макроезика на принтери модел TP120L, 
TP220L, TP330L - Етикет/Отваряне TXT.  

 

 
1.5. Размера на етикета, посоката и плътността на печат може да бъде настроен 

от : Етикет/Настройка на етикета като размерите се задават в mm 
o ИМЕ – име 
o ШИРИНА – ширина 
o ВИСОЧИНА – височина 
o ОТМЕСТВАНЕ ОТЛЯВО – отместване от левия край 
o ОТМЕСТВАНЕ ОТГОРЕ – отместване от горния край 
o ПЛЪТНОСТ НА ПЕЧАТ – число от 1 до 15 
o ПОСОКА НА ПЕЧАТ – 0 – нормална; 1 - обратна 
o ПРОМЯНА  - етикета приема указаните размери 
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1.2. Комплектност 
 

 
В комплекта са включени:: 
• Принтер …………………………  1 брой 
• AC адаптер …………………………… 1 брой 
• Захранващ кабел за AC адaптера …… 1 брой 
• Ролка етикети 56х25mm……………. 1 брой 
• Инструкция за експлоатация ………. 1 брой 

 
 

Принтер 

 
 
 
 
 

           Ролка       Интерфейсен кабел 
           етикети 

 
 
 

 
 

CD със  

софтуер 

 

 

AC адаптер 

Инструкция за експлоатация 
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2. Спецификация 
 

2.1 Основни характеристики                                             .   . 

 

• Метод на печат  
 
• Резолюция 
 
• Ширина на печат 
 
• Максимална дължина 
на печат 
 
• Скорост на печат 
 
• Шрифтове 
 
• Баркод 
 
 
 
• Датчик за етикети 
 
• Диспенсър 
 
 
• Програмен език 
 
• Драйвери 
 
• Захранване 
 
• Размери (WxDxH) mm 
 
• Експлоатационен 
живот 
 
 
 
 
 

- термодиректен 
 
- 8х8 точки/мм  (203 dpi)  
 
- до 80mm 
 
- 260mm 
 
 
- 150mm/s 
 
- 8х12, 10х16, 12х20, 14х24 
 
-  CODE39, CODE39 с контр. цифра CODE93, 
CODE128 (авт. A, B, C) ,Codabar, EAN13, EAN8, 
ISBN, UPC,MCI  
 
- Фиксиран рефлективен сензор 
 
-  устройство за отлепяне на етикета от носещия 
материал 
 
-  EPL и ZPL 
 
-  Windows 2000/NT/2003/XP 
 
- 24VDC/ 2.5A 
 
- 150(W) x 240(D) x 150(H) 
 
 
- Механизъм - 20,000,000 линии 
- Глава - 100km 
 
 

Етикетен принтер TP330L Инструкция за експлоатация 

- 23 -  

6. Драйвер за WINDOWS 2000/XP/Vista 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 При необходимост от работа с принтера в операционна система 
WINDOWS 2000/XP/Vista , инсталирайте драйвера на принтера, който ще 
откриете в приложения към комплект диск. 

След инсталиране на драйверът, настройте опциите според Вашите 
нужди: 

• Tractor Feed – размер на етикетът 
• LinesAtBeggining: този параметър указва колко линии да се 

придвижи хартията допълнително след отпечатването, с цел по-
лесно отлепване или вземане на готовия етикет.  

• PrintDirection: променя посоката на отпечатване на етикета 
• Density: променя плътността (чернотата) на отпечатъка. 
 
 
 Всички останали настройки: номер на сериен порт, 
скорост(Bits per second),  контрол на потока информация(Flow 
control) – трябва да бъдат настроени съгласно общите правила 
на WINDOWS.  
Препоръчва се при скорост на трансфер по-голяма от 9600 бита 
в секунда – да е активирано Flow Control: Xon/Xoff 
 
Например: Bits per second:19200, Data bits:8, Parity:None;  
Stop bits: 1; Flow control: Xon/Xoff 
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Функция Команда Забележка 
Връщане списък на заредените форми UF * 

Връщане списък на заредените графики UG * 

Информация за заетата памет UM * 

Дефиниране на текстова променлива V   

Изтриване съдържанието на променливите VC * 

Четене променливи и броячи VI * 

Чертане на рамка X   

Избор на тип хартия Y * 

Задаване посока на печат Z   
Задаване ширина на страница q  
Задаване тип печат (кондензиран/нормален) j  
 
Забележка: Командите, обозначени със ‘*’, не могат да бъдат включвани 
във форма (команден файл). 

 
5.3 Подробно описание на командите                                    . 
Подробно описание можете да откриете на приложения CD или на web адрес: 
www.elicom-bg.com 
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2.2 Спецификация на хартията                                            . 
 

2.2.1 Препоръчителна хартия и етикети 

        

  ВНИМАНИЕ: 
 
• Използването на хартия с характеристики различни от посочените може 
да доведе до разлика в плътността на печат. В такъв случай коригирайте 
плътността чрез софтуера за печат. 
• Избягвайте контакта на принтерната хартия и етикети с химикали или 
масла. Това може да предизвиква оцветяването или изтриването им. 
• Избягвайте надраскването на повърхността на хартията или етикетите с 
нокът или метален предмет, защото това може да доведе до оцветяването й. 
• Термочувствителната хартия започва да се оцветява при температура от 
около 70°C. Не излагайте хартията и етикетите на нагряване, висока 
влажност или директна слънчева светлина 

 

2.3 Описание на серийния интерфейс                                  . 
 

2 -  RX – приемане данни 
3 – TX – предаване данни  
5 – GND маса 

• Тип: Термочувстивтелна хартия или етикет 
 

• Ширина: до 82 mm, заедно с носещият материал 
 

• Дебелина на етикета: 0,08 до 0,19 mm, заедно с носещият материал 
 

• Диаметър на ролката: до 110mm  
 

• Диаметър на ролката: външната част на ролката (горна повърхност) 
 

• Диаметър на шпулата: 20mm или 40mm 
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3. ОБЩ ВЪНШЕН ВИД 
 
3.1 TP330L 

 
 

      Бутони за отваряне на горния капак 
 
 
 
        Горен капак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Бутон ON/OFF     ERROR 
        READY светодиод 

      FEED бутон 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Букса за включване Куплунг RS232 
захранване от адаптер 
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Функция Команда Забележка 
Дефиниране на брояч C   

Задаване интензивност на печат D   
Връщане името на активната форма FA * 

Край на нова форма FE * 

Листинг на записаните форми FI * 

Изтриване на форма FK * 

Зареждане на форма FR * 

Начало на нова форма FS * 

Изчертаване на зареден PCX файл GG   

Листинг на заредените PCX файлове GI * 

Изтриване на PCX файл GK * 

Запис на нов  PCX файл GM * 

Директен печат на графична информация GW * 

Избор на кодова таблица I  

Чертане на правоъгълник в режим XOR LE   

Чертане на правоъгълник с черен цвят LO   

Чертане на правоъгълник с бял цвят LW    

Изтриване на оперативната памет M * 

Изтриване на текущата форма и графичен буфер N * 

Отпечатване на етикет P * 

Задаване дължина на страница Q   

Задаване на отправна точка R   

Задаване на скорост на печат S   

Задаване на скорост на обмен през интерфейса SC * 

Задаване формат на датата TD   

Четене текуща дата и час TI * 

Задаване на дата и час TS * 

Задаване формата на часа TT   
Печат на диагностична информация U * 

Връщане на диагностична информация U@ * 
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Чертане на правоъгълник в режим XOR  LE 
Чертане на правоъгълник с черен цвят  LO 
Чертане на правоъгълник с бял цвят  LW 
Чертане на рамка  X 
Изчертаване на зареден PCX файл  GG 

 
Работа с графични файлове (моно PCX формат) 

Запис на нов  PCX файл * GM 
Изтриване на PCX файл * GK 
Директен печат на графична информация * GW 
Листинг на заредените PCX файлове * GI 

Изчистване на паметта 

Задаване настройки по подразбиране  RESE
T 

Изтриване на оперативната памет  M 
Изтриване на текущата форма и графичен буфер  N 

Печат 

Директен печат на текст  =  
Отпечатване на етикет * P 

Информация и диагностика 

Печат на диагностична информация * U 
Връщане на диагностична информация * U@ 
Информация за заетата памет * UM 
Връщане списък на заредените форми * UF 
Връщане списък на заредените графики * UG 

 
5.2 Списък на командите по азбучен ред                             . 

Функция Команда Забележка 
Задаване стойност на променливи и броячи ? * 

Избор или отказ от режим на печат на текст @ * 
Директен печат на текст =    

Генериране на текстов ред A   

Чертане на баркод B   
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4. НАЧИН НА РАБОТА   
 

4.1 Свързване на AC адаптера и захранващия кабел     . 
 

1. Изключете принтера от 

бутона ON/OFF 

 

2. Свържете накрайника на 

адаптера към куплунга на 

принтера 

3. Свържете щепсела на 

адаптера към контакта 

4. Включете принтера от 

бутон ON/OFF 

 

 

 
 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Не използвайте адаптер различен от този в комплекта. 
• Винаги когато включвате или изключвате адаптера от принтера, хващайте 
конектора, а не кабела. 
• Избягвайте поставянето на адаптера и кабела му в близост до нагревателен 
уред 
• Изключвайте адаптерът от контактната мрежа в случай на продължителна 
неупотреба на принтера 
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4.2 Свързване на интерфейсния кабел                                 . 

 
1. Изключете принтера от 

бутона ON/OFF 

2. Изключете устройството 

(РС или везна), към което ще 

свързвате принтера 

3. Включете интерфейсния 

кабел към принтера и след 

това към другото устройство 

(РС или везна) 

4. Включете принтера 

5. Включете другото 

устройство 
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5. Списък на командите  
5.1 Списък на командите по категории                                . 

 
Установяване режима на работа на принтера 

Избор или отказ от режим на печат на текст * @ 
Задаване интензивност на печат  D 
Задаване дължина на страница  Q 
Задаване ширина на страница  Q 
Задаване тип печат (кондензиран/нормален)  j 
Избор на кодова таблица  I 
Задаване на отправна точка  R 
Задаване на скорост на печат  S 
Задаване скорост на обмен през интерфейса * SC 
Задаване на дата и час * TS 
Задаване формат на датата  TD 
Задаване формата на часа  TT 
Четене текуща дата и час * TI 
Задаване посока на печат  Z 
Избор на тип хартия * Y 

 
Работа с форми (командни файлове) 

Начало на нова форма * FS 
Край на нова форма * FE 
Зареждане на форма * FR 
Изтриване на форма * FK 
Връщане името на активната форма * FA 
Листинг на записаните форми * FI 

Работа с променливи и броячи 

Задаване стойност на променливи и броячи * ? 
Дефиниране на брояч  C 
Дефиниране на текстова променлива  V 
Четене променливи и броячи * VI 
Изтриване съдържанието на променливите * VC 

Генериране на графично изображение 

Генериране на текстов ред  A 
Чертане на баркод  B 
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4.5 Преден панел и индикации за грешка                          . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           S  Светлинни  
 ON/OFF             индикатори 
 
          

           FEED бутон 
Бутон “ON/OFF”  – предназначен за включване/изключване на захранването 
Бутон “FEED”  – предназначен за предвижване на хартията и изхвърляне/отлепяне 
на 1 етикет 
 
Светлинни индикатори:  
“READY”  – при включване на захранването свети постоянно в зелен цвят 
“ERROR”  – предназначен за индициране състояние на грешка: 

- при проблеми с хартията: липсва хартия, липсва етикет, размерът на 
етикетът е по-голям от максимално допустимия, не може да бъде открит край на 
етикета : индицира се с 2 кратки звукови сигнала и индикатора “ERROR” светва в 
оранжев цвят   
 - при температура на главата извън допустимият й оперативен диапазон: 
индицира се с непрекъсната поредица от кратки звукови сигнали и индикатора 
“ERROR” светва в червен цвят. 
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4.3 Поставяне/смяна на хартиената ролка без диспенсер 
 
1. Включете принтера от бутона 

ON/OFF 

2. Плъзнете едновременно 2-те 

ключалки на горния капак – 

нагоре – както е показано на 

фигурата 

3. Отворете горния капак 

нагоре – в указаната посока 

 

4. Проверете посоката на 

развиване на етикета и я 

поставете както е указано на 

фигурата 

5. Етикетите трябва да са от 

горната страна на ролката  

Оставете около 5 см или 1-2 

етикета да висят извън 

принтера 

6. Настройте ограничителите за 

ширина на етикета, като ги 

плъзнете така, че да обхванат 

плътно двете страни на 

хартията 

7. Затворете горния капак , 

плътно докато ключалките в    

2-та края се заключат. 

  

 

ограничители 
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4.4 Поставяне/смяна на хартиената ролка с диспенсер    .. 
 

1. Включете принтера от бутона 

ON/OFF 

2. Плъзнете едновременно 2-те 

ключалки на горния капак – нагоре 

– както е показано на фигурата 

3. Отворете горния капак нагоре – в 

указаната посока 

 

4. Проверете посоката на развиване 

на етикета и я поставете както е 

указано на фигурата 

5. Отлепете първите 3,4 етикета и 

отрежете носещата лента хартия 

под ъгъл, както е показано 

6. Вмъкнете носещата лента през 

процепа между двата вала, докато 

излезе под ограничителната греда. 

7. Изтеглете лентата, докато 

установения върху вала етикет 

започне да се отлепва от носещата.  

8. Затворете горния капак , плътно 

докато ключалките в 2-та края се 

заключат. Натиснете бутон FEED, 

за да се уверите, че хартията е 

поставена правилно и етикетите се 

отлепват. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
• При използване на диспенсера, металната отлепваща пластина трябва да е 
поставена в гнездото си 
• При използване на диспенсера, ограничителната пластмасовата греда  
трябва да е поставена на мястото си  

 
 
 

ВНИМАНИЕ: 
•   Използвайте винаги хартия с характеристики посочени в спецификацията . 
• Използването на хартия различна от спецификацията, може да даде 
отражение върху качеството на печат и експлоатационните характеристики 
на принтера 
•  Когато отваряте горния капа на принтера , не прилагайте натиск след като 
той стигне в горно   крайно положение 
• Принтерната глава остава гореща непосредствено след печат. Не я 
докосвайте с ръка. 
•  Не отваряйте горния капак по време на печат 
• По време на печат не докосвайте края на хартията, не я издърпвайте. Това 
може да доведе до блокиране на хартията и/или принтера. 

 


