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1. Обща информация. Предназначение. 
 
 Етикетния принтер TP220L е предназначен за 
отпечатване на графична и текстова информация върху 
термочувствителни етикети или хартия. Особено подходящ е 
за вграждане в POS системи, свързване към електронна везна 
или персонален компютър. Допълнителна екстра е 
възможността за автоматично отлепване на етикета и 
навиване на носещата хартиена лента 
 Принтерът притежава вграден команден език с 
помощта, на който е възможно бързо и лесно конструиране на 
етикета, зареждането му в паметта и отпечатване на желания 
брой. Поддържа се директно отпечатване на черно-
бели(монохромни) графични файлове формат PCX, най-
разпространените баркодове като EAN13, EAN8, UPC и др. 
Вградени са 4 матрични шрифта с поддръжка на кирилица и 
възможност за мащабиране по ширина и височина, както и 
допълнително почерняне. Всички компоненти, които се 
разполагат върху етикета могат да бъдат завъртани на 90,180 
или 270 градуса. Важно предимство на принтер модел 
TP120L е високата скорост на печат : 70 mm/s и 
разделителната способност от 8 dots/mm 

2. Комплектност на доставката 
- Принтер     1 бр 
- Хартиена ролка 56х25мм  1 бр 
- АС адаптер 24V/3.0 A  1 бр 
- Инструкция за експлоатация 1 бр 
- Кабел 803 – за връзка на TP220L с РС 
и везна EVL с РС   2 бр 
- Кабел 802 – за едновременна 
 връзка на везна EVL с РС и принтер 1 бр 
- CD със софтуер за проектиране  
на етикети    1 бр 
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3. Общ вид и основни елементи на принтера 
3.1. Включване на захранването 
Свързването към електрическата мрежа трябва да става при 
изключен принтер с помощта на 24 AC адаптор, включен в 
комплекта на доставката 

  
 Внимание! 
* Използвайте само предназначен за целта АС адаптер, 
включен в комплекта на доставката 
* При приключване на работа с принтера и неупотребата му 
за дълъг период от време изключете АС адаптера от 
мрежата. 
3.2 Включване на интерфейсния кабел 
Ред за работа: 

 изключете принтера, ако е включен 
 включете интерфейсния кабел към принтера 
 включете другия му край към компютъра или везната 
 включете принтера 
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3.3. Зареждане с хартия 
Ред за работа: 

 отворете горния капак 
 поставете етикетната ролка – както е показано на 

фигурата по-долу 
 затворете капака като го притиснете докато чуете 

изщракване 
 натиснете бутона FEED, за да придвижите един етикет 

напред 

 

 

 

Поставяне на хартия Бутони и индикации 
 
 3.4. Функция на бутоните и индикациите 

 бутон ON/OFF – намира се на задната страна на 
принтера – включва / изключва захранването 

 бутон FEED– придвижване на етикет – дясно 
разположен 
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 бутон  CTRL – ляво разположен 
 индикатор “ON/ERROR” – светлинна индикация с 

червен – ERROR и зелен – “ON” цвят – дава 
информация за състояние на грешка или готовност за 
печат.  

 4. Спецификация 
Метод на печат  – термодиректен 
Ширина на принтера – 56 mm 
Ширина на хартията  -  60 mm 
Максимален диаметър на ролката – 85-90 mm 
Резолюция   – 8 точки на mm (203 dpi) 
Скорост на печат  – 100 mm/s 
Шрифтове   – 8x12, 10x16, 12x20, 14x24   
Баркод   – CODE39, CODE39 с контр.цифра,  
   CODE 93, CODE 128( авт. A,B,C),  
   Codabar,EAN13,EAN8,ISBN,UPC, MCI 
Графика   – моно PCX формат 
Индикатори   – 1 бр – Ready/Error (зелен/червен) 
Бутони   – 2бр  - CTRL, FEED  
Интерфейс   – RS232 (RJ11) – 1200,2400, 4800,9600,  
   19200,38400,57600,115200  – по   
   подразбиране 9600,  8 инфо бита, без  
   контрол по четност, 1 стоп бит 
Захранване  - Адпатор 24V / 3.0A 
Размери  - 120x178x137 mm (W x D x H) 
Тегло   - 770 g 
 
Изисквания към хартията: 

- термоетикети с размери от 56/25 mm до 56х130 
mm 

- минимално разстояние между етикетите: 3 mm 
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 5. Тестови режим 
- В режим на автотест се влиза по следния начин : при 

изключено захранване, натиснете и задръжте бутон CTRL, 
след което без да го отпускате включете захранването. 
Принтерът ще отпечата данни за текущото си състояние, 
настройки. За да се върнете в нормален работен режим 
изключете и включете отново захранването. 

- Калибриране на сензора за етикети. В този режим се влиза 
по следния начин : при изключено захранване, натиснете 
и задръжте бутон FEED, след което без да го отпускате 
включете захранването. Принтерът ще транспортира 
около 15 см от ролката + 3 етикета. Ако калибрирането 
завърши успешно , принтера остава в състояние READY – 
индикатора свети в зелено, а ако е неуспешно издава 
звуков сигнал и индикатора премигва в червен и зелен 
цвят - ERROR 

 6. Състояние на грешка 
- еднократен звуков сигнал + постоянна червена светлина = 

ОТВОРЕН КАПАК  
- двукратен звуков сигнал + постоянна мигаща червена 

светлина = КРАЙ НА ХАРТИЯ 
- кратки звукови сигнали + мигане на червена светлина = 

ВИСОКА ИЛИ НИСКА ТЕМПЕРАТУРА НА ГЛАВАТА ( 
извън диапазона: +5 до +55 С ) 

- еднократен звуков сигнал + редуващи се 2 мигания и 
пауза на червената светлина = НЕ Е ОТКРИТ ЕТИКЕТ 
ВЪРХУ ХАРTИЕНИЯ НОСИТЕЛ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА 
ПОВЕЧЕ ОТ 130 mm или ЕТИКЕТА Е ПО-ДЪЛЪГ ОТ 
МАКСИМАЛНИТЕ 130 mm или ЗАЛЕПНАЛ ЕТИКЕТ 
ВЪРХУ ГЛАВАТА ИЛИ ДАТЧИКА 
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 7. Поддръжка 
- Периодично, приблизително на около 700-800 етикета ( 2 

ролки) е препоръчително да се почиства термоглавата и 
гумения вал с навлажнен с чист спирт мек памучен плат.  

 8. Списък на командите  

8.1.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 
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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 
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  RESET 

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

Печат 
Директен печат на текст  =  
Отпечатване на етикет * P 
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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 

 

8.2. 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   
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  
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Функция Команда Забележка 
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@ * 
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). 
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 9. Подробно описание на командите.  

9.1. Команди свързани с режима на работа  
Команда  @ - Избор/отказ от режим на печат на текст 

Задава режим, в който всеки получен от принтера ред се 
отпечатва веднага.  

 
Формат: @n 

n може да бъде 0 или 2, като 2 задава режим на директен 
печат на текст с шрифт 3 (12x20), а 0 отменя този режим. 

 
Команда D – Задаване плътност на печат 

Дава възможност за регулиране плътността на печат в 
зависимост от чувствителността на хартията и характера на 
отпечатваната информация. 

Формат:  Dn 
n може да е в интервала 0 до 15,  като 15 съответствува на 

максимална плътност. Задаването на висока плътност може 
да предизвика по-бавен печат. 

 
Пример:  D12 Задава плътност на печат 12. 
 
Команда Q – Задаване на дължина на страница 
 Задаване дължина на отпечатваната страница 
 
Формат:  Qm,n 

m е дължината на печатаната област. Допустима 
стойност от 80 (10 mm) до 1360 (170 mm). 

N e добавеният интервал след отпечатването. 
Допустима стойност до 255 (32 mm). 

При непрекъсната хартия задава вертикалния размер на 
печатната област и автоматично добавения интервал след 
това. И двата размера са в точки (при 8 точки/мм или 203 
точки/инч). Ако при генерирането на изображението има 
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елементи извън тези граници, то те ще бъдат частично или 
изцяло изрязани. 

 
 

Пример:  Q240,80 Задава дължина на страницата 30 mm и 
междина 10 mm. 

 
При отлепващи се етикети принтерът автоматично 

определя границите на етикета и печати точно по едно 
изображение на етикет. Въпреки това параметрите трябва да 
са в зададените по-горе граници.  
 
Команда q – Задаване на ширина на страницата 
 Задаване ширина на отпечатваната страница 
 
Формат:  qm 

m е ширината на печатаната област. Допустима 
стойност от 80 (10 mm) до  448(56 mm). 
 
Команда j – Задаване на кондензиран печат  
 Дава възможност да се забрани добавянето на 
допълнителна бяла рамка около всеки символ, като по този 
начин се увеличава броя символи, който може да бъде 
събран на 1 ред 
 
Формат:  jn 

m = 0 – нормален метод на печат. 
m = 1 – кондензиран метод на печат, без допълнителна 

рамка 
. 

 
Команда I – Задаване кодова таблица 

Принтерът поддържа 8 таблици, дадени в Приложение 1.  
Формат:  In  

m=0 IBM 
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m=1 България 
m=2 Русия 

 
Пример:  I1 Избира българския набор символи. 

 
Команда R – Задаване на отправна точка 

Задава началото на координатната система. Всички 
графични обекти, създадени след нея, ще имат посочените 
допълнителни отмествания по X и Y.  

Формат:  Rm,n 
m е хоризонталното отместване. Допустима стойност 

0..383. 
n е вертикалното отместване. Допустима стойност 

0..1360. 
 
Пример:  R48,48 Задава начално отместване по X и по Y 
от 4 mm. 
 
Команда S – Задаване скорост на печат 

Дава възможност за регулиране скоростта на печат.  

Формат:  Sn 
n може да е в интервала 0 до 2,  които определят скорост 

на печат съответно 60, 80 и 100 mm/s. При по-висока 
плътност на печат принтерът може да не е в състояние да 
достигне исканата скорост. 
Пример:  S2 Задава скорост на печат около 100 
mm/sec. 
 
Команда SC – Задаване скорост на обмен през серийния 
порт 
 Параметрите на порт са : 8 информационни бита, 1 
стоп бит, без контрол по четност, XOnn / XOff контрол  
Формат:  SCm 
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m е число 0..7. където: 
0=1200 
1=2400 
2=4800 
3=9600 
4=19200 
5=38400 
6=57600 
7=115200 

  
Команда Y – Задаване тип на хартията 
 Параметрите на порт са : 8 информационни бита, 1 
стоп бит, без контрол по четност, XOnn / XOff контрол  
Формат:  Ym 

m е число 0 или 1. където: 
0 - термоетикети 
1 – обикновена термохартия  

 
Команда Z – Задаване посоката на печат 

Определя посоката на отпечатваното изображение. 

Формат: ZТ или ZB 
ZT  Изображението е нормално. 
ZB  Изображението е завъртяно на 180 градуса. 

 
Команда TS – Задаване на дата и час 

Сверява часовника за реално време на принтера. 

Формат:  TSm,d,y,h,m,s 
m месец (1..12). 
d ден (1..31, като се прави проверка за валидността на 

датата). 
Y година – без века (0..99). 
h час (0..23) 
m минута (0..59) 
s секунда (0..59) 
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Пример:  TS12,22,05,09,50,20 Задава 22 декември 2005 г.,  
09:50:20. 

Команда TD – Задаване формата на датата 
Командата задава начина, по който ще се генерира текста 

за текущата дата. 

Формат:  TDX-Y-Z 
Тук схематично с главни букви са обозначени полетата от 
датата. X, Y и Z могат да имат следните стойности, кaто 
всеки тип поле може да се среща само веднъж в зададения 
формат:  

 Y2 или Y4:  Текущата година, обозначена с 2 или с 4 
цифри. 
 ME или MN: Текущия месец съответно с трибуквено или 
двуцифрено означение. 
 DD: Текущият ден от месеца. 

Разделителят може да бъде символът “-“ или някой друг, 
който бихме желали да използваме. 
 
Пример:  TDdd-me-y4    би генерирало дата от типа   22-
DEC-2005. 
 
Команда TT – Задаване формата на часа 

Командата задава начина, по който ще се генерира текст 
за текущия час. 

Формат:  TTX:Y:Z 
Тук схематично с главни букви са обозначени полетата от 
датата. X, Y и Z могат да имат следните стойности, като 
всеки тип поле може да се среща само веднъж в зададения 
формат:  
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 H:  Текущия час. 
 M: Текущата минута. 
 S: Текущата секунда. 
Разделителят може да бъде символът “:“ или някой друг, 
който бихме желали да използваме. 
 
Пример: TTh:m:s би генерирало текст за часа тип:  09:50:20. 
 
Команда TI –четене на дата и час 

Предизвиква изпращане по серийния канал на текущата 
дата и час на принтера във формат : mm-dd-yyyy hh:mm:ss. 

Формат:  TI 

9.2. Работа с форми 
Команда FS – Начало на запис на нова форма 

Начало на запис на нова форма в оперативната памет на 
принтера. Всички валидни команди, които се изпратят 
между тази команда и FE – край на форма ще се запомнят 
в тази форма. Ако някоя команда бъде отхвърлена поради 
грешен синтаксис или поради това, че е недопустима във 
форма, тя няма да се запомни. Ако вече има форма с това 
име, тя трябва предварително да бъде изтрита с команда FK, 
в пртивен случай формата ще бъде отхвърлена. 

Формат:  FS”Name” 
Name е името на формата. То може да бъде до 8 символа, 

като допустими са всички символи с ASCII кодове между 32 
и 127 включително, без символа ‘*’. Не се различават малки 
от големи букви, така че “PROBA” и “Proba” са една и съща 
форма. 

 
Пример:  FS”Proba” 

 
Команда FE – Край на форма 
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Командата приключва записа на формата, тя се 
регистрира в списъка на формите и е готова за зареждане и 
изпълнение. Ако преди команда FE принтерът се изключи, 
въведената до този момент информация  от формата се губи 
и паметта за нея се освобождава. Командата ще се отхвърли, 
ако не е започнат запис на форма – команда FS 
Формат: FE 

Команда FR – Зареждане на форма 
Командата обявява записана по-рано форма за активна. 

Оттук нататък тази форма ще се изпълнява автоматично при 
команда за печат. Ако преди командата за печат към 
принтера са изпратени самостоятелно други команди, 
отпечатания етикет ще бъде общ резултат от тяхното 
изпълнение и на изпълнението на всички команди от 
формата. Прекратяването на активността на форма става със 
зареждане на нова форма или изпълнение на команда 
изтриването на формата – FR. 
Формат:  FR”Name” 

Name: Име на формата. Форма с това име трябва да 
съществува. 

 
Пример:  FR”Proba” 

Команда FK – Изтриване на форма 
Командата изтрива съществуваща форма или всички 

форми. Заеманата памет се освобождава. 

Формат:  FK”Name”   
Name: Име на формата. Форма с това име трябва да 

съществува. Ако като име бъде посочено  ”*”, изтриват се 
всички форми. 
 
Пример:  FК”Proba”, или FK”*” 
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Команда FI – Информация за формите 
Командата отпечатва списък на заредените форми или 

съдържанието на една от тях. 
Формат: FI Отпечатва списък на всички форми. 

FI”Name” Отпечатва съдържанието на форма “ 
Name”. 

9.3. Работа с променливи и броячи 
Команда C – Дефиниране на брояч 

Принтерът дава възможност за дефиниране на до 8 
брояча. Това са целочислени променливи, чиято стойност 
автоматично се променя след печат с предварително 
зададена стъпка. Инициализацията става с команда ‘?’. 
Използува се самостоятелно или в комбинация с други 
променливи и броячи при генериране на текст и баркод. 

Формат:  Ca,b,c[d],e,f 
a Номер на брояча (0..7). 
b Максимална дължина (1..63). 
c Подравняване. Възможни стойности: 

N Няма подравняване. Използува се действителната 
дължина. 

R Текста към брояча е дясно подравнен, а отляво до 
зададената максимална дължина се добавя допълващия 
символ. 

L  Текста към брояча е ляво подравнен, а отдясно до 
зададената максимална дължина се добавя допълващия 
символ. 

C Текста към брояча е центриран, а отляво и отдясно до 
зададената максимална дължина се добавя допълващия 
символ. 
D Това е допълващия символ за предния аргумент. Ако 

не се посочи, използува се шпация. 
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E Стъпка на нарастване. Това е цяло число със знак, с 
което броячът автоматично ще се променя след 
печат. Допустими стойности: -9..+9. 

F Подсещащ текст (промпт). Това е стринг, заграден с 
кавички, с максимална дължина 25 символа. При 
инициализация на брояча принтерът ще изпрати този 
текст по серийния порт. 

 
Пример:  C0,4,R0,+1,“MyCounter 1: ”  
Дефинира брояч номер 0 с дължина 4 знака, допълнен 
отляво с нули и със стъпка +1. 

 
Команда V – Дефиниране на текстова променлива 

Дава възможност за дефиниране на максимум 32 
променливи. Инициализацията става с команда ‘?’. 
Използува се самостоятелно или в комбинация с други 
променливи и броячи при генериране на текст и баркод. 

Формат:  Va,b,c[d],e 
a Номер на променливата (0..31). 
b Максимална дължина (1..63). 
c Подравняване. Възможни стойности: 

N Няма подравняване. Използува се действителната 
дължина. 

R Стрингът на променливата е дясно подравнен, а отляво до 
зададената максимална дължина се добавя допълващия 
символ. 

L  Стрингът на променливата е ляво подравнен, а отдясно до 
зададената максимална дължина се добавя допълващия 
символ. 

C Стрингът на променливата е центриран, а отляво и 
отдясно до зададената максимална дължина се добавя 
допълващия символ. 
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D Това е допълващия символ за предния аргумент. Ако 
не се посочи, използува се шпация. 

E Подсещащ текст (промпт). Това е стринг, заграден с 
кавички, с максимална дължина 25 символа. При 
инициализация на променливата принтерът ще 
изпрати този текст по серийния порт. 

 
Пример:  V01,4,L,”Name: ”  

Дефинира променлива номер 1 с максимална дължина 4 
байта, подравнена отляво с шпации. 

 
Команда ? – Инициализация на променливите и броячите 

След тази команда принтерът последователно иска 
стойности за инициализиране на дефинираните в текущата 
форма променливи и броячи по реда на техния номер. Преди 
всяко въвеждане принтерът изпраща по серийния си порт 
дефинирания подканящ текст. При опит за въвеждане на по-
дълъг стринг от зададения при дефинирането той 
автоматично ще бъде отрязан отдясно. При задаване на 
празен стринг се запазва стара стойност на променливата 
или брояча. Опит за инициализация на брояч с стринг, който 
не може да се интерпретира като положително цяло число, 
ще бъде отхвърлен. 

Формат:  ? 

Команда VC – Изтриване съдържанието на променливите и 
броячите 

Командата изтрива съдържанието и деактивира всички 
променливи и броячи. 

 
Формат: VC 

Команда VI – Информация за дефинираните променливи 
Изпраща по серийния канал, дефинираните променливи и 

броячи заедно с техните стойности. 
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Формат:  VI 

9.4. Генериране на изображения в графичен режим 
Команда A – Генериране на текст 

Командата се използува за вмъкване на текстова 
информация в изображението. 

Формат:  Aa,b,c,d,e,f,g,h 
a Начална координата по X на горния ляв ъгъл на 

текста:  0..2047 
b Начална координата по Y на горния ляв ъгъл на 

текста:  0..2047 
c Ориентация на текста:  0=0,  1=90,  2=180,  3=270. 

Завъртането се отчита по часовниковата стрелка. 
D Избор на шрифт. Възможни са следните стойности: 

1: 8x12  точки 
2: 10x16  точки 
3: 12x20  точки 
4: 14x24  точки 

e Избор на множител по X за шрифта. Допустими 
стойности 1..8. 

f Избор на множител по Y за шрифта. Допустими 
стойности 1..9. 

g Режим на печатане. N – нормално , R – инвертирано, 
B – удебелено, W – инвертирано и удебелено. H
 Данни 
за изобразяване. Форматът им е еднакъв за 
генериране на текст и баркод и е описан общо по-
долу в текста. 

 
Пример:  A20,20,1,3,2,2,N,”super test”    ще създаде 
изображение на текста “super test” от координата (20,20), 
завъртян на 90, със шрифт 12x20 и умножен по 2 в 
хоризонтална и вертикална посока. Текстът не е инвертиран. 
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 Команда В – Генериране на баркод 
Командата се използува за вмъкване на баркод в 

изображението. 

Формат:  Ba,b,c,d,e,f,g,h[i],j 
a Начална координата по X на горния ляв ъгъл на 

баркода:  0..2047. 
b Начална координата по Y на горния ляв ъгъл на 

баркода.  0..2047. 
c Ориентация на баркода:  0=0,  1=90,  2=180,  

3=270. Завъртането се отчита по часовниковата 
стрелка. 

D Избор на вид на баркода – текст от 1 до 3 символа. 
Възможни са следните стойности: 

  
Стринг Тип баркод 

3 Code 39 
3C Code 39 с контролна цифра 
9 Code 93 
0 Code 128 UCC 
1 Code 128 – автоматични A,B,C режим 
K Codabar 

E80 EAN 8 
E30 EAN 13 
A30 EAN13 с вътрешна контролна цифра 
1E UCC / EAN 128 

UA0 UPC A 
L Plessey (MSI-1) 

ISBN  ISBN 
 

e Задаване дебелина на тясна ивица в точки. 
Допустими стойности 1..6. 

f Задаване дебелина на широка ивица в точки. 
Допустими стойности 2..10, като стойността трябва 
да е по-голяма от тази на предния параметър. За 
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някои от баркодовете има допълнителни 
ограничения. 

G Височина на баркода в точки. Допустими стойности: 
24..1000. 

h Да се дублира ли информацията в текстов вид:  N – 
не, B – да. 

I Незадължителен параметър, показващ 
подравняването на дублиращия текст спрямо 
баркода. Допустим е само ако предходния параметър 
има стойност B. Стойности: C – центриран, R – дясно 
подравнен. По подразбиране текстът е ляво 
подравнен. 

J Данни за изобразяване. Форматът им е еднакъв за 
генериране на текст и баркод и е описан общо по-
долу в текста. Когато баркодът работи с определен 
набор от символи, командата ще бъде отхвърлена при 
недопустим символ. Същото се отнася и за невалидна 
дължина при баркодове, които изискват определено 
количество символи. 

 
Пример: B0,0,0,E30,2,3,60,B,”123456789012” ще създаде 
изображението на баркод EAN13 с начална координата (0,0), 
незавъртян, с ширина на ивицата 2 точки, височина 60 
точки, с дублиращ текст и съдържание “1234567890128”. 
 

 Команда LO,LW, LE – Чертане на линии 
Предвидени три команди. LO чертае безусловно с черно, 

LE инвертира точките, попаднали под линията (режим 
XOR), а LW чертае безусловно с бяло. 

Формат:  LОa,b,c,d    или     LЕa,b,c,d    или    LWa,b,c,d 
a Начална координата по X: 0..2047 
b Начална координата по Y: 0..2047 
c Размер по X: 1..2047 
d Размер по Y: 1..2047 
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Пример:  LO10,10,100,200   Изчертава правоъгълник с 
координати (10,10 ), (110,10), (110,210) и (10,210) и черен 
цвят. 

Команда Х – Чертане на рамка 
Командата генерира правоъгълна рамка с определена 

дебелина. 

Формат:  Xa,b,c,d,e 
a X координата на първия ъгъл:  0..2047. 
b Y координата на първия ъгъл:  0..2047.  
c Дебелина на рамката:  1..80. Удебеляването е за 

сметка на вътрешната площ. 
D X координата на срещуположния ъгъл:  0..2047. 
e Y координата на срещуположния ъгъл:  0..2047. 
 

Пример:   X10,10,3,360,250   Изчертава правоъгълник с 
размери 350x240 и дебелина 3 точки. 

Команда GW – Директен печат на графика 
Командата позволява растеризацията в графичната памет 

на принтера на графика, която не е заредена в него. 

Формат:  Gwa,b,c,d,e 
a X координата на горния ляв ъгъл:  0..2047. 
b Y координата на горния ляв ъгъл:  0..2047.  
c Хоризонтален размер в единици по 8 точки (байтове): 

1..127. 
d Вертикален размер в точки:  0..2047. 
e Графични данни. Това са c*d байта информация, 8 

точки в байт, бит 1 означава черна точка. Данните се 
изпращат по хоризонтални редове отляво надясно. След 
всички данни е необходимо да се добавят CR и LF. 
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Формат на текстовата информация за команди A (текст) 
и B (баркод) 

Входните данни за команди A и B са текст, който може да 
бъде образуван от долепване на свободен текст, текущите 
дата  или час, и някои от дефинираните и инициализирани 
броячи и променливи в желаните от потребителя ред и 
количество. Отделните елементи се долепват по реда на 
тяхното описание отляво надясно. Кодирането им е както 
следва: 

Свободен текст: Задава се пряко, като се загражда 
в кавички. Ако в текста трябва да присъствува символа 
кавичка, то той се предшествува от ‘/’. 

Текуща дата:  Кодира се с TD[m]. M е незадължително 
цяло число от –3500 до 3500, задаващо отместване спрямо 
текущата дата в дни. 

Текущ час:  Кодира се с TT. 
 
Променлива: Формат  Vn[Модификатори]. 

N Номер на променливата. 
Модификатори: Това са указания за отделяне на 

определени символи от променливата. Броят им е 
произволен. Ако липсват, променливата се долепва както е 
по дефиниция и инициализация без допълнителна 
обработка. Принтерът изпълнява следните модификатори: 

> Предизвиква изрязването от текста на 
водещите символи, идентични с символа, следващ 
знака на модификатора. Може да се използува за 
премахване на водещи нули или шпации. 
< Предизвиква изрязването от текста на 

крайните символи, идентични с символа, 
следващ знака на модификатора. 

Rn Премахва символите вляво от n-я. 
Ln Оставя в текста последните n символа. 
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Mm.n Отделя от текста n символа, започвайки от 
позиция m. 

# Ако текста може да се интерпретира като цяло 
число, премахва водещите нули. 

 
Броячи: Формат Cn[Модификатори] 

n Номер на брояча. 
Модификатори: Смисълът и съдържанието им е 

както при променливите. 
 
Редът, по който принтерът обработва променливите и 
броячите, е следния: 

 Взема се  текущата стойност на брояча или 
променливата. 

 Извършва се форматирането му в зависимост от това 
как е дефиниран с команда V или C. 

 Изпълняват се всички модификатори отляво надясно. 
 Полученият текст се долепва в края на текста, 

получен от обработката на предходните елементи. 

9.5. Работа с графични файлове 
Команда GM – Запис на нов графичен файл 

Запомня нов графичен файл в паметта на принтера. 
Правилата за име са същите както и при формата. 
Командата ще бъде отхвърлена, ако вече има графичен файл 
с това име или заявеният размер на файла е по голям от 
свободната оперативна памет. Файлът трябва да бъде PCX- 
формат, монохромен, в противен случай няма да бъде 
зареден. Може да бъде получен с различни програми под 
Windows, примерно Windows Paint, Adobe Photoshop, Corel 
PHOTO-PAINT. 

Формат:  GM”Name”,n 
Name Име, под което искаме се да запише графичния 

файл. 



Термопринтер TP120L – Ръководство за потребителя 
 

26 

N Дължина на файла (до 32768 байта). 

След командата трябва да се изпратят заявеното 
количество байтове на принтера. 

Пример:  GM”Logo_1”,12810   ще започне записа на 
графичен файл под името “LOGO_1” с дължина 12810 
байта. 

Команда GG – Изчертаване на графичен файл 
Командата изчертава в графичния буфер файла, записан 

под посоченото име. 
Формат:  Gga,b,”Name” 

a X координата на горния ляв ъгъл на графиката 
(0..2047). 

b Y координата на горния ляв ъгъл на графиката 
(0..2047). 

Name Име на графичния файл. 
Пример:   GG20,150,”Logo1” 

Команда GK – Изтриване на графичен файл 
С командата се изтрива съществуващ графичен файл или 

всички графични файлове. Заеманата памет се освобождава. 

Формат:  GK”Name”   
Name: Име на файла. Файл с това име трябва да 

съществува. Ако като име се посочи  ”*”, изтриват се 
всички файлове. 

Команда GI – Информация за заредените графични файлове 
Отпечатва списък на заредените графични файлове. 

Формат:  GI”Name”  
– когато параметъра “Name” липсва – се печата списък 

на наличните в паметта графични файлове.  
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– когато е зададено име на файл – желаният файл , ако е 
наличен в паметта се изпраща по серийния канал, т.е. 
се прочита от компютъра 

9.6. Отпечатване на етикет 
Команда P – печат на графичния буфер 

Командата предизвиква отпечатването на графичния 
буфер от принтера. След изпълнението й буферът 
автоматично се изчиства и е готов за генериране на нов 
етикет.  

Формат:  P[m,]n 
m Брой множества от идентични етикети, които ще се 

отпечатат. Задаването на стойност, различна от 1, има 
смисъл само ако работим с форма, която използува броячи. 
След отпечатването на определената бройка етикети 
броячите автоматично променят стойността си по 
правилата, зададени при дефинирането им, и новото 
множество се отпечатва с новите стойности. Допустима 
стойност: 1..1000. 

n Брой абсолютно еднакви етикети, които ще бъдат 
отпечатани. Следователно общата бройка за командата ще 
бъде m*n. Допустима стойност:  1..1000. 

Пример:  P2,3   Ще отпечата 6 етикета, като вторите 3 ще 
са с нова стойност на броячите. 

 
9.7. Изчистване на паметта и графичния буфер 
Команда М – изтриване на оперативната памет 

Командата води до заличаване на цялата информация, 
записана в принтера, включително форми, графики и 
шрифтове. Всички достъпни чрез команди настройки на 
принтера получават стойности по подразбиране. 

Формат:  M 
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Команда N – дезактивиране на текущата форма и 
изтриване на графичния буфер 

Командата изчиства паметта, в която се генерира 
изображението за печат, и поставя принтера в режим на 
работа без активна форма. Може да се използува след 
грешка при печат при съмнение, че графичния буфер не е 
чист, или ако желаем да генерираме изображение пряко с 
команди без използуване на форми. 
Формат:  N  
 
Команда RESET – задаване на принтера на настройки по 
подразбиране 

Командата задава определени стойности на настройките 
на принтера, а именно: нормално(незавъртяно) 
изображение, скорост на печат 80 mm/s, плътност на печат 
8, тип хартия етикети, скорост на интерфейса: 9600, 
дължина на етикета 200 точки (Q200,60), начално 
отместване по X и Y 0, некондезиран печат на текст, формат 
на часа M:H:S, формат на датата DD-MN-Y2, език български  
 
Формат:  RESET 
 
9.8. Диагностика и четене на параметри и данни 
Команда U – отпечатване на диагностична информация 

Предизвиква отпечатването на тестова структура за 
проверка състоянието на печатащата глава и данни за 
модела на принтера, свободната памет, скоростта на 
предаване на серийния порт и стойността на текущите 
настройки на принтера. 
Формат:   U 

 
Команда UF – Връщане на данни за заредените форми 

 
Формат: UF  или 



Термопринтер TP120L – Ръководство за потребителя 

29 

FI”Name” 
Първата форма на командата връща списък на заредените 

в принтера форми със следната структура: 
n  Общ брой на заредените форми. 3 

цифри. 
Form1 mmm Данни за първата форма. От 1 до 8 

символа. 
… 
Formn mmm Данни за n-тата форма. 
Всеки елемент от горната структура завършва с 

комбинацията <CR><LF>. Състои се от името на формата и 
размера и в байтове. 

Втората форма на командата позволява да се извлече от 
принтера съдържанието на форма с посоченото име. 
Формата трябва да съществува. Данните се пращат ред по 
ред, разделени с комбинацията <CR><LF>. След последния 
ред се изпраща един байт със ASCII код 00h. 

 
Команда UG – Връщане на данни за заредените графики 
Формат: UG  или 

GI”Name” 
Първата форма на командата връща списък на заредените 

в принтера графики със следната структура: 
n  Общ брой на заредените графики. 

3 цифри. 
Gr1 mmm Данни за първата графика. От 1 до 

8 символа. 
… 
Grn mmm Данни за n-тата графика. 
 
Всеки елемент от горната структура завършва с 

комбинацията <CR><LF>. Състои се от името на графиката 
и размера и в байтове. 

Втората форма на командата позволява да се извлече от 
принтера съдържанието на графика с посоченото име. 
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Графиката трябва да съществува. Данните се пращат в 
следния формат: 

n1n2D    където: 
n1 Старша част на общия брой байтове в 

графиката. 
N2 Младша част на общия брой байтове. Т.е. 

броят е (n1*256+n2). 
D Данните от графиката в бинарен вид. Броят 

се определя от n1 и n2. Форматът е монохромен PCX. 
 

Команда = - Директен печат на текст 
Отпечатва текст директно без натрупване в графичния 

буфер. Печатът винаги е с шрифт 12x20 (номер 3). В режим 
печат върху отлепващи се етикети се пропуска областта 
между етикетите. 

Формат:=Text 
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СОФТУЕР 
 

LABEL Editor v.4.7 
 

Ново за версия 4.7: 
1. Въведени за 3 нови параметъра във везна EVL :Р1,Р2 и Р3. 
Предназначението им е за лесно и бързо въвеждане от 
клавиатурата на везната на цифрова информация (например 
№ партида) , която след това да се отпечата на етикет. 
Достъпа до тези параметри става при разтоварена везна с 
бутони: PRG и след това PRN 
2. Добавена е възможност за печат на етикет при въведени от 
клавиатурата на везната : бройки от даден артикул. Начин на 
работа:  
* Въвежда се брой от цифровата клавиатура 
* Натиска се „*”  
* Въвежда се единична цена или номер PLU 
* Отпечатва се с PRN 
3. Добавена е възможност за печат на групов етикет при 
работа с теглови и броеви продукти. Начин на работа: 
* с бутон СН се влиза в „групов” режим 
* с бутон „*” се превключва между натрупвания като тегло и 
натрупвания като брой 
* в желания режим теглови/броеви се натиска PRN за печат 
на групов етикет 
4. При въвеждане на параметър от тип баркод има 
възможност да се задават 2 различни префикса на баркода – в 
зависимост от режима – теглови или броеви. Аналогично и 
при задаване на текст „ПРЕДИ” или „СЛЕД” към 
параметрите могат да се програмират алтернативни 
пояснителни текстове за двата режима с помощта на 
разделител „##”. 
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Версия 4.7 на програмата е предназначена за работа на 

електронна везна EVL производство на КД “Еликом 
електроник” Силистра и етикетни принтери модел: Еликом 
TP120L , Datecs LP50M, LP1000,  Epson TM-L90, Samsung 
SRP-770, Дейзи и Birch BP 
 

За работа с принтери модел Datecs е вградена защита на 
програмата , която изисква при първоначални стартиране да 
се въведе отключващ код. Ако сте лицензиран потребител 
след инсталиране и стартиране обадете се на телефон 
086/820200 или на адрес elicom@infotel..bg изпратете името 
на вашата фирма и цифровия код, който програмата ви 
съобщава. Ако не въведете правилен код, част от функциите – 
( запис върху диска и комуникация с везната) ще бъдат 
недостъпни.    

За принтери модел TP120L,Epson и Samsung – програмата 
е напълно работоспособна и не изисква регистрация 
 
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, Datecs - Етикет/Отваряне TXT.  
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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 

1.4. Размера на изображението на етикета може да бъде 
увеличен от Увелиечние / 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, 
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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 
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 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 
 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 
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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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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: 
Максимален 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 и Datecs 
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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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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 



Термопринтер TP120L – Ръководство за потребителя 
 

40 

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 

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 



Термопринтер TP120L – Ръководство за потребителя 

41 

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. 

 

  

 
Кабел 802 Кабел 803 Кабел 809 

 
3.1.2. Свързване на кабелите 
- в комплекта с принтер TP120L се доставят 3 кабела 

означени съответно с 802,803 и 809.  
- кабела с номер 809 , края с телефонен куплунг 

RJ11, се включва към принтера. 
- кабел 802 , края в който се събират 2 кабела, се 

включва към везната 
- кабел 803 , без значение кой край, се включва към 

компютъра 
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- свободния край на кабел 803(женски Cannon 9) се 
включва към тази част на кабел 802 означена с 
надпис РС 

- свободния край на кабел 809 (женски Cannon 9) се 
включва към края на кабел 802 означен с PRN 

Забележка: В случай на използване на друг модел 
принтер – включването става посредством оригинален 
кабел от комплекта на принтера, предназначен за 
връзка с РС – към края на кабел 802 означен с PRN.  

3.2. Програмиране на етикета във везната 
o Изберете : Зареждане везна EVL 
o Изберете типа принтер, който ще използвате ( за 

модели Datecs -  е необходима допълнителна, 
платена, тегострация 

o Изпрати - изпращането на етикета и 
изображението става поотделно.Изберете какво ще 
изпращате и на коя позиция – поле 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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Parameter Editor v.4.3 
 
Ново във версия 4.3: Поддръжка на принтери Birch и връзка с 
платформена везна модел ЕР. При избор на „Платформена 
везна” – годността на продукта се задава задължително в 
ДНИ! 
 
Редактиране на цени,тара и артикулни параметри на везната 
 

 
Параметри  - Артикули – редактиране на артикулни 
параметри на везната.  

o Провери PLU - При влизане в този режим трябва да 
проверите броя артикули, който поддържа везната – 
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175, 660 или повече  Внимание! За артикули с 
номера по-големи от 90 се поддържат само 
параметри: Цена, Тара, Име, Годност, Артикулен 
номер 2 

o Изберете номер на параметъра, който ще редактирате 
чрез кликване или чрез стрелките, от списъка в лявата 
част 

o Номера на избрания артикулен параметър, както и 
съдържанието на всички негови компоненти се 
изписва в полетата в дясната част на прозореца 

o Редактирайте параметрите: Цена, Тара, Име на 
артикул Име2 (Втори ред от има на артикул), Име3 
(Трети ред от има на артикул), Артикулен номер, 
Артикулен номер 2, Годност – в часове, месец, години, 
дни; Стойност на параметъра 

o С бутон Установи , задайте възприемане и запис в 
паметта на компютъра на извършените промени ( 
Внимание: Преди да натиснете този бутон, 
извършените промени не могат да бъдат нито 
записани на диска, нито изпратени до везната) 

o С бутон Изтрий  нулирайте стойностите на текущо 
избрания параметър 

o Изтрий всички изтрива всички данни за артикулите 
o С бутон Зареди файл зареждане от диска на данни за 

артикулите 
o С бутон Запиши във файл запишете върху диска 

извършените промени 
o С бутон Зареди ТХТ файл заредете данни за 

артикулите от текстов файл : в диалоговия прозорец : 
ИЗБЕРЕТЕ – формат ( 
Standard/Datecs/Simple/MICRO ) : въведете формата 
на данните съдържащи се във файла: Datecs – формат 
софтуер Датекс, MICRO - Microinvest 
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o С бутон Запиши ТХТ файл  запишете върху диска във 
текстов формат – този запис е удобен за зареждане на 
данните с друга програма ( напр. MS Excel ). В 
диалоговия прозорец : ИЗБЕРЕТЕ – формат ( 
Standard / Datecs / Simple / MICRO ) : въведете 
формата във който да се запишат данните 

o От панела в долната част на диалоговия прозорец се 
контролира диалога с везната: бутони  Изпрати, 
Изтегли – изпращане/зареждане: Цена и Тара – цена 
и тара, Цена – само цена , Име1, Име2, Име3, .... – 
всички останали компоненти на артикулния  
параметър. Ако е избран и Всички ХХХ PLU – 
изпращат се всичките в зависимост от везната цени и 
тара, само цени или всички компоненти. Ако е 
въведено “Име1” – указва да бъдат изпратени само 
тези PLU, за които има въведен някакъв текст в поле 
Име1 

o От Връзка с везна No:задайте логическия номер на 
везната, с която комуникирате ( =0 командата се 
възприема независимо от логическия номер на везната 
) 

o От Модел принтер: изберете модела на принтера, 
който ще използвате, за да може програмата да избере 
подходяща кодировка на буквите от кирилицата 

o С бутон Край диалоговия прозорец се затваря 
o С бутон Проверка PLU проверете версията на 

софтуера на везната ( по-малко или повече от 90 
артикула ). Направете тази проверка преди да 
опитвате какъвто и да е друг вид комуникация!. 

Параметри - Съкращения – настройка начина на изписване 
на месеците от везната – на позиции 1-12 имена на месеци 
(Януари, Февруари...); 13 дума за час в ед.число (час); 14 дума 
за час в мн.число (часа); 15 за ден в ед.число (ден); 16 за ден в 
мн.число (дни); 17 за месец в ед.число (месец); 18 за месец в 
мн.число (месеца); 19 за година в ед.число (година, year); 20 
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за година в мн.число (години, years). Дължината на полето е 
максимум 7 символа. 
Параметри - Натрупвания – зареждане от везната 
натрупванията по артикули – сума ( в лева)  и тегло ( в 
килограми ) 

o С бутон Зареждане от везната заредете от везната 
всички натрупвания за артикули от 1 до MAX. В 
долната част на списъка с TS са означени 
натрупванията при свободно въведена цена; с TО са 
означени натрупванията от всички артикули + TS. 

o С бутон Запиши във файл запишете върху диска 
извършените промени – създава се текстов файл с 
формат : маса ( в кг)    сума ( в лв. ) , като първите 90 
записа са за артикули 1-90; 91 за натрупвания при 
свободно избрана цена; 92 – за сумата от натрупвания 
от позиции 1-91. 

o С бутон Изтрий натрупвания можете да нулирате 
всички натрупвания по артикули 

o От Везна № задайте логическия номер на везната, с 
която комуникирате  ( =0 командата се възприема 
независимо от логическия номер на везната ) 

o С бутон Край диалоговия прозорец се затваря 
o С бутон Проверка PLU проверете версията на 

софтуера на везната и броя PLU Направете тази 
проверка преди да опитвате какъвто и да е друг вид 
комуникация!. 

Параметри – Сериен порт - при проблем в комуникацията с 
везната, проверете кабела, за връзка, при необходимост 
настройте серийния порт на компютъра. 
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Използване с други програми под 
WINDOWS 

 
 Ако желаете да използвате принтера съвместно с друга 
програма (MSWord, MSExcel …) е необходимо да 
инсталирате съответен драйвер за работа в среда на 
WINDOWS. Най-близък до принтер TP-120L е принтерът на 
фирма ZEBRA EPL LP2824, който използва същия команден 
език EPL и има приблизително същите параметри. За целта е 
необходимо от сайта : www.zebra.com – да си свалите и 
инсталирате драйвер за принтер LP2824. 


