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LP3000 KEZELÉSI LEÍRÁS
1. BEVEZETÉS
Az LP3000 címkéző többfunkciós eszköz. Egyrészről egy PC kapcsolattal rendelkező
ipari címkéző másrészről egy számos funkcióval ellátott mérőfej
1.1 LP2500 JELLEMZŐI
Az LP3000 címkéző három kiépítésben használható




címkéző saját kezelőfelület nélkül
címkéző saját kezelőfelülettel
címkéző saját kezelőfelülettel és mérőelektronikával

A nyomtatás maximális szélessége típustól függően 3 vagy 4 col, (76 vagy 102 mm)
A nyomtatás típustól függően történhet hagyományos hőpapírra, illetve a termo
transzfer szalagos nyomtatóval szerelt modelleknél normál papírra is.
A fenti tulajdonságok
berendezéseket jelenti.

alapján

az

LP3000

típuscsalád

az

alábbi

címkéző

Saját kezelőfelület nélküli modellek:
MODEL
NYOMTATÓ TRANSZFER
LP-3300E
3 col
nincs
LP-3300ET 3 col
van
LP-3400E
4 col
nincs
LP-3400ET 4 col
van
Saját kezelőfelülettel rendelkező modellek
MODEL
NYOMTATÓ TRANSZFER
LP-3300I
3 col
nincs
LP-3300IT 3 col
van
LP-3400I
4 col
nincs
LP-3400IT 4 col
van
Saját kezelőfelülettel és mérőelektronikával felszerelt modellek (6000 osztás OIML,
120000 osztás nem OIML, változó méréshatár)
MODEL
NYOMTATÓ TRANSZFER
LP-3300IV
3 col
nincs
LP-3300IVT 3 col
van
LP-3400IV
4 col
nincs
LP-3400IVT 4 col
van
1.2












TULAJDONSÁGOK
rozsdamentes acél ház, nagy ellenállású ABS műanyag elülső oldali borítással,
rozsdamentes acél konzol
méretek (szélesség × magasság × mélység): címkéző: 297×307×410mm,
konzol: 272×293×42 mm
grafikus pont-mátrix LCD kijelző háttérvilágítással
menü rendszerű programozás
8000 árucikk
30×2 direkt memória
árucikkekhez tartozó adatok:
megnevezés (2×24 karakter)
címkeformátum
árucikk típusa (mért, fix ár, fix tömeg,…)
egységár, tára, részleg, lejárat, fogyasztható
programozható vonalkód (EAN8, EAN13, EAN128, ITF14, UPC, stb.)
10×24 karakter szövegsor
1×1000 karakter szövegsor adatbázisból választott összetevőkkel
flash írható memória (PC-ről frissíthető)
RS232/422 PC kapcsolat (opció: eternet vagy wireless eternet 802.11b)
teherfelvevő, szkenner, dibal automatikus csomagoló csatlakozás
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címkéző funkciók:
címketervezés PC programból
max: címkeméret 76×300 vagy 102×300 mm (3 vagy 4 colos nyomtató
esetén)
50 címkeformátum
35 mező címkeformátumonként
15×24 karakter fejléc sor
logo nyomtatás (töltés PC-ről)
5 dátum (csomagolás, lejárat, fagyasztás, extra1, extra2)
kezelői és gyártói kódok
3 szintű TOTAL (pl.: doboz, paletta, szállítmány)
címkék törlése a TOTAL összesítésből
címke kötegelt nyomtatása
programozható számláló szerinti nyomtatás
rendelések címkézése
tömeg ellenőrzés (csak bizonyos tömegtartományban ad címkét)
termék nyomonkövethetőség (EU hús kontrol, hal, stb.…)
Compact flash memória kártya

2. AZ LP3000 ÜZEMBE HELYEZÉSE
Az üzembe helyezés során ne feledkezzen meg az alábbiakról:






A készülék üzembe helyezése előtt győződjön meg róla, hogy a
tápfeszültségben nincsen 20%-nál nagyobb ingadozás!
Ne csatlakoztassa a készüléket olyan hálózati aljzatba, amelyhez hűtőpult,
szeletelőgép vagy más hasonló teljesítményű eszköz csatlakozik!
Csak földelt aljzatot használjon!
A mérőlapot (ha használ) mindig sima, vízszintes felületre helyezze!
A mérőlap tálcája nem érintkezhet semmilyen tárggyal!

2.1 KARBANTARTÁS
A készülék hosszú élettartama érdekében és maximális teljesítménye érdekében,
kérjük, tartsa be az alábbi előírásokat!




Tartsa tisztán a billentyűzetet! Ne használjon folyóvizet a készülék egyetlen
alkatrészének tisztításához sem, használjon puha, száraz vagy enyhén nedves
ruhát, azzal törölje tisztára a szennyeződött felületeket!
Ne érjen hozzá a nyomtatófejhez! Ha a nyomtatót tisztítani akarja, előbb
kapcsolja ki a gépet, a szennyeződések eltávolításához használja a speciálisan
erre a célra kifejlesztett tisztítószereket!
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3. AZ LP3000 MENÜ RENDSZERE
Az LP3000 programozása menü-rendszerű. A menüben az egyes funkciók beállítások
hierarchikus rendszerben tagolódnak, melyet a kijelzőn is megjelenő kód mutat. Ebben
a struktúrában minden esetben gyorsan és egyszerűen találhatja meg azt a funkciót,
amelyre éppen szüksége van.
A fő menübe való belépéshez nyomja meg a MENU gombot!
Az egyes menüpontok között a ¾ ½ gombokkal mozoghat. A kívánt menüpont
kiválasztásához használja az OK gombot.
Az egyes menüpontokhoz, úgy is eljuthat, hogy a fő menüben a numerikus billentyűzet
segítségével megadja az elérendő menüpont kódját. Ezt a pontok mellett megjelnő
számok is jelzik.
Amennyiben egy-egy almenü túl hosszú ahhoz, hogy egyszerre megjelenjen a kijelzőn
a » ¼ gombokkal egy kijelzőnyit mozoghat a le és fel a menüben.
Ha ki szeretne lépni a menüből (vagy egy szintet visszalépni) nyomja meg az Esc
gombot!
A címkéző menürendszere az alábbi pontokból áll:
1. Árucikk nyomtatás
2. Rendelés nyomtatás
3. Árucikk TOTAL
4. Programozás
4.1 Árucikkek
4.2 Rendelések
4.3 Formátumok
4.4 Fejléc sorok
4.4.1 Fejléc 1
4.4.2 Fejléc 2
4.4.3 Fejléc 3
4.4.4 Fejléc 4
4.4.5 Fejléc 5
4.4.6 Fejléc 6
4.4.7 Fejléc 7
4.4.8 Fejléc 8
4.4.9 Fejléc 9
4.4.10 Fejléc 10
4.4.11 Fejléc 11
4.4.12 Fejléc 12
4.4.13 Fejléc 13
4.4.14 Fejléc 14
4.4.15 Fejléc 15
4.5 Nyomonkövethetőség
4.5.1 Termékek
4.5.2 Szöveg táblák
4.5.3 Kontrol osztály
4.5.4 Index
4.5.5 Tölt. oszt ellen.
4.5.6 NRA tömeg túllépés
4.6 Makró programozás
4.7 Ügyfelek
4.8 Receptek
4.9 Eltarthatóság
4.10 Darabolás
4.11 Osztályozás
5. Beállítások

5.1 Dátum és Idő
5.1.1 Dátum
5.1.2 Idő
5.2 Globál formátumok
5.2.1 Címke formátumok
5.2.2 TOTAL formátumok
5.2.3 1 szintű TOTAL
5.2.4 2 szintű TOTAL
5.2.5 3 szintű TOTAL
5.2.6 Ügyfél TOTAL
5.3 Dátum formátumok
5.3.1 For. Csomagolás dátuma
5.3.2 For. Fogyasztható
5.3.3. For. Extra dátum
5.3.4 For. Fagyasztási dátum
5.3.5 Extra dátum
5.3.6 Fagyasztási idő
5.4 Nyomtató
5.4.1 Szöveg középre igazítása
5.4.2 Címke mód
5.4.3 Késés
5.4.4 Kontraszt
5.4.5 Opto-érzékelő
5.4.6 Kitolási távolság
5.4.7 Fejléc
5.4.8 Papír típus
5.4.9 Címke igazítás
5.4.10 Opto-fej távolság
5.4.11 Papír csévélő
5.4.12 Szalag csévélés
5.4.13 Fejléc típusa
5.4.14 Kimeneti érzékelő
5.4.15 Ügyfél mód
5.4.16 Címke ellenőrzés
5.4.17 Sor elválasztás
5.4.18 Sor kizárás
5.4.19 Sebesség
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5.4.20 EAN Vkód sűrűség
5.4.21 Szalag detektor
5.5 Számláló
5.5.1 Kezdeti érték
5.5.2 Növekvő
5.5.3 Csökkenő
5.5.4 TOTAL Növekmény
5.5.5 Számláló számjegy
5.6 Euro
5.6.1 Fázis
5.6.2 Árfolyam
5.7 Kódok
5.7.1 Alkalmazott
5.7.2 Gyártó
5.7.3 Köteg szám
5.8 EAN Vonalkódok
5.8.1 For. EAN Címke
5.8.2 For. EAN TOTAL
5.8.3 For. EAN Szint 1
5.8.4 For. EAN Szint 2
5.8.5 For. EAN Szint 3
5.8.6 For. EAN Fejléc
5.8.7 For. EAN-13 A
5.8.8 For. EAN-13 B
5.8.9 For. EAN 13 C
5.8.10 For. EAN 128 globál A
5.8.11 For. EAN 128 globál B
5.8.12 For. EAN 128 globál C
5.8.13 ITF-14 A
5.8.14 ITF 14 B
5.8.15 ITF 14 C
5.8.16 Nagy IA01 EAN128
5.9 Automatikus TOTAL
5.9.1 Mód
5.9.2 Szint 1
5.9.3 Szint 2
5.9.4 Szint 3
5.9.5 Inicializálás
5.9.6 Rendelésben használ
5.10 Tömeg ellenőrzés
5.10.1 Mód
5.10.2 Minimum tömeg
5.10.3 Maximum tömeg
5.11 Szimbólumok

5.11.1 Tömeg szimbólum
5.11.2 Ár szimbólum
5.11.3 Összeg szimbólum
5.12 Rendelési mód
5.12.1 Következő rendelés
5.12.2 Következő sor
5.13 PC Kapcsolatok
5.13.1 Kapcsolat
5.13.2 RMS cím
5.13.3 Sebesség (Bd)
5.13.4 Adat bitek
5.13.5 Címke üzenet
5.13.5 Címkéző IP címe
5.13.6 PC IP címe
5.13.7 Eternet cím
5.13.8 TCP TX Port
5.13.9 TCP RX Port
5.13.10 Hálózati maszk
5.13.11 Átjáró cím
5.14 Perifériák kapcsolatai
5.14.1 Perifériák kapcsolódása
5.14.2 Tizedes kijelzés
5.14.3 1 szint nyomtatás
5.14.4 Soros nyomtatás mód
5.15 Címke ismétlés
5.15.1 Címke
5.15.2 TOTAL
6. PC Adatműveletek
6.1 Adatkérés
6.2 Napzárás
6.3 Napzárás törlés nélkül
6.4 Napnyitás kérése
7. Teszt
7.1 Címke számláló
7.2 Verziók
7.3 Teszt címke
7.4 Kijelzés
7.5 Árucikk teszt
7.6 Tömeg beállítás
7.7 Teljes törlés
7.8 Címkéző teszt
8. Ügyfél TOTAL
9. Ügyfél választás
10. Nyomtat darabolás
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4. NORMÁL HASZNÁLAT
4.1 ÁRUCIKK CÍMKÉZÉS
MENU
1
OK

FŐ MENÜ
1 – Árucikk nyomtatás
2 – Rendelés nyomtatá
3 – Árucikk TOTAL
4 - Programozás
5 - Beállítások

Ha a kezdeti képernyőnél megnyomja a MENU gombot, a készülék belép a FŐ
MENÜ-be. Itt válassza ki az „1 – Árucikk nyomtatás” menüpontot, majd adja meg
annak az árucikknek a kódját, amelyet címkézni szeretne. Az egyes menüpontok
kiválasztása minden esetben az OK gomb megnyomásával történik,

ÁRUCIKK NYOMTATÁSA
KÓD [000000]

Ha az árucikk kódszáma szerepel a címkéző memóriájában, az árucikkre vonatkozó
adatok jelennek meg a kijelzőn. Ez jelenti azt, hogy a címkéző készen áll az árucikk
címkéinek nyomtatására.

LISTA

A kijelzőn az alábbi adatok láthatóak:










kód
címke formátum
címkézés típusa
kiválasztott/ nyomtatott címkék száma
név (1 és 2)
egységár
lejárat
tömeg
tára

[00001]

F01
Manuális
Frankfurti virsli
EXTRA MINOSEG
10.000 kg
0,05 T kg
KIVALASZT
AR
TARA

S LISTA

000001 – Frankfurti virsli
000002 – Sertéspárizsi
000003 – Virsli műbélben
000004 – Téliszalámi
000005 - Pulykamell

1500 Ft/kg
28/06/05
FOGYASZTHATO

10
0

>0<
NET
[\
MIN

A címkézendő árucikket úgy is kiválaszthatja, hogy megnyomja a „LISTA” felirat alatti
multifunkciós gombot ( S ). Ebben az esetben a címkéző memóriájában levő árucikkek
közül a ½ ¾ gombokkal keresheti ki azt, amelyikkel dolgozni kíván. Ha megtalálta,
nyomja meg az OK gombot!
4.1.1 Ideiglenes adatváltoztatás

S ÁR

000001 – Frankfurti virsli
Ár 01500

Az egységárat, a tárát és az árucikk lejárati dátumát a címkézés közben ideiglenesen
egy gombnyomásra megváltoztathatja. Az így megadott adatok nem kerülnek a gép
memóriájába, csak arra az időre érvényesek, amíg az adott cikket címkézi.
A fenti adatok módosításához használja a megfelelő felirat (ÁR, TÁRA,
FOGYASZTHATÓ) alatti multifunkciós gombot! Ha a tára tömeget a teherfelvevő
segítségével szeretné megadni (megmérni) a tömeg felhelyezése után nyomja meg a
T gombot!
4.1.2 Kiválasztás

S
KIVÁLASZT

000001 – Frankfurti virsli
Címkék száma 000000

Az előre kiválasztás funkció segítségével bizonyos mennyiségű áru címkézését
követően a címkéző automatikusan megáll. Így könnyedén ellenőrizheti a címkézett
mennyiséget. Az áru mennyiségét háromféleképpen adhatja meg. Ehhez először
nyomja meg a „KIVÁLASZT” felirat alatti multifunkciós gombot, majd válasszon az
alábbi három lehetőség közül:
1.

Címkék száma (CÍMKÉK) A címkézés bizonyos számú címke nyomtatása után áll
meg

2.

Összeghatár (ÖSSZEG) A címkézés bizonyos értékű címkézés után áll meg.

3.

Tömeghatár (TÖMEG) A címkézés bizonyos tömeg elérése után áll meg.

A három lehetőség közül a megfelelő multifunkciós gomb megnyomásával választhat.
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4.1.3 Utolsó címke ismétlése
F1 … OK

000001 – Frankfurti virsli
Címkék száma 000000

Az árucikkek címkézése közben lehetséges az utoljára kinyomtatott címkéből
tetszőleges számú másolatot kérni. Ehhez nyomja meg az F1 gombot, adja meg hány
címkét szeretne nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot!
Az ily módon nyomtatott címkék is hozzáadódnak a TOTAL-hoz!
4.1.4 Címkék törlése

F2
CÍMKE TÖRÖLVE

Ha egy címkét mégsem szeretne hozzáadni a TOTAL-hoz, nyomja meg az F2
gombot. A kijelzőn megjelenik a „CÍMKE TÖRÖLVE” felirat.
4.1.5 Levonó üzemmód

F3

LEVONÁS

F4

NEM AKKUMUL

A címkézés közben átállíthatja a készüléket „levonó mód”-ba. Ebben az üzemmódban
a nyomtatott címkék nem hozzáadódnak a TOTAL-hoz, hanem levonásra kerülnek
belőle. A levonó mód aktiválásához és deaktiválásához használja az F3 gombot! A
levonó mód aktiválása után a kijelzőn a „LEVONÁS” felirat lesz látható.
4.1.6 Nem akkumuláló üzemmód
Ha úgy szeretne címkézni, hogy a nyomtatott címkék ne kerüljenek bele a TOTAL-ba,
az F4 gomb megnyomásával válassza a „nem akkumuláló üzemmódot”. A nem
akkumuláló üzemmódban való működés során a kijelzőn a „NEM AKKUMUL” felirat
látható.
4.1.7 Tára
Az LP3000 címkéző manuális táráját a T gomb megnyomásával használhatja. Ehhez
a következőket kell tennie:

T

Tegye a tára tömeget a teherfelvevőre. Ezt követően nyomja meg a T gombot!
Az így megadott tára tömeg bármely kiválasztott árucikk esetében érvényben marad.
A tára törléséhez nyomja meg ismét a T gombot!
4.2 RENDELÉSEK NYOMTATÁSA
A rendelés az LP3000 címkéző esetében bizonyos árucikk csoportot jelent, amit egy
bizonyos ügyfélnek címkéz fel. Minden rendelés esetében megadhatja az ügyfél nevét,
a rendelés időpontját, és az egyes árucikkek nevét, mennyiségét és egységárát.
MENU
2
OK

S LISTA

FŐ MENÜ
1 – Árucikk nyomtatás
2 – Rendelés nyomtatá
3 – Árucikk TOTAL
4 - Programozás
5 - Beállítások
ÁRUCIKK NYOMTATÁSA
KÓD [000000]

LISTA
00001 – TELECOM sonka
1 – Sertéspárizsi [000002]
2 – Virsli
[000001]

Ha a kezdeti képernyőnél megnyomja a MENU gombot, a készülék belép a FŐ
MENÜ-be. Itt válassza ki az „2 – Rendelés nyomtatás” menüpontot, majd adja meg
annak az rendelésnek a kódját, amelyet címkézni szeretne. Az egyes menüpontok
kiválasztása minden esetben az OK gomb megnyomásával történik,
A címkézendő rendelést úgy is kiválaszthatja, hogy megnyomja a „LISTA” felirat alatti
multifunkciós gombot ( S ). Ebben az esetben a címkéző memóriájában levő
rendelések közül a ½ ¾ gombokkal keresheti ki azt, amelyikkel dolgozni kíván. Ha
megtalálta, nyomja meg az OK gombot!
A rendelési sorok felett látszik a rendelés neve és kódja, az egyes sorokban pedig a
kiválasztott árucikkek neve, és kódja.
Ha kiválasztotta a megfelelő rendelést a címkéző megkezdi az adott rendelés
címkézését. Ha a beprogramozott mennyiségű áru címkézése befejeződött a kijelzőn
a „KIVÁLASZTÁS KÉSZ” felirat jelenik meg.
4.2.1 Utolsó címke ismétlése

F1 … OK

000001 – Frankfurti virsli
Címkék száma 000000

A rendelésk címkézése közben lehetséges az utoljára kinyomtatott címkéből
tetszőleges számú másolatot kérni. Ehhez nyomja meg az F1 gombot, adja meg hány
címkét szeretne nyomtatni, majd nyomja meg az OK gombot!
Az ily módon nyomtatott címkék is hozzáadódnak a TOTAL-hoz!
4.2.2 Címkék törlése

F2
CÍMKE TÖRÖLVE

Ha egy címkét mégsem szeretne hozzáadni a TOTAL-hoz, nyomja meg az F2
gombot. A kijelzőn megjelenik a „CÍMKE TÖRÖLVE” felirat.
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4.2.3 Levonó üzemmód
F3

LEVONÁS

F4

NEM AKKUMUL

A címkézés közben átállíthatja a készüléket „levonó mód”-ba. Ebben az üzemmódban
a nyomtatott címkék nem hozzáadódnak a TOTAL-hoz, hanem levonásra kerülnek
belőle. A levonó mód aktiválásához és deaktiválásához használja az F3 gombot! A
levonó mód aktiválása után a kijelzőn a „LEVONÁS” felirat lesz látható.
4.2.4 Nem akkumuláló üzemmód
Ha úgy szeretne címkézni, hogy a nyomtatott címkék ne kerüljenek bele a TOTAL-ba,
az F4 gomb megnyomásával válassza a „nem akkumuláló üzemmódot”. A nem
akkumuláló üzemmódban való működés során a kijelzőn a „NEM AKKUMUL” felirat
látható.
4.2.5 Rendelés következő sorának címkézése
A rendelések nyomtatása közben a rendelés következő sorának címkézéséhez
nyomja meg az F6 gombot.

F6

4.2.6 Másik rendelés ugyanazon árucikkének címkézése
A rendelések nyomtatása közben egy másik rendelésnek az éppen címkézett
árucikkel megegyező árucikkét is címkézheti. Ehhez nyomja meg az F5 gombot!

F5

4.3 ÁRUCIKK TOTAL-OK
Az LP3000 címkézővel egy árucikk címkézését követően TOTAL, azaz összesítő
címkéket is nyomtathat. Ezeken az összesítő címkéken a felcímkézett áru tömege és
összértéke szerepel.
4.3.1 TOTAL címkék
MENU
3
OK

FŐ MENÜ
1 – Árucikk nyomtatás
2 – Rendelés nyomtatá
3 – Árucikk TOTAL
4 - Programozás
5 - Beállítások

S LISTA
OK

ÁRUCIKK TOTAL
KÓD [000000]

LISTA

S
MINDET
TOROL
OK

TOTALOK TÖRLÉSE
BIZTOS?
IGEN NEM

Az árucikk TOTAL (összesítő) címkék nyomtatásához lépjen be a FŐ MENÜ-be,
válassza a „3 - Árucikk TOTAL” menüpontot, adja meg annak az árucikknek a kódját,
amelyről összesítő címkét szeretne, majd nyomja meg az OK -t
Az adott cikket az összes memóriában levő árucikkből is kiválaszthatja, ehhez az
előbbiekhez hasonlóan nyomja meg a „LISTA” felirat alatti multifunkciós gombot ( S ),
a ½ ¾ gombokkal keresse meg a megfelelő árucikket, majd nyomja meg az OK
gombot!
Az árucikk kiválasztását követően a kijelzőn megjelennek az összesített adatok,
melyeket a S NYOMTAT gombbal kinyomtathat illetve a S NULLARA gombbal
lenullázhat.
4.3.2 Nullázás
Ha az összes árucikkre vonatkozó összesítő adatokat szeretné törölni a „3 – Árucikk
TOTAL” menüpontba való belépést követően nyomja meg a S MINDET TOROL
gombot, majd válassz az S IGEN gombot!
4.4 ELSŐ, MÁSODIK, HARMADIK SZINTŰ TOTAL CÍMKÉK
Az árucikk címkézése közben az 1 -es gomb megnyomására az első szintű TOTAL
címkét nyomtathatja. Ezzel egyúttal nullázza is az első szintű összesítést és
hozzáadja az első tételt a második szintű TOTAL-hoz.
A második szintű TOTAL nyomtatásához használja a 2 -es gombot, a harmadik szintű
TOTAL nyomtatásához a 3 -as gombot!
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5. PROGRAMOZÁS
MENU
4
OK

FŐ MENÜ
1 – Árucikk nyomtatás
2 – Rendelés nyomtatá
3 – Árucikk TOTAL
4 - Programozás
5 - Beállítások

Ez alatt a menüpont alatt programozhatja be a különböző adatokat, többek között a
címkeformátumokat, árucikkeket, rendeléseket, stb. a címkézőbe.
5.1 ÁRUCIKKEK
Az LP-3000 címkéző legfeljebb 8000 PLU tárolására képes.

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé

… OK

ÁRUCIKKPROGRAMOZÁS
KÓD [000000]

MÁSOL TÖRÖL LISTA
000001 – Csirkemell
1 – Formátum
2 – Típus
3 – Direkt gomb
4 – Részleg
5 – Ár

21
Mért
001
0000
1500

Az árucikkek beprogramozásához válassza a FŐ MENÜ „4 – Programozás”
menüpontját, majd azon belül az „1 – Árucikkek” menüpontot!
A kijelzőn megjelenik az árucikkek programozása menü. Itt először adja meg a
programozni kíván árucikk 6-jegyű kódját vagy válassza ki a cikket a S LISTA gomb
megnyomására megjelenő listából!
Az egyes árucikkeknek a következő adatai programozhatóak:
1 – Formátum (a cikkhez rendelt címkeformátum száma)
2 – Típus (árucikk típusa)
3 – Direkt gomb (a direkt memória gomb száma 1-60)
4 – Részleg (amelyik részlegbe sorolja az árucikket)
5 – Ár (egységár)
6 – Tára (tára tömeg vagy fix tömegű cikknél az árucikk tömege)
7 – Fogyasztható (1. lejárati dátum napban vagy konkrét dátummal)
8 – Név (árucikk neve, 24 karakter)
9 – Név 2 (árucikk nevének második sora, 24 karakter)
10 – EAN formátum (vonalkód formátum száma)
11 – EAN kód (cikkhez tartozó formátum esetén a vonalkód szerkezete)
12 – Szöveg 1 (árucikk 1. szövegsora, 24 karakter)
13 – Szöveg 2 (árucikk 2. szövegsora, 24 karakter)
14-21 – Szöveg 3-10 (árucikk 3.-10. szövegsora)
22 – Szöveg 11 (árucikk 11. szövegsora, 1000 karakter!)
23 – Nyom.követhetőség (nyomonkövethetőség, EU termék kontrol)
24 – Termék osztálya (nyomonkövethetőség alapján történő besorolás)
25 – Termék száma (nyomonkövethetőség alapján származási termék)
26 – Lejárati dátum (második lejárati dátum)
27 – Társított recept (az árucikkhez javasolt recept)
28 – Társított eltart. (az árucikkhez tartozó eltarthatósági adatok száma)
29 – Egységtömeg (darabszámláláshoz)
30 – Szint 1
31 – Szint 2
32 – Szint 3
5.1.1 Formátum

… OK

000001 – Csirkemell
1 – Formátum
2 – Típus
3 – Direkt gomb
4 – Részleg
5 – Ár

21
Mért
001
0000
1500

Minden árucikkhez hozzá lehet rendelni egyet a címkéző memóriájában levő 50
címkeformátum közül. 1-20-ig előre programozott formátumok vannak a memóriában,
míg 21-50 között a felhasználó által szabadon készített címkeformátumok találhatók.
Az itt megadott címkeformátum csak akkor érvényes, ha „5 – BEÁLLÍTÁSOK” menü „2
– Globál formátumok” pontjában az „1 – Címke formátumok”-nál „00”-t adott meg. Ha
ott megadott valamilyen formátumot, azt a címkéző automatikusan minden árucikkre
érvényesnek veszi.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg az OK és ¾ gombot!
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5.1.2 Típus
W X OK

000001 – Csirkemell
1 – Formátum
2 – Típus
3 – Direkt gomb
4 – Részleg
5 – Ár

21
Mért
001
0000
1500

Az árucikkek típusának megadásával állíthatja be, hogyan kezelje a címkéző az adott
árucikket. Az címkézőben az alábbi árucikk típusok állíthatóak be:
Mért:

Ez az alapbeállítás. A termék egységára és a mérlegen mért tömeg
alapján számolja ki a címkéző az árat.

Fix ár:

Az ár rögzített. Se a tömeg se az egységár nem számít és nem is kerül a
címkére.

Fix tömeg:

Az előre rögzített tömeg és az egységár alapján számolja ki a mérleg az
árat. Ilyen cikkeknél a mérleg által mért tömeg nem számít, annak
helyére a „Tára” mezőben megadott érték kerül.

Csak tömeg: Nem szükséges egységárat megadni, a címkére az nem is kerülhet rá,
csak a tömeg.
Tára %-ban: A normál mért árucikkekhez hasonlóan a mérleg adatai és az egységár
alapján számolja a címkéző az árat, de a tömegből egy bizonyos
százaléknyi érték levonásra táraként levonásra kerül. Ezzel a nettó
tömeggel számol a címkéző és ezt nyomtatja a címkére is.
D. számláló: Darabszámlálásra használt árucikk
A következő mezőre lépéshez nyomja meg az OK és ¾ gombot!
5.1.3 Direkt gomb
… OK ¾

… OK ¾

… OK ¾

… OK ¾

… OK ¾

000001 – Csirkemell
1 – Formátum
2 – Típus
3 – Direkt gomb
4 – Részleg
5 – Ár

21
Mért
001
0000
1500

000001 – Csirkemell
1 – Formátum
2 – Típus
3 – Direkt gomb
4 – Részleg
5 – Ár

21
Mért
001
0000
1500

000001 – Csirkemell
1 – Formátum
2 – Típus
3 – Direkt gomb
4 – Részleg
5 – Ár

21
Mért
001
0000
1500

000001 – Csirkemell
6 – Tára
01.200
7 – Fogyasztható 000003
8 – Név
Csirkemell
9 – Név 2
„A” osztál
10 – EAN Formátum
00
000001 – Csirkemell
6 – Tára
01.200
7 – Fogyasztható 000003
8 – Név
Csirkemell
9 – Név 2
„A” osztál
10 – EAN Formátum
00

A leggyakrabban használt árucikkeket a címkéző billentyűzetén található 30+30 direkt
memória gomb egyszeri megnyomásával is előhívhatja. Itt adhatja meg, hogy az adott
árucikkhez melyik gombot rendeli hozzá.
A következő mezőre lépéshez nyomja meg az OK és ¾ gombot!
5.1.4 Részleg
A részleg mezőben megadott 4 jegyű kódot numerikus mezőként nyomtathatja rá a
címkére, vagy ez alapján a kód alapján készíthet kimutatásokat vagy nyomtathat
TOTAL (összesítő) címkéket az adott „részlegre” vonatkozó eladási (címkézési)
adatokból.
5.1.5 Ár
Itt adhatja meg az árucikk egységárát (típustól függően értelemszerűen)
5.1.6 Tára
Az árucikkre vonatkozó tárát adhatja meg grammban. Ha az árucikk „fix tömeg” típusú,
akkor ide kell írnia cikk tömegét. A „százalékos tára” cikkeknél itt lehet megadni a tárát
százalékban.
5.1.7 Fogyasztható
A lejárat idejét kétféleképpen adhatja meg. Vagy egy konkrét dátumot ad meg
(NNHHÉÉ formátumban), vagy csomagolást követő napok számát. Ilyenkor a címkéző
automatikusan frissíti a lejárat idejét. (A fogyaszthatósági dátum formátumával
kapcsolatban lásd: 6.3 Dátum formátumok)
5.1.8 Név

… OK ¾

000001 – Csirkemell
6 – Tára
01.200
7 – Fogyasztható 000003
8 – Név
Csirkemell
9 – Név 2
„A” osztál
10 – EAN Formátum
00

… OK ¾

000001 – Csirkemell
6 – Tára
01.200
7 – Fogyasztható 000003
8 – Név
Csirkemell
9 – Név 2
„A” osztál
10 – EAN Formátum
00

Az árucikk nevének megadásához először nyomja meg az OK gombot, majd írja be
az árucikk nevét. A szöveg szerkesztése közben a kis és nagybetűk közti váltáshoz
használja a × gombot. Az ékezetes betűk írásakor először válassza ki a megfelelő
ékezetet a CTRL gomb majd az ékezetre vonatkozó szám megnyomásával, majd írja
be a kívánt betűt. (Pl: ö= CTRL + 4 + O ) Ha kész van, nyomja meg az OK gombot!
5.1.9 Név 2
A „Név”-hez hasonlóan ez is egy szövegmező, amiben az árucikk nevének második
sorát tárolhatja. Használata megegyezik az előző mezőével.
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5.1.10 EAN formátum
… OK ¾

000001 – Csirkemell
6 – Tára
01.200
7 – Fogyasztható 000003
8 – Név
Csirkemell
9 – Név 2
„A” osztál
10 – EAN Formátum
00

Ennél a mezőnél adhatja meg, hogy az árucikknél melyik vonalkód formátumot
használja a címkéző. A lehetséges értékeket és jelentésüket a következő táblázatban
foglaltuk össze:

Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
121
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tartalom
nincs vonalkód
AABBBBBCCCCC
AABBBBBDDDDD
AABBBBBEEEEE
AABBBBBFFFFF
AABBBBBGGGGG
AAGGGGGBBBBB
ABBBBBBCCCCC
ABBBBBBDDDDD
ABBBBBBEEEEE
ABBBBBBFFFFF
AHHBBBBCCCCC
AHHBBBBDDDDD
AHHBBBBEEEEE
AHHBBBBFFFFF
AHHIIIICCCCC
AHHIIIIDDDDD
AHHIIIIEEEEE
AHHIIIIFFFFF
AAHBBBBCCCCC
AABBBBQCCCCC
AABBBBQDDDDD
AABBBBQEEEEE
AABBBBQFFFFF
AAJJJJJBBBBBB
AAJJJJJCCCCC

Kód
30
31
32
33
34
40
41
50
51
52
53
60
61
62
63
64
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82

Tartalom
EAN 13 a PLU „Szöveg 3”- sorából
EAN 13 a PLU „EAN kód”- sorából
EAN 13 A (Programozható)
EAN 13 B (Programozható)
EAN 13 C (Programozható)
UPC a PLU „Szöveg 3”- sorából
UPC a PLU „EAN kód”- sorából
EAN 8 a PLU „Szöveg 3”- sorából
EAN 8 a PLU „EAN kód”- sorából
ABBBBBB
AABBBBB
ITF 14 a PLU „Szöveg 3”- sorából
ITF 14 a PLU „EAN kód”- sorából
ITF 14 A (Programozható)
ITF 14 B (Programozható)
ITF 14 C (Programozható)
EAN 128 a PLU „EAN kód”- sorából
EAN 128 a PLU „Szöveg 2”-sorából
EAN 128 a PLU „Szöveg 2+3”-sorából
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5+6
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5+6+7
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5+6+7+8
EAN 128 A (Programozható)
EAN 128 B (Programozható)
EAN 128 C (Programozható)

Adja meg a megfelelő értéket, majd a mentéshez nyomja meg az OK gombot!
5.1.11 EAN Kód
… OK ¾

000001 – Csirkemell
11– EAN kód
12– Szöveg 1
Extra min
13– Szöveg 2
14– Szöveg 3
15– Szöveg 4
00

Itt adhatja meg a használt vonalkód tartalmát (formátumát)! A vonalkód
programozáskor az egyes karakterek jelentését a következő táblázatban foglaltuk
össze. (A számok önmagukat jelentik.)
Kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Tartalom
Vonalkód fejléc
Árucikk kódja (PLU)
Összeg
Tömeg (nettó)
Egységár
Mennyiség
Részleg
Eladások száma
Gyártó kód
Alkalmazott kód

Kód
M
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tartalom
Számláló
Rendelés száma
Ár ellenőrző számjegy (a végén nem szükséges)
Tára
Bruttó tömeg
Tömeg/10 (nettó)
Csomagolás dátuma
Lejárat dátuma
Extra dátum
Egységár másodlagos valutában
Egységár másodlagos valutában
Ellenőrző számjegy (minden esetben, ha az
ellenőrizni kívánt számsor hossza nem korlátozott. Pl
EAN 128 / 00, 01, 02, 410, 411, 412, 413, 414 mezők)
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000001 – Csirkemell
EAN kód
<
>
NBET

Ha a vonalkód (EAN) formátumánál az EAN 128 vonalkód valamely változatát adta
meg, az EAN 128 programozásához használandó speciális karaktereket a
multifunkciós gombok segítségével viheti be.
Az EAN 128 vonalkód felépítése a következő:

START A START B START C

START + FNC1 + IA + ADAT + (VÁLTÓ + IA + ADAT) + … + FNC1
ahol START (A, B vagy C) az a speciális karakter, amely azt jelenti, hogy az azt
követő karakterek az EAN 128 vonalkód valamely típusához tartoznak.
A – normál nagybetűk következnek
B – nagybetűk, kisbetűk és speciális karakterek következnek
C – számok következnek (ez a legelterjedtebb beállítás numerikus adatok
kezelésekor)
A START karaktereket is a multifunkciós gombokkal adhatja meg.
… OK ¾

000001 – Csirkemell
EAN kód
<2
>
NBET
VALTO A VALTO B VALTO C VALTO FNC1

Az FNC1 karaktert és a VÁLTÓ A, B, és C karaktereket szintén a multifunkciós
gombokkal viheti be, de csak akkor, ha a kurzor nem az első pozícióban áll.
A „FNC1” karakter az adatmezők kezdetét és végét jelenti. Az „IA” az adattartalom
azonosító, annak a mezőnek a kódja, amelyre vonatkozó adat következik a
vonalkódban. Az IA azonosítókkal kapcsolatban lásd a következő táblázatot.
A „ADAT” a megfelelő „IA”-t követő adatmezőt jelzi. Ha az adatmező numerikus, akkor
a számok helyére írt betűk bizonyos vonalkódonként változó adatokra vonatkoznak.
(Pl. D = tömeg egy számjegye, DDDDDD = tömeg 6 számjegyen, stb.) Az egyes
kódok jelentését lásd a fejezet elején levő táblázatban.
Az adatmező hossza az „IA” azonosítótól függően változó. Vannak rögzített és változó
hosszúságú adatmezők is. A rögzített hosszúságú mezők esetében az összes
karaktert ki kell tölteni, míg a változó hosszúságú mezőknél az adatmező végét az
FNC1 karakter beszúrásával kell jelölni.
A „VÁLTÓ” (VÁLTÓ A, B, C) egy olyan mező, amelynek beszúrásával az egyes
EAN128 mező típusok között válthatunk. A változtatás a következő VÁLTÓ karakterig
tart, ahol meg kell adni az új mezőtípust. Az A, B, C mezőtípusok jelentése
megegyezik a START karakternél bemutatottakkal.
A szimpla VÁLTÓ karakter (A, B, C nélkül) csak az A és B típus közötti váltásra
használható és csak a váltót követő karakterre vonatkozik!
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Az „IA” adattartalom azonosító mezők jelentését és formátumát a következő
táblázatban foglaltuk össze:

IA
00
01
02
10
11(a)
13(a)
15(a)
17(a)
20
21
22
23(b)
30
310(c)
311(c)
312(c)
313(c)
314(c)
315(c)
316(c)
320(c)
330(c)
331(c)
332(c)
333(c)
334(c)
335(c)
336(c)
340(c)
37
400
410
411
412
420
421
8001
8002
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Tartalom
Szállítási Egységek Sorszám Kódja (SSCC)
Globális Kereskedelmi Egység Szám (GTIN)
Logisztikai egység tartalmának GTIN-je
Gyártási tételszám
Gyártás dátuma (ÉÉHHNN)
Csomagolás dátuma (ÉÉHHNN)
Minőségmegőrzés határideje (ÉÉHHNN)
Fogyaszthatóság határideje (ÉÉHHNN)
Termék variáns
Gyártási szám
Második adat egyes egészségügyi termékekhez
Lot szám (átmeneti használatra)
Változó darabszám
Nettó tömeg (kg)
Hosszúság vagy első méret (kereskedelmi) (m)
Szélesség vagy második méret (kereskedelmi) (m)
Vastagság, magasság vagy harmadik méret (kereskedelmi) (m)
2
Nettó felület (kereskedelmi) (m )
Nettó térfogat (kereskedelmi) (l)
3
Nettó térfogat (kereskedelmi) (m )
Nettó tömeg (lb – font)
Bruttó tömeg (kg)
Hosszúság vagy első méret (logisztikai) (m)
Szélesség vagy második méret (logisztikai) (m)
Vastagság, magasság vagy harmadik méret (logisztikai) (m)
2
Felület (logisztikai) (m )
Bruttó térfogat (l)
3
Bruttó térfogat (m )
Bruttó tömeg (lb – font)
Logisztikai egységben lévő kereskedelmi egységek száma
Vevő rendelési száma
Szállítási cím GLN-nel
Számla továbbítási cím GLN-nel
Feladó címe GLN-nel
Belföldi szállítási cím postai irányítószámmal
Külföldi szállítási cím postai irányítószámmal
Tekercselt termékek jellemzői
Rádiótelefon azonosító
Kölcsönös megegyezésű kétoldalú információk
Belső használat: nyersanyag, csomagolás, összetevők
Belső használat: nyersanyag, csomagolás, összetevők
Belső használat: termék gyártók
Belső használat: termék gyártók
Belső használat: szállítók
Belső használat: szállítók
Belső használat: nagykereskedők, viszonteladók
Belső használat: nagykereskedők, viszonteladók
Belső használat: kölcsönösen meghatározott szöveg

Formátum
n2+n18
n2+n14
n2+n14
n2+an…20
n2+n6
n2+n6
n2+n6
n2+n6
n2+n2
n2+an…20
n2+an…29
n3+n…19
n2+n…8
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n2+n…8
n3+an…30
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+an…20
n3+n3+an…9
n4+n14
n4+an…20
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30

nx = x számjegy hosszúságú numerikus mező
ax = legfeljebb x karakter hosszúságú alfanumerikus mező
(a) = ha csak az évet és hónapot szeretné a vonalkódba illeszteni a nap (NN) helyére
írjon 00-t!
(b) = ide írhatja be a mező hosszát
(c) = itt adhatja meg a tizedesvessző helyét

A következő mezőre lépéshez nyomja meg az OK és ¾ gombot!

17

LP3000 KEZELÉSI LEÍRÁS
5.1.12 Szöveg 1-10
Minden árucikkhez 10 db egyenként max. 24 karakterből álló szövegsort rendelhet.
Ezeket a Szöveg 1-10 elnevezésű mezőkben adhatja meg. A szövegsorok a normál
karakterek mellett összetevő kódokat is tartalmazhatnak.
000001 – Csirkemell
11– EAN kód
12– Szöveg 1
Extra min
13– Szöveg 2
14– Szöveg 3
15– Szöveg 4
00

… OK ¾

000001 – Csirkemell
Szöveg 1
<Extra minőség

>

NBET

Ha a „Szöveg X” mezőre áll a kurzorral és megnyomja az OK gombot, akkor az
alfanumerikus billentyűzet segítségével szerkesztheti az adott szövegsort. A képernyő
alján levő multifunkcionális gombokkal ( S ) néhány, a szerkesztéssel kapcsolatos
karaktert szúrhat be.
(UA. SOR – nincs középre rendezés, UJ SOR – új sor kezdése, OSSZETEVO –
összetevők megadása)
A nagy- és kisbetűk közti váltáshoz használja a × (SHIFT) gombot!

UA.SOR UJ SOR OSSZETEVO KULON SOR NINCS VESSZO

Egy összetevő két karaktert foglal el, így összesen 12 összetevő adható meg
szövegsoronként.
5.1.13 Szöveg 11
Minden árucikknek van egy 1000 karakter hosszú szövegsora, ez a „Szöveg 11”. Itt
azokat az információkat érdemes tárolni, amelyek nem férnének el az 1-10-es
szövegsorokban.
000001 – Csirkemell
21– Szöveg 10
22– Szöveg 11 ÖSSZET
23– Nyom.követhet. Nem
24– Termék osztálya
00
25– Termék száma
00

… OK ¾

A Szöveg 11 szerkesztéséhez álljon rá a kurzorral a Szöveg 11 mezőre és nyomja
meg az OK gombot! A szöveg beírásához használja az alfanumerikus billentyűzetet!
A képernyő alján levő multifunkcionális gombokkal ( S ) néhány, a szerkesztéssel
kapcsolatos karaktert szúrhat be.

000001 – Csirkemell
Szöveg 1
<ÖSSZETEVŐK: csirkem>

(UA. SOR – nincs középre rendezés, UJ SOR – új sor kezdése, OSSZETEVO –
összetevők megadása)

NBET

A nagy- és kisbetűk közti váltáshoz használja a × (SHIFT) gombot.

UASOR UJSOR OSSZETEV KUL.SOR N.VESSZ

Egy összetevő két karaktert foglal el, így összesen 500 összetevő adható meg a 11-es
szövegsorban.
5.1.14 Nyomonkövethetőség
W X OK
¾

000001 – Csirkemell
21– Szöveg 10
22– Szöveg 11 ÖSSZET
23– Nyom.követhet. Nem
24– Termék osztálya
00
25– Termék száma
00

… OK ¾

000001 – Csirkemell
21– Szöveg 10
22– Szöveg 11 ÖSSZET
23– Nyom.követhet. Nem
24– Termék osztálya
00
25– Termék száma
00

… OK ¾

000001 – Csirkemell
21– Szöveg 10
22– Szöveg 11 ÖSSZET
23– Nyom.követhet. Nem
24– Termék osztálya
00
25– Termék száma
00

… OK ¾

000001 – Csirkemell
26- Lejárati dátum 000000
27- Társított recept
000
28- Társított eltart.
000
29- Egységtömeg 000000
30- Szint 1
000

Ezzel a paraméterrel azt állíthatja be, hogy az árucikk esetében használja-e a termék
nyomonkövethetőség funkciót.
5.1.15 Nyomonkövethetőség típusa (termék osztálya)
Ezzel a paraméterrel a nyomonkövethetőség típusát állíthatja be. Összesen 20 féle
nyomonkövethetőség típus létezik (Pl: 1- marha, 2- hal, 3- bio, stb…) Ha 0-t ad meg,
akkor a készülék nem használ semmilyen nyomonkövethetőség típust.
5.1.16 (Nyomonkövethetőségi) termék száma
Itt adhatja meg annak a terméknek (pl: állat) az azonosító számát, ahonnan az adott
árucikk származik. (1-99)
5.1.17 Lejárati dátum
Ebben a paraméterben egy második lejárati dátumot adhat meg a „7 – Fogyasztható”
mezőben szereplő mellett. A lejárat idejét kétféleképpen adhatja meg. Vagy egy
konkrét dátumot ad meg (NNHHÉÉ formátumban), vagy csomagolást követő napok
számát. Ilyenkor a címkéző automatikusan frissíti a lejárat idejét. Ha 00-t ad meg a
második lejárati dátum nem kerül nyomtatásra. A lejárati dátum formátuma minden
esetben megegyezik a 7 - Fogyasztható mezőnél alkalmazott formátummal. (Lásd 6.3
Dátum formátumok)
5.1.18 Társított recept

… OK ¾

000001 – Csirkemell
26- Lejárati dátum 000000
27- Társított recept
000
28- Társított eltart.
000
29- Egységtömeg 000000
30- Szint 1
000

… OK ¾

000001 – Csirkemell
26- Lejárati dátum 000000
27- Társított recept
000
28- Társított eltart.
000
29- Egységtömeg 000000
30- Szint 1
000

Minden árucikknél megadhatja annak a receptnek a számát, amelyet a termékhez
társít (ajánl). Az itt megadott recept a megfelelő címkeformátum esetén az árucikktől
függően a címkére kerülhet. (A receptek programozásával kapcsolatban lásd: 5.8
Receptek c. fejezetet)
5.1.19 Társított eltarthatóság
Minden árucikknél megadhatja annak a eltarthatósági utasításnak a számát, amelyet a
termékhez társít. Az itt megadott eltarthatósági utasítás a megfelelő címkeformátum
esetén az árucikktől függően a címkére kerülhet. Az eltarthatósági információk
programozásával kapcsolatban lásd: 5.9 Eltarthatóság c. fejezetet.
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… OK ¾

000001 – Csirkemell
26- Lejárati dátum 000000
27- Társított recept
000
28- Társított eltart.
000
29- Egységtömeg 000000
30- Szint 1
000

… OK ¾

000001 – Csirkemell
26- Lejárati dátum 000000
27- Társított recept
000
28- Társított eltart.
000
29- Egységtömeg 000000
30- Szint 1
000

… OK ¾

000001 – Csirkemell
31- Szint 2
000
32- Szint 3
000
33- Bevonat (%)
000
34- Minimum tömeg 00000
35- Maximum tömeg 00000

… OK ¾

000001 – Csirkemell
31- Szint 2
000
32- Szint 3
000
33- Bevonat (%)
000
34- Minimum tömeg 00000
35- Maximum tömeg 00000

… OK ¾
ESC

000001 – Csirkemell
31- Szint 2
000
32- Szint 3
000
33- Bevonat (%)
000
34- Minimum tömeg 00000
35- Maximum tömeg 00000

MENU 4
1

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé

.... S

ÁRUCIKKPROGRAMOZÁS
KÓD [000000]

MASOL

Akkor használja ezt a paramétert, ha az árucikket különböző tömegosztályokba sorolja
és az osztályozáshoz megfelelő osztályozó-válogató berendezést használ.
5.1.21 Szint 1-3
Akkor használja ezt a paramétert, ha az árucikket különböző tömegosztályokba sorolja
és az osztályozáshoz megfelelő osztályozó-válogató berendezést használ.
5.1.22 Bevonat (%)
Ennél a paraméternél azt adhatja meg, hogy az árucikk tömegének hány százaléka
valamilyen bevonat (anyag, összetevő, csomagolás, stb.) A „bevonat” értékét (kg) a
címkére is rányomtathatja
5.1.23 Minimum tömeg
Ha az árucikk tömegét automatikusan ellenőrizni szeretné mielőtt címkét nyomtatna rá
itt beállíthatja azt a tömeg intervallumot, amin belül a címkéző kiadja a címkét a
termékre. Ennél a paraméternél az árucikk minimális tömegét adhatja meg.
5.1.24 Maximum tömeg
Ha az árucikk tömegét automatikusan ellenőrizni szeretné mielőtt címkét nyomtatna
rá, itt beállíthatja azt a tömeg intervallumot, amin belül a címkéző kiadja a címkét a
termékre. Ennél a paraméternél az árucikk maximális tömegét adhatja meg.
5.1.25 Árucikkek másolása
Az árucikkek másolásához a kezdeti képernyőnél nyomja meg a MENU gombot, majd
válassza a 4-Programozás menüpontot és nyomja meg az OK -t! Ezt követően
válassza ki az 1-Árucikkek programozása menüpontot és nyomja meg az OK -t újra! A
kijelzőn megjelenik az árucikk programozás menü.
Most adja meg a másolni kívánt árucikk kódját!
Nyomja meg a MÁSOL felirat alatti multifunkciós gombot!

MÁSOL TÖRÖL LISTA

… OK

5.1.20 Egységtömeg

000001 – Csirkemell
MÁSOLÁS –BA
KÓD [000000]

Majd adja meg annak az árucikknek a számát, ahová másolni szeretni a kiválasztott
cikket! Nyomja meg OK -t!
A kijelzőn az ÁRUCIKK MÁSOLVA felirat jelenik meg.
5.1.26 Árucikkek törlése

MENU 4
1

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé

.... S

ÁRUCIKKPROGRAMOZÁS
KÓD [000000]

TOROL

Az árucikkek törléséhez a kezdeti képernyőnél nyomja meg a MENU gombot, majd
válassza a 4-Programozás menüpontot és nyomja meg az OK -t! Ezt követően
válassza ki az 1-Árucikkek programozása menüpontot és nyomja meg az OK -t újra! A
kijelzőn megjelenik az árucikk programozás menü.
Most adja meg a törölni kívánt árucikk kódját!
Nyomja meg a TÖRÖL felirat alatti multifunkciós gombot!

MÁSOL TÖRÖL LISTA
000001 – Csirkemell
ÁRUCIKK TÖRLÉSE
BIZTOS
IGEN NEM

MENU 4
1

ÁRUCIKKPROGRAMOZÁS
KÓD [000000]

.... S LISTA

MÁSOL TÖRÖL LISTA
000001 – Friss csirkeme
000002 – Friss csirkeco
000003 – Friss pulyka fa
000004 – Fagyasztott cs
000005 – Fagyasztott pu
000006 – Grill csirke

Ha biztos benne, hogy törölni szeretni a cikket, nyomja meg az IGEN felirat alatti
multifunkciós gombot!
A kijelzőn az ÁRUCIKK TÖRÖLVE felirat jelenik meg.
5.1.27 Árucikk lista
Ha például egy cikk gyorsabb kiválasztása érdekében a címkézőben tárolt árucikkeket
szeretné a kijelzőre listázni, a kezdeti képernyőnél nyomja meg a MENU gombot,
majd válassza a 4-Programozás menüpontot és nyomja meg az OK -t! Ezt követően
válassza ki az 1-Árucikkek programozása menüpontot és nyomja meg az OK -t újra! A
kijelzőn megjelenik az árucikk programozás menü.
Most nyomja meg a LISTA felirat alatt levő multifunkciós gombot!
A kijelzőn megjelenik a címkézőben tárolt árucikkek listája. A listában a ¾ ½
gombokkal mozoghat és az OK -val választhatja ki a programozni kívánt árucikket.

19

LP3000 KEZELÉSI LEÍRÁS
5.2 RENDELÉSEK
MENU 4
2

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé

… OK

RENDELÉSEK PROGRAM
RENDELÉS KÓD [000000]

LISTA

Rendelések alatt olyan több árucikkhez kapcsolódó műveleteket értünk, amelyeket
mindig egy ügyfél számára végzünk. Ez a legtöbb esetben több árucikkből előre
meghatározott mennyiség folyamatos címkézését jelenti. Az LP3X00 címkézőkbe
legfeljebb 100 rendelés programozható. A rendelések programozásához a kezdő
képernyőnél nyomja meg a MENU gombot, majd válassza ki a „4 – Programozás”
menüpontot és nyomja meg az OK -t. A programozás menüben válassza ki a „2 –
Rendelések” menüpontot és lépjen be a rendelések programozásába az OK gombbal!
Most adja meg a programozni kívánt rendelés számát és nyomja meg az OK-t! Ha a
megadott szám már létező rendelésre vonatkozik, a kijelzőn megjelennek az adott
rendelésre vonatkozó adatok. Ha új számot adott meg, akkor egy új rendelés
programozását kezdheti el. A már létező rendelések között a LISTA felirat alatti
multifunkciós gomb ( S )megnyomása után válogathat.
A rendelések programozásánál az alábbi mezőket kell kitöltenie: (A mezők
kiválasztásához használja a ¾ ½ és az OK gombot!)

OK

[00001]
1 – Azonosító
2 – Dátum
3 – Ügyfél kód
4 – Tételek szerkeszt
MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

… OK

¾ … OK

[00001] TELECOM pulyka
Azonosító
<TELECOM pulykahúsok >

¾ OK

S HOZZÁAD

… OK
¾ … OK
ESC

ESC

Írja be a kiválasztott azonosítót és nyomja meg az OK -t a mentéshez!
5.2.2 Dátum

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00000
4 – Tételek szerkeszt

Itt adhatja meg a rendelés dátumát. A dátum formátuma a programozáskor minden
esetben NNHHÉÉ! Ha kész, nyomja meg az OK -t a mentéshez és a következő
mezőre lépéshez!
5.2.3 Ügyfél kód

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00001
4 – Tételek szerkeszt

Ennél a mezőnél adhatja meg, hogy a rendelést melyik ügyfél részére címkézi. Az
ügyfél kód mezőben megadott szám egy már létező ügyfél kódja kell, hogy legyen! (Az
ügyfelek programozásával kapcsolatban lásd az „5.7 Ügyfél programozás” fejezetet.)

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

5.2.4 Tételek szerkesztése

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00001
4 – Tételek szerkeszt

A rendelési tételeket szerkesztheti, ha belép a „4 – Tételek szerkesztése”
menüpontba. Egy rendelés legfeljebb 100 tételből állhat. Az egyes tételek sorrendje a
címkézés sorrendje miatt lényeges. A rendelési tételek árucikkek.

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

A tételek szerkesztésekor itt adhat hozzá új tételeket a rendeléshez, és itt törölheti a
nem szükséges tételeket. A szerkesztéshez használja a HOZZÁAD, TÖRÖL és
BESZÚR felirat alatti multifunkciós gombokat ( S )! A HOZZÁAD gombbal a rendelés
végére szúrhat be egy tételt, a BESZÚR gombbal mindig a kurzor feletti helyre szúrhat
be egy tételt. A TÖRÖL gombbal az éppen kijelölt tételsort törölheti.

[00001] TELECOM pulyka
1 – Friss pulykamell

HOZZAAD TOROL BESZUR

… OK

Ez a rendelés neve (max. 20 karakter). Ide írhatja például az ügyfélnek nevét és a
rendelés dátumát vagy más adatot, amivel később egyértelműen azonosítani tudja a
rendelést.

NBET
UA. SOR UJ SOR

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

¾ … OK

5.2.1 Azonosító

RENDELÉS KÓD[00001]
KÓD [000000]

[000001] Friss pulykamell
Címkék száma
100
Egységár 1200
CIMKEK OSSZEG TOMEG

Egy új tétel hozzáadásához nyomja meg a HOZZÁAD vagy BESZÚR gombot, majd
adja meg annak az árucikknek a kódszámát, amelyet a rendeléshez hozzá kíván adni,
és nyomja meg az OK gombot!
Az egyes tételsorokon belül adhatja meg az adott árucikkből címkézendő mennyiséget
és – ha szeretné – a rendelésre vonatkozó speciális egységárat. Ehhez válassza ki a
kurzorral megfelelő tételt (árucikket), majd nyomja meg az OK -t! A címkézendő
mennyiség megadható a nyomtatott „Címkék száma” alapján vagy egy adott
„Összeghatár” (érték) vagy „Tömeghatár” (össztömeg) megjelölésével. A címkézés az
árucikkből minden esetben addig tart, ameddig az itt beállított mennyiséget a címkéző
el nem éri. Az mennyiség kritériumok közti váltáshoz használja a (CÍMKÉK, ÖSSZEG,
TÖMEG) multifunkciós gombokat! ( S ) Ha beállította a mennyiséget, az ESC
gombbal léphet vissza a többi tételsorhoz.
Folytassa a programozást addig, amíg minden árucikkből be nem állította a megfelelő
mennyiséget, majd lépjen ki a rendelések programozásából az ESC gombbal!
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5.2.5 Rendelések másolása
MENU 4
2

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00001
4 – Tételek szerkeszt

… OK

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

S MÁSOL
... OK

RENDELÉ [00001]
MÁSOLÁS –BA
RENDELÉ [000000]

5.2.6 Rendelések törlése

MENU 4
2

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00001
4 – Tételek szerkeszt

… OK

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

S TÖRÖL
S IGEN

[00001] TELECOM pulyka
RENDELÉS TÖRLÉSE
BIZTOS?
IGEN NEM

MENU 4
2

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00001
4 – Tételek szerkeszt

… OK

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

S FRISSÍT
S IGEN

Az árucikkekhez hasonlóan a rendeléseket is másolhatja. Ehhez lépjen be a
rendelések programozása menübe, ( MENU 4 2 ) válassza ki a másolni kívánt
rendelést, és nyomja meg az OK -t! Most az adott rendelésre vonatkozó alapadatokat
látja a kijelzőn. A másoláshoz nyomja meg a MÁSOL felirat alatti multifunkciós gombot
( S ) majd adja meg annak a rendelésnek számát, ahová másolni szeretne. Az OK
gomb megnyomását követően a kijelzőn megjelenik a „RENDELÉS MÁSOLVA” felirat
és ezzel a másolás befejeződött.

[00001] TELECOM pulyka
RENDELÉS FRISSÍTÉSE
BIZTOS?
IGEN NEM

A rendelések törléséhez lépjen be a rendelések programozása menübe, ( MENU 4 2 )
válassza ki a törölni kívánt rendelést, és nyomja meg az OK -t! Most az adott
rendelésre vonatkozó alapadatokat látja a kijelzőn. A törléshez nyomja meg a TÖRÖL
felirat alatti multifunkciós gombot ( S ). Ha biztos benne, hogy a kiválasztott rendelést
törölni szeretné, nyomja meg az IGEN felirat alatti multifunkciós gombot ( S ). Ezt
követően a kijelzőn megjelenik a „RENDELÉS TÖRÖLVE” felirat és ezzel a törlés
befejeződött.
5.2.7 Rendelések frissítése
A rendelések frissítéséhez lépjen be a rendelések programozása menübe, ( MENU 4
2 ) válassza ki a frissíteni kívánt rendelést, és nyomja meg az OK -t! Most az adott
rendelésre vonatkozó alapadatokat látja a kijelzőn. A frissítéshez nyomja meg a
FRISSÍT felirat alatti multifunkciós gombot ( S ). Ha biztos benne, hogy a kiválasztott
rendelést frissíteni szeretné, nyomja meg az IGEN felirat alatti multifunkciós gombot (
S ). Ezt követően a kijelzőn megjelenik a „RENDELÉS FRISSÍTVE” felirat és ezzel a
frissítés befejeződött.
Egy rendelés frissítésekor az történik, hogy a címkéző a rendelés nyomtatása során
már kinyomtatott címkékkel csökkenti a rendelésbe eredetileg programozott értékeket.
Például, ha egy rendelésben levő tételből eredetileg 50 „címkényi”-t programozott, de
ebből időközben már 30-at kinyomtatott a rendelés frissítésekor az erre a tételre
vonatkozó „Címkék száma” 50-ről 20-ra csökken. Ezzel párhuzamosan a rendelésből
még hátralevő címkék száma 20-ról 0-ra csökken. Így a címkéző aktualizálja a
kiválasztott rendelést a már kinyomtatott tételekkel. A rendelések frissítésének
különösen akkor van jelentősége, ha valamilyen okból meg kell szakítania egy
rendelés nyomtatását és azt később folytatni - esetleg módosítani – szeretné.
5.2.8 Minden rendelés frissítése

MENU 4
2

[00001] TELECOM pulyka
1 – Azonosító TELECOM
2 – Dátum
090106
3 – Ügyfél kód
00001
4 – Tételek szerkeszt

… OK

MASOL TOROL FRISSIT MIND AKTÍV TOTAL

S MIND FRISSÍT
S IGEN

MIND RENDELÉS FRISSÍ
BIZTOS?

Az összes rendelés frissítéséhez lépjen be a rendelések programozása menübe,
( MENU 4 2 ) válassza ki bármelyik rendelést, és nyomja meg az OK -t! Most az adott
rendelésre vonatkozó alapadatokat látja a kijelzőn. Az összes rendelés frissítéséhez
nyomja meg a MIND FRISSÍT felirat alatti multifunkciós gombot ( S ). Ha biztos
benne, hogy az összes rendelést frissíteni szeretné, nyomja meg az IGEN felirat alatti
multifunkciós gombot ( S ). Ezt követően a kijelzőn megjelenik a „RENDELÉSEK
FRISSÍTVE” felirat és ezzel a frissítés befejeződött.

IGEN NEM
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5.3 CÍMKEFORMÁTUMOK
MENU 4
3

… OK

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé
FORMÁTUM PROGRAMOZÁS
FORMÁTUM[21]

A címkeformátum a címkén megjelenő információk és képi elemek címkén történő
elrendezését jelenti. Az LP3X00 címkéző legfeljebb 50 címkeformátumot képes tárolni.
Ebből 30-at, a 21-től 50 számúakat programozhatja szabadon.
A címkeformátumok programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU
gombot, válassza ki a „4 – Programozás” menüpontot, nyomja meg az OK -t. Itt
válassza a „3 – Formátumok” menüpontot és nyomja meg az OK -t!
Most adja meg a programozni kívánt címkeformátum számát! (21-50) és nyomja meg
az OK -t!

LISTA

5.3.1 Címkeméret
… OK
… OK

FORMÁTUM 21
1 – Címke szélesség X 624
2 – Címke magasság Y
0480
3 – Mezők
MASOL TOROL NYOMTAT

A
következő képernyőn először meg kell adnia a címke méretét nyomtatási
pontban. A címkéző nyomtatójának felbontása 8 pont/mm, tehát 1 mm 8 pontnak felel
meg. A nyomtató típusától függően a címke szélességének maximális értékei:
Címkéző típusa
LP3300
LP3400

Nyomtatófej mérete
3 inch
4 inch

640 pont
832 pont

Max. szélesség
80 mm
104 mm

A címke magasságának (hosszúságának) általában érdemes a valós értéknél 25
ponttal nagyobb értéket megadni.
5.3.2 Mezők
OK

FORMÁTUM 21
1 – Címke szélesség X
2 – Címke magasság Y
3 – Mezők

624
0480

MASOL TOROL NYOMTAT

S HOZZÁAD

… OK

FORMÁTUM 21
158 – Téglalap
44 - Logó
17 – Fejléc 1
44 – Logó

Miután definiálta a címke méretét a nyilakkal lépjen a „3 – Mezők” ponthoz és nyomja
meg az OK -t. Az itt megjelenő képernyőn a formátumhoz rendelt mezőket látja. Az új
mezők hozzáadásához használja a HOZZÁAD vagy BESZÚR felirat alatti
multifunkciós gombokat, a szükségetlen mezők törléséhez a TÖRÖL felirat alatti
multifunkciós gombot! ( S ) Egy mező hozzáadásával mindig a lista végére teszi az
adott mezőt, a beszúrással pedig a listában a kurzor előtti helyre teheti be a mezőt.
Az új mező hozzáadásához nyomja meg HOZZÁAD gombot! (S )

HOZZAAD TOROL BESZUR NYOMTAT

Adja meg a mező kódját, majd nyomja meg az OK gombot!

FORMÁTUM 21
MEZŐ [000]

A címkére definiálható mezőket és azok kódját a következő oldalon levő táblázatban
találja.
A kiválasztott mezőnek további paramétereit is meg kell adnia. Ehhez válassza ki az
adott mezőt a listából és nyomja meg az OK gombot!
Alapesetben a következő paramétereket kell megadnia:

17 – Fejléc 1
1 – X koordináta
2 – Y koordináta
3 – Elforgatás
4 – Betűtípus

290
0020
0
85

1 – X koordináta
2 – Y koordináta
3 – Elforgatás
4 – Betűtípus
(Néhány speciális mezőnél további paraméterek pl.: szélesség, vastagság is
előfordulnak.)

S NYOMTAT

A címkeformátum tervezés közben bármikor nyomtathat teszt címkét, ha megnyomja a
NYOMTAT felirat alatti multifunkciós gombot. (S ) Ilyenkor az egyes mezők helyén
azok neve jelenik meg.
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Mező
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073

Leírás
Vonalkód
Összeg
Tömeg
Idő
Számláló
Egységár
Mai dátum
Lejárati dátum
Extra dátum
Részleg
Mennyiség
Árucikk neve
Szöveg 1 (cikk)
Szöveg 2 (cikk)
Szöveg 3 (cikk)
Árucikk kódja
Fejléc 1
Fejléc 2
Fejléc 3
Fejléc 4
Fejléc 5
Fejléc 6
Fejléc 7
Fejléc 8
Tára
Bruttó tömeg
Alkalmazott
Gyártó
Rendelés száma
Szállítmány száma
Szállítmány TOTAL
Név 2
Vonalkód árucikk
Összeg 2
Szöveg 4 (cikk)
Szöveg 5 (cikk)
Szöveg 6 (cikk)
Szöveg 7 (cikk)
Szöveg 8 (cikk)
Szöveg 9 (cikk)
Szöveg 10 (cikk)
Szöveg 11 (cikk)
Logó
Egység tömeg
Egységek száma
Fogyasztható dátum
Fagyasztás dátum
Címke számláló szint 1
Egységár euróban
Euró árfolyam
Összeg euróban
Rendelés TOTAL
Rendelés TOTAL Összeg
Rendelés TOTAL Tömeg
Rendelés TOTAL Alkalmazott
Nettó tömeg
Bruttó egységár
% bevonat
Termék kód
Állat ellenőrzés tömeg
NRA tömeg
IA 37 egységek
Tömeg osztály szöveg
Termék osztály

Mező
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Leírás

Szöveg 1 termék
Szöveg 2 termék
Szöveg 3 termék
Szöveg 4 termék
Szöveg 5 termék

Szöveg 6 termék
Szöveg 7 termék
Szöveg 8 termék
Szöveg 9 termék
Szöveg 10 termék
Szöveg 11 termék
Szöveg 12 termék
Szöveg 13 termék
Szöveg 14 termék
Szöveg 15 termék
Szöveg 16 termék
Szöveg 17 termék
Szöveg 18 termék
Szöveg 19 termék
Szöveg 20 termék
Szöveg 21 termék
Szöveg 22 termék
Szöveg 23 termék
Szöveg 24 termék
Szöveg 25 termék
Szöveg 26 termék
Szöveg 27 termék
Szöveg 28 termék
Szöveg 29 termék
Szöveg 30 termék
Szöveg 31 termék
Szöveg 32 termék
Szöveg 33 termék
Szöveg 34 termék
Szöveg 35 termék
Szöveg 36 termék
Szöveg 37 termék
Szöveg 38 termék
Szöveg 39 termék
Szöveg 40 termék
Szöveg 41 termék
Szöveg 42 termék
Szöveg 43 termék
Szöveg 44 termék
Szöveg 45 termék
Szöveg 46 termék
Szöveg 48 termék
Szöveg 49 termék
Szöveg 50 termék
Szöveg 51 termék
Fejléc 9
Fejléc 10
Fejléc 11
Fejléc 12
Fejléc 13
Fejléc 14

Mező
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

Leírás
Fejléc 15
Rendelés azonosító
Rendelés dátuma
Rendelés kódja
Rendelt tálcák
Címkézett tálcák

Ügyfél kód
Grafikus vonal
Téglalap
Inverz sor
Szürke sor
Szöveg: TÖMEG
Szöveg: EGYSÉGÁR
Szöveg: ÖSSZEG
Szöveg: kg
Szöveg: Ft/kg
Szöveg: Ft
Szöveg: db
Szöveg: Ft/db
Szöveg: CSOMAGOLVA
Szöveg: LEJÁRAT
Szöveg: FOGYASZTHATÓ
Szöveg: MINŐSÉGÉT MEGŐRZI
Szöveg: ÖSSZESEN
Szöveg: Tömeg kg
Szöveg: Összesen Ft
Szöveg: Csomagolás dátuma
Szöveg: Lejárat dátuma
Szöveg: TÁRA
Szöveg: Köteg szám
Szöveg: Eltartható
Szöveg: -18°C-on
Szöveg: Hűtve tárolandó!
Szöveg: AKCIÓ
Szöveg: Megtakarítás
Szöveg: Árengedmény
Szöveg: €
Szöveg: €/kg
Szöveg: €/db
Szöveg: 0 és 5°C között
Szöveg: Levegős hűtés

Mező
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260

Leírás
Fejléc 17
Fejléc 18
Fejléc 19
Fejléc 20
Fejléc 21
Fejléc 22
Fejléc 23
Fejléc 24
Fejléc 25
Fejléc 26
Fejléc 27
Fejléc 28
Fejléc 29
Fejléc 30
Fejléc 31
Fejléc 32
Fejléc 33
Fejléc 34
Fejléc 35
Fejléc 36
Fejléc 37
Fejléc 38
Fejléc 39
Fejléc 40
Fejléc 41
Fejléc 42
Fejléc 43
Fejléc 44
Fejléc 45
Fejléc 46
Fejléc 47
Fejléc 48
Fejléc 49
Fejléc 50
Sz.Töm Brut Tára Net

Ügyfél neve
Postai cím
Város
Megye
Ország
Telefon
Fax
Kontakt személy
Ügyfél szöveg
Ügyfél összeg
Ügyfél tömeg
Ügyfél számláló
Menetirány
Irányítószám
Ügyfél vonalkód
Recept
Eltarthatóság
Fejléc 16
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5.3.3 Koordináták
Az X és Y koordináták a címke bal felső sarkától mért vízszintes (x) és függőleges (Y)
távolságot jelentik nyomtatási pontban.

(0,0)
x

y
Elforgatás
Az elforgatás a mező vízszinteshez képest történő óramutató járásával megegyező
irányú forgatását jelenti. A lehetséges értékek:
… OK

17 – Fejléc 1
1 – X koordináta
2 – Y koordináta
3 – Elforgatás
4 – Betűtípus

290
0020
0
85

0 – nincs forgatás
1 – 90°-os elforgatás
2 – 180°-os elforgatás
3 – 270°-os elforgatás
5.3.5 Betűtípus

… OK

17 – Fejléc 1
1 – X koordináta
2 – Y koordináta
3 – Elforgatás
4 – Betűtípus

290
0020
0
85

A betűtípus az adott mezőre vonatkozó betűtípust jelenti. A paraméter egy kétjegyű
szám, amely két szám összege. Az első számmal az alap betűtípust határozza meg a
második – ehhez hozzáadandó – számmal pedig a függőleges és vízszintes nagyítás
mértékét.
Pl: alap betűtípus: 16×32 pont = 60, nagyítás: 2×magasság = 5
60+5=65 (16×64 pont)
A lehetséges értékeket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Alap betűtípus
0
20
40
60
80

Méret (szélesség × magasság)
12 × 17
16 × 28
16 × 28
16 × 32
6×9

Ha az alap betűtípust nagyítani / torzítani szeretné a kiválasztott alap betűtípushoz
tartozó értékhez adja hozzá az alábbi táblázat szerinti értékeket!
Érték
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Nagyítás / torzítás
szélesség × 1, magasság × 1
Szélesség × 2, magasság × 2
Szélesség × 3, magasság × 3
Szélesség × 4, magasság × 4
Szélesség × 5, magasság × 5
Szélesség × 1, magasság × 2
Szélesség × 2, magasság × 1
Szélesség × 2, magasság × 3
Szélesség × 3, magasság × 2
Szélesség × 4, magasság × 3
Szélesség × 3, magasság × 4
Szélesség × 5, magasság × 4
Szélesség × 4, magasság × 5
Szélesség × 2, magasság × 4
Szélesség × 2, magasság × 5
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MENU 4
3
… OK

FORMÁTUM PROGRAMOZÁS
FORMÁTUM[21]

S MÁSOL

FORMÁTUM 21
1 – Címke szélesség X 624
2 – Címke magasság Y
0480
3 – Mezők

LISTA

MASOL TOROL NYOMTAT

… OK

FORMÁTUM 21
MÁSOLÁS –BA
FORMÁTUM[00]

MENU 4
3
… OK

FORMÁTUM PROGRAMOZÁS
FORMÁTUM[21]

S TÖRÖL

FORMÁTUM 21
1 – Címke szélesség X 624
2 – Címke magasság Y
0480
3 – Mezők

LISTA

MASOL TOROL NYOMTAT

S IGEN

FORMÁTUM 21
MÁSOLÁS –BA
FORMÁTUM[00]

5.3.6 Címkeformátum másolás
A címkeformátumokat lehet másolni is. Ehhez a kezdő képernyőnél nyomja meg a
MENU gombot, válassza ki a „4 – Programozás” menüpontot, nyomja meg az OK -t.
Itt válassza a „3 – Formátumok” menüpontot és nyomja meg az OK -t!
Most adja meg a másolni kívánt címkeformátum számát! (21-50) és nyomja meg az
OK -t! Most a másolni kívánt címkeformátum alapadatait látja. A másoláshoz nyomja
meg a MÁSOL felirat alatti multifunkciós gombot ( S ), majd adja meg annak a
címkeformátumnak a számát ahová a kiválasztott formátumot másolni szeretné és
nyomja meg az OK gombot! A kijelzőn a FORMÁTUM MÁSOLVA felirat jelenik
jelezvén, hogy a formátum másolása megtörtént.
5.3.7 Címkeformátum törlése
Egy címkeformátum törléséhez a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU gombot,
válassza ki a „4 – Programozás” menüpontot, nyomja meg az OK -t. Itt válassza a „3 –
Formátumok” menüpontot és nyomja meg az OK -t!
Most adja meg a törölni kívánt címkeformátum számát! (21-50) és nyomja meg az
OK -t! Most a törölni kívánt címkeformátum alapadatait látja. A törléshez nyomja meg a
TÖRÖL felirat alatti multifunkciós gombot ( S ). Ha biztos benne, hogy törölni szeretné
a címkeformátumot, nyomja meg az IGEN felirat alatti multifunkciós gombot! ( S ) A
kijelzőn a FORMÁTUM TÖRÖLVE felirat jelenik jelezvén, hogy a formátum törlése
megtörtént.

5.4 FEJLÉC SOROK

MENU 4
4

OK

… OK

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé
FORMÁTUM 21
1 – Fejléc 1
TELÉCOM
2 – Fejléc 2
212 4947
3 – Fejléc 3
4 – Fejléc 4
5 – Fejléc 5
(44) PROG. FEJLÉCEK
Fejléc 1
<TELECOM Kft.
>
NBET
UA. SOR UJ SOR

A címkézőnek 50, egyenként 24 karakterből álló szabadon programozható szövegsora
van. Ezeket nevezzük – az eredeti funkciójuk alapján – fejléc soroknak. A fejléc sorok
formátumát (pozíció, betűtípus, méret, stb,) a címkeformátumok tervezésekor
állíthatjuk be, de azok tartalmát külön kell megadnunk.
A fejléc sorok programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU gombot,
válassza ki a „4 – Programozás” menüpontot, nyomja meg az OK -t. Itt válassza a „4 –
Fejléc sorok” menüpontot és nyomja meg az OK -t!
A fejléc sorok listájából a fel-le ( ½ ¾ )nyilakkal válassza ki azt, amelyiket programozni
szeretné és nyomja meg az OK gombot!
A kiválasztott fejléc sor szövegét az alfanumerikus billentyűzet segítségével írhatja be.
A kis és nagybetűk közti váltáshoz használja a shift ( × ) gombot, az ékezetes
karakterek beírásához nyomja meg a CTRL gombot, válassza ki a megfelelő ékezetet
a numerikus billentyűzetről (számok bal felső sarkában látszik) és nyomja meg azt a
betűt amelyikre az ékezetet szeretné írni. (Pl: é/É = CTRL + 7 + E )
Az ÚJ SOR felirat alatti multifunkciós gombbal ( S ) az aktuális fejléc sorra nézve
kikapcsolhatja az automatikus középre igazítást. (Ha be van kapcsolva.)

ESC

Ha befejezte a fejléc sor szerkesztését nyomja meg az OK gombot a mentéshez és a
kilépéshez! Ha minden fejléc sorral készen van, nyomja meg az ESC gombot a
kilépéshez!
5.5 NYOMONKÖVETHETŐSÉG
Az Európai Unió által bevezetett előírások alapján a forgalomba kerülő nyers
élelmiszerek eredetére vonatkozó adatokat fel kell tüntetni a csomagoláson. A
nyomonkövethetőség programozása során ilyen származási adatokat tárolunk a
címkézőben. A nyomonkövethetőséggel kapcsolatos információk termékekre
vonatkoznak. Ezek a „termékek” jellemzően több árucikkre érvényes gyűjtő kategóriák.
A legismertebb esetet – a marhahús nyomon követését – példának véve a „termék” az
egész marha, amely feldolgozott részeinek címkézésekor számos árucikkre
nyomtatunk címkét egyforma származási adatokkal. A termék nem csak egy-egy állat,
de egy rakomány (egy helyről származó) gyümölcs, hal stb. is lehet. A különböző
termékek, terméktípusok esetén a címkén szereplő információk is változnak.
Az LP3X00 címkéző legfeljebb 50 termék tárolására képes. Azoknál az árucikkeknél,
ahol nyomonkövethetőségi információkat használunk, a termék mellett meg kell adni a
nyomonkövethetőség típusát (hús, hal, gyümölcs, stb.) is. Ezekhez a
nyomonkövethetőségi típusokhoz kell társítanunk egy szövegtáblát, melyben az ilyen
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típusú cikkek esetében közös szövegsorokat (adatokat) adjuk meg. Pl: Neme:, Vágás
helye:, Darabolás helye:, stb.) Ezek a szövegsorok adják meg, hogy egy-egy
terméktípussal kapcsolatban milyen információkat szeretnénk nyilvántartani. A
szövegsorokat egy közös, 200 db 32 karakteres sorból álló szövegtáblában tároljuk,
melynek egyes sorai társíthatók az egyes nyomonkövethetőségi típusokhoz.

MENU 4
5

OK

(4) PROGRAMOZÁS
1 – Árucikkek
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé

(45) NYOMONKÖVETHETŐS
1 – Termékek
2 – Szöveg táblák
3 – Kontrol osztály
4 – Index
5 – Tölt. oszt ellen.

Mikor programozni kezdjük a termékeket (ezek már a konkrét állatok, rakományok,
stb. adatai) a korábban kiválasztott adatokat adjuk meg minden termékre külön-külön.
Erre termékenként 30 szövegsorunk van, amelyből az 1-10 sorok 20 karakter, a 11-30
sorok 32 karakter hosszúak. A szövegsorok mellé meg kell adnunk a közös
szövegtáblához tartozó hivatkozási számot is, amellyel azt jelöljük ki, hogy egy-egy
adat melyik, a közös szövegtáblában tárolt, „kérdésre” vonatkozik. (Pl: a közös
szövegtábla 21. sora a „Neme:” kérdést tartalmazza. A 12-es számú termék 3.
szövegsora az erre adandó választ: „ökör” és a hivatkozást, „21”. sor.)
A címkeformátumok tervezésénél a „válasz” termék szövegsorok az első 30
szövegsorral tehetők a címkére, míg a „kérdés” szövegsorokat a 31-50 mezőkkel lehet
a címkére definiálni. Tehát a „Termék szöveg 31” „kérdés” mezőre a „Termék szöveg
1” mező a „válasz”.
A nyomonkövethetőség programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU
gombot, válassza ki a „4 – Programozás” menüpontot, nyomja meg az OK -t. Itt
válassza az „5 – Nyomonkövethetőség” menüpontot és nyomja meg az OK -t! A
megjelenő nyomonkövethetőség menüben a fel-le ( ½ ¾ ) nyilakkal választhatja ki azt,
hogy mit szeretne programozni. A kiválasztáshoz nyomja meg az OK gombot!
5.5.1 Termékek

… OK

TERMÉK PROGRAMOZÁS
TERMÉK [01]
Mariska tehén
MASOL TOROL LISTA

OK

… OK

01 – Mariska tehén
1 – Kód
01
2 – Osztály
01
3 – Szövegsorok
4 – NRA Tömeg
000.000
5 – NRA tömeg emlékez 000.000

01 – Mariska tehén
1 – Kód
01
2 – Osztály
01
3 – Szövegsorok
4 – NRA Tömeg
000.000
5 – NRA tömeg emlékez 000.000

A termékek programozásához lépjen be a nyomonkövethetőség programozás
menübe! ( MENU 4 5 ), majd válassza az „1 – Termékek” menüpontot! Most adja meg
a programozni kívánt termék számát (1-50), vagy a LISTA felirat alatti multifunkciós
gomb ( S ) megnyomásával válassza ki a listából!
A „TÖRÖL” és „MÁSOL” felirat alatti multifunkciós gombokkal ( S ) az árucikkekhez
hasonlóan törölheti vagy másolhatja az adott terméket.
Ha kiválasztotta a terméket, nyomja meg az OK -t! A képernyőn most a kiválasztott
termék adatait látja.
Kód
A termék kódjának megadásához lépjen a megfelelő menüpontra, nyomja meg az
OK -t, majd az alfanumerikus billentyűzet segítségével írja be a termék kódját! Ha kész
mentse az OK -val vagy lépjen ki az ESC -kel!
Osztály

… OK

01 – Mariska tehén
1 – Kód
01
2 – Osztály
01
3 – Szövegsorok
4 – NRA Tömeg
000.000
5 – NRA tömeg emlékez 000.000

A következő paraméternél, „2 – Osztály”, a termékre vonatkozó nyomonkövethetőségi
osztályt (típust) adhatja meg. (Pl.: marha, hal, stb.) Adja meg a megfelelő osztály
kódját a numerikus billentyűzetről, majd nyomja meg az OK -t! (Az LP3X00 legfeljebb
20 nyomonkövethetőségi osztályt tud kezelni)
Szövegsorok

OK

… OK

01 – Mariska tehén
1 – Kód
01
2 – Osztály
01
3 – Szövegsorok
4 – NRA Tömeg
000.000
5 – NRA tömeg emlékez 000.000
01 – Mariska tehén
1 – Vágás helye: Budapest
2 – Feldolgozás:TELECOM
3 – Szöveg3
4 – Szöveg4
5 – Szöveg5

A következő menüpontban „2 – Szövegsorok” írhatja be a termékről tárolni kívánt
információkat. A 30 szövegsorból az 1-10 sorok legfeljebb 20, a 11-30 sorok 32
karakter hosszúak lehetnek.
A szövegsorok szerkesztése során a kérdés mezőben minden esetben azt a kérdést
látja, amelyet az „5 – Nyomonkövethetőség” menüpont „4 – Index” pontjában az adott
szövegsorra beállított. Itt a kérdésekre adott válaszokat adhatja meg. A
szerkesztéshez itt is beszúrhatja a multifunkciós gombok ( S ) segítségével az „UA.
SOR” és ÚJ SOR” karaktereket.
NRA Tömeg

… OK

01 – Mariska tehén
1 – Kód
01
2 – Osztály
01
3 – Szövegsorok
4 – NRA Tömeg
000.000
5 – NRA tömeg emlékez 000.000

Ebben a mezőben termékhez kapcsolódó teljes tömeget adhatja meg. A címkézés
során itt követheti a termék fogyását.
NRA tömeg emlékeztető
Ebben a mezőben az NRA Tömeg eredeti értékét érdemes írnia, így a termék
címkézése közben meg tudja nézni a termék eredeti, teljes tömegét.
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5.5.2 Szöveg táblák
OK

(45) NYOMONKÖVETHETŐS
1 – Termékek
2 – Szöveg táblák
3 – Kontrol osztály Nem
4 – Index
5 – Tölt. oszt ellen.

… OK

SZÖVEG PROGRAMOZÁS
SZÖVEG SZÁMA [000]

LISTA
001 – Vágás Helye:

… OK

<Vágás helye:

>

NBET
UA. SOR UJ SOR

A szöveg táblák programozása során a nyomonkövethetőség során használt
„kérdéseket”, azaz a nyomonkövethetőségi adatok első oszlopát programozhatja. Az
itt programozott „kérdéseket” a „4 – Index” menüpont alatt párosíthatja –
nyomonkövethetőségi osztályonként – a termékeknél programozott szövegsorokkal,
azaz a válaszokkal.
A szövegsorok programozásához először adja meg a programozni kívánt szövegsor
számát, vagy válassza ki a listából LISTA felirat alatti multifunkciós gomb ( S )
megnyomásával. Nyomja meg az OK -t a szövegsor megadásához! A szerkesztéshez
itt is beszúrhatja a multifunkciós gombok ( S ) segítségével az „UA. SOR” és ÚJ SOR”
karaktereket. Ha befejezte a sor programozását, nyomja meg az OK -t újra és
folytassa a programozást a többi szövegsorral!
5.5.3 Osztály kontrol

Í Î OK

(45) NYOMONKÖVETHETŐS
1 – Termékek
2 – Szöveg táblák
3 – Kontrol osztály Nem
4 – Index
5 – Tölt. oszt ellen.

Ezzel a paraméterrel azt állíthatja be, hogy a címkézés során a gép engedélyezze-e,
hogy egy adott nyomonkövethetőségi osztályba tartozó termékről nyomtasson
információkat egy másik osztályhoz programozott index – kérdéssor – alapján. Ha
nem szeretné, hogy a címkéző ellenőrizze, hogy biztos az osztálynak megfelelő
adatokat nyomtatja a címkére válassza a „Nem” beállítást. Ha ellenőrizni szeretné,
állítsa a paramétert „Igen”-re. A beállítást a Í Î nyilakkal változtathatja meg.
5.5.4 Index

OK

… OK

Ð … OK

(45) NYOMONKÖVETHETŐS
1 – Termékek
2 – Szöveg táblák
3 – Kontrol osztály Nem
4 – Index
5 – Tölt. oszt ellen.
INDEX TÁBLÁZAT
TERMÉK OSZTÁLY [00]

INDEX TÁBLÁZAT 01
1 – Szöveg 31
2 – Szöveg 32
3 – Szöveg 33
4 – Szöveg 34
5 – Szöveg 35

001
002
000
000
000

(45) NYOMONKÖVETHETŐS
1 – Termékek
2 – Szöveg táblák
3 – Kontrol osztály
Nem
4 – Index
5 – Tölt. oszt ellen.
00

Í Î OK

(45) NYOMONKÖVETHETŐS
2 – Szöveg táblák
3 – Kontrol osztály
Nem
4 – Index
5 – Index
6 – NRA tömeg túllépve Nem szá

Ebben a menüpontban adhatja meg egy adott nyomonkövethetőségi osztályra
vonatkozóan a szükséges „kérdéseket”, oly módon, hogy azokat a „Szöveg táblák”-nál
megadott szövegsorokhoz párosítja. Ha pl. kiválasztja a „01” kontrol osztályt és azon
belül a „Szöveg 31” sorhoz hozzárendeli a „001” mezőt, akkor a 01-es
nyomonkövethetőségi osztályba tartozó termékeknél az első „kérdés” a szöveg tábla
001-es mezőjébe írt szövegsor lesz. (Pl. „Vágás helye:”) Ez a „01” osztályba tartozó
termékek esetében megjelenik majd a termék programozásánál és a „121 – Termék
szöveg 31” címkeformátum mező definiálásával a címkén is.
Az adott osztályhoz tartozó index programozásához válassza ki a „4 – Index”
menüpontot, nyomja meg az OK -t, majd adja meg a programozni kívánt osztály
számát! Most elvégezheti a hozzárendelést a szöveg tábla szövegsorai és az
osztályhoz tartozó termék szövegsorok (a kérdések) között. Ehhez egyszerűen írja az
adott szövegsor mellé, annak a szövegmezőnek a számát, amelyet használni
szeretne! (A szövegmezők között a Ï Ð gombokkal mozoghat. Ha kész, nyomja meg
az OK -t, és folytassa a programozást a következő mezővel!
5.5.5 Tölt. osztály ellenőrzés

5.5.6 NRA tömeg túllépve
Ennél a paraméternél az NRA tömeg túllépésére adott reakciót állíthatja be. Az
alapbeállítás a „Nem számít”, azaz a címkéző folytatja a címkézést a tömeghatár
túllépése után is. A beállítást a Í Î nyilakkal változtathatja meg.
5.6 MAKRÓ PROGRAMOZÁS

MENU 4 6

… OK

(4) PROGRAMOZÁS
2 – Rendelések
3 – Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 – Nyomonkövethetősé
6 – Makró programozás
Makrók programozás
MAKRO [0]

MASOL TOROL

A makrókkal gyakran használt műveleteket (vagy műveletsort) menthet el a címkéző
memóriájába, amelyeket később a makró lejátszásával egy gombnyomásra előhívhat.
A makró tehát egy billentyűsorozat, amelyet az F1 - F8 gombokkal hívhat elő. Az F1
jelenti az 1-es makrót és így tovább. Az LP 3X00 címkéző legfeljebb 8 makró
tárolására képes.
A makrók programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU 4 6
gombokat. Ezzel belépett a makró programozás menüpontba. Most adja meg a
programozni kívánt makró számát, és nyomja meg az OK -t!
5.6.1 Leírás

1

Makrók programozás
1 – Leírás
Dátum form
2 – Makró szerkesztés

A leírás mezőbe írhatja be a makró leírását / nevét. Ehhez lépjen a kurzorral az „1 –
Leírás” mezőre és nyomja meg az OK gombot. Most írja be a makró nevét és mentse
az adatokat az OK -val!
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5.6.2 Makró szerkesztés
2 OK

Makrók programozás
1 – Leírás
Dátum form
2 – Makró szerkesztés

A makró szerkesztéséhez a Makró programozás menüben válassza a makró
szerkesztés menüpontot, majd nyomja meg az OK -t! Most a kijelzőn látja a makró
tartalmát. Ha el akarja kezdeni a makró felvételét, nyomja meg a CTRL gombot! Most
nyomja meg azokat a gombokat, amiket fel szeretne venni. (Makró programozáskor a
kiinduló helyzet minden esetben a kezdő képernyő.) A felvétel végén nyomja meg a
CTRL -t újra, majd használja az OK -t a mentéshez.
Pl.: A dátum formátum megváltoztatásához szeretnénk egy makrót rendelni.

CTRL
MENU 5
3 CTRL

Makrók programozás [1]
Dátum formátum
<MEN, 5, 3,
NBET Ctrl

>

(A dátum formátum megváltoztatásához a kezdő képernyőnél be kell lépni a menübe,
ott kiválasztani az „5 – Beállítások” menüpontot, majd azon belül a „3 – Dátum
formátumok” menüpontot, tehát ahhoz, hogy a menüben ide lépjünk a MENU , 5 , 3
gombokat kellett megnyomni.)
A dátum formátum változtatásra használt makró felvételéhez nyomja meg a CTRL
gombot, majd a MENU 5 3 gombokat, a CTRL -t a befejezéshez és az OK -t a
kilépéshez! Ha kilép a programozásból és a kezdő képernyőnél megnyomja az F1
gombot, akkor a címkéző lejátssza az imént felvett billentyű sorozatot, és a Dátum
formátum beállításhoz lép.
(A makró szerkesztés során az OK és ESC gombok kivételével a többi billentyűt a
CTRL megnyomása nélkül is felveheti, de ettől függetlenül javasoljuk a CTRL gomb
megnyomását a programozás kezdetekor és befejeztével.)

S
MASOL
…
…

5.6.3 Makró másolása
Makrók programozás
MAKRO [0]

MASOL TOROL

A makrókat a makró programozás kezdő képernyőjénél másolhatja. Ehhez használja a
MÁSOL felirat alatt multifunkciós gombot ( S ). Először adja meg annak a makrónak a
számát, amit másolni szeretne, nyomja meg a MÁSOL ( S ) gombot, majd adja meg
annak a makrónak a számát, ahová másolni szeretne. A másolás befejeztével a
kijelzőn a MAKRÓ MÁSOLVA felirat jelenik meg.
5.6.4 Makró törlése

S
TOROL
…

Makrók programozás
MAKRO [0]

MASOL TOROL

A makrókat a makró programozás kezdő képernyőjénél törölheti. Ehhez használja a
TÖRÖL felirat alatt multifunkciós gombot ( S ). Először adja meg annak a makrónak a
számát, amit törölni szeretne, nyomja meg a TÖRÖL ( S ) gombot. A törlést a kijelzőn
megjelenő MAKRÓ TÖRÖLVE felirat jelenik meg.
5.7 ÜGYFELEK PROGRAMOZÁSA
Az ügyfelek programozása során az ügyfelekről tarthat nyilván adatokat, amelyeket a
címkére is nyomtathat, a megfelelő ügyfél kiválasztása után. Az LP3X00 címkéző
legfeljebb 1000 ügyfél adatait tudja tárolni.

MENU 4 7

(4) PROGRAMOZÁS
3 - Formátumok
4 – Fejléc sorok
5 - Nyomonkövethetősé
6 – Makró programozás
7 - Ügyfelek

… OK

ÜGYFÉL PROGRAMOZÁS
ÜGYFÉL [00000]

Az ügyfelek programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU gombot,
majd válassza a „4 – Programozás” menüpontot és a programozási menün belül a „7 –
Ügyfelek” menüpontot!

MASOL TOROL LISTA

Adja meg annak az ügyfélnek a kódját, amelyet programozni szeretne, majd nyomja
meg az OK -t!

Ð Ï OK

… OK

00001 – TELECOM Kft
1 – Ügyfél neve TELECOM
2 - Cím
3 - Város
4 - Megye
5 - Ország

Az ügyfelekről az alábbi adatokat adhatja meg:
1 – Ügyfél neve
2 – Cím
3 – Város
4 – Megye
5 – Ország
6 – Telefonszám
7 – Fax
8 – Irányítószám
9 – Kontakt személy
10 – Útvonal
11 – Szöveg
12 – Ügyfél címke formátum
13 – Ügyfél EAN (vonalkód formátum)
Az egyes mezők között a kurzorral mozoghat. A mező kiválasztásához nyomja meg az
OK gombot, majd írja be a megfelelő adatot más szövegmezők megadásához
hasonlóan és nyomja meg az OK -t újra. A visszalépéshez használja az ESC -et!
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ÜGYFÉL PROGRAMOZÁS
ÜGYFÉL [00000]

MASOL TOROL LISTA

MENU 4 8

… OK

(4) PROGRAMOZÁS
7 – Ügyfelek
8 – Receptek
9 – Eltarthatóság
10 - Darabolás
11 - Osztályozás

(48) RECEPTEK
KÓD [000]

MASOL TOROL LISTA

Az ügyfél programozás kezdő képernyőjén a megfelelő multifunkciós gombokkal
másolhatja és törölheti az ügyfeleket. A LISTA ( S ) gombbal a címkéző memóriájában
levő ügyfeleket listázhatja.
5.8 RECEPTEK
Az LP3X00 címkéző memóriájába recepteket is menthet. Ezek közül a receptek közül
kód szerint később minden árucikkhez rendelhet egyet.
Az receptek programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a MENU gombot,
majd válassza a „4 – Programozás” menüpontot és a programozási menün belül a „8 –
Receptek” menüpontot!
Adja meg a programozni kívánt recept kódját, majd nyomja meg az OK -t!
A recepteket az árucikkekhez hasonlóan másolhatja és törölheti a megfelelő
multifunkciós gomb ( S ) megnyomásával. A memóriában levő receptek listázásához a
LISTA ( S ) gombot használhatja.
5.8.1 Recept címe

Ð Ï OK

Recept programozás
1 – Recept címe
2 – Recept szövege

Ð Ï OK

Recept programozás
1 – Recept címe
2 – Recept szövege

A recept címének magadásához válassza az „1 – Recept címe” menüpontot és
nyomja meg az OK -t! A cím legfeljebb 24 karakterből állhat. Ha kész a cím
szerkesztésével, nyomja meg az OK -t a mentéshez. A recept címe nem jelenik meg a
címkén, csak emlékeztetőül szolgál a megfelelő recept beazonosításához.
5.8.2 Recept szövege
A recept szövegének megadásához válassza a „2 – Recept szövege” menüpontot és
nyomja meg az OK -t! A recept szövege legfeljebb 1024 karakterből állhat. Ha kész a
szöveg szerkesztésével, nyomja meg az OK -t a mentéshez!
A visszalépéshez az ESC gombot használhatja.
5.9 ELTARTHATÓSÁGI INFORMÁCIÓK

MENU 4 9

… OK

(4) PROGRAMOZÁS
7 – Ügyfelek
8 – Receptek
9 – Eltarthatóság
10 - Darabolás
11 - Osztályozás

Az LP3X00 címkéző memóriájába különböző eltarthatósági információkat is menthet.
Ezek közül az eltarthatósági információk közül kód szerint később minden árucikkhez
rendelhet egyet.
Az eltarthatósági információk programozásához a kezdő képernyőnél nyomja meg a
MENU gombot, majd válassza a „4 – Programozás” menüpontot és a programozási
menün belül a „9 – Eltarthatóság” menüpontot!

(49) ELTARTHATÓSÁG
KÓD [000]

Adja meg a programozni kívánt eltarthatósági információ kódját, majd nyomja meg az
OK -t!

MASOL TOROL LISTA

Az eltarthatósági információkat az árucikkekhez hasonlóan másolhatja és törölheti a
megfelelő multifunkciós gomb ( S ) megnyomásával. A memóriában levő receptek
listázásához a LISTA ( S ) gombot használhatja.
5.8.1 Eltarthatóság címe

Ð Ï OK

Eltertható.programozás
1 – Eltarthat. címe
2 – Eltarthat. szöveg

Ð Ï OK

Recept programozás
1 – Eltarthat. címe
2 – Eltarthat. szövege

Az eltarthatóság címének magadásához válassza az „1 – Eltarthat címe” menüpontot
és nyomja meg az OK -t! A cím legfeljebb 24 karakterből állhat. Ha kész a cím
szerkesztésével, nyomja meg az OK -t a mentéshez. Az eltarthatóság címe nem
jelenik meg a címkén, csak emlékeztetőül szolgál a megfelelő eltarthatósági
információ beazonosításához.
5.8.2 Eltarthatóság szövege
A eltarthatósági információ szövegének megadásához válassza a „2 – Eltarthat
szövege” menüpontot és nyomja meg az OK -t! Az eltarthatósági szöveg legfeljebb
1024 karakterből állhat. Ha kész a szöveg szerkesztésével, nyomja meg az OK -t a
mentéshez!
A visszalépéshez az ESC gombot használhatja.
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6. BEÁLLÍTÁSOK
A beállítások menüpont alatt a címkéző működésével kapcsolatos beállításokat
módosíthatja. A beállítások módosítását csak haladó felhasználóknak vagy a
forgalmazó munkatársainak javasoljuk!
A beállítok menüben való navigáláshoz minden esetben a kurzort használhatja ( Ï Ð
Í Î ) az egyes menüpontok kiválasztásához pedig nyomja meg az OK -t! A
visszalépéshez az ESC gombot használja!
6.1 DÁTUM ÉS IDŐ BEÁLLÍTÁS
A dátum és idő beállításhoz nyomja meg a MENU gombot válassza az „5 –
Beállítások” menüpontot és az „1 – Dátum és idő menüpontot”
6.2 GLOBÁL FORMÁTUMOK
Ebben a menüpontban az általános címkeformátumokat adhatja meg. Ha a
címkeformátumokat az árucikkekhez rendeli, akkor ennél a beállításnál „00”-t kell
megadnia, különben a címkéző a beállított általános formátumot fogja használni.
6.3 DÁTUM FORMÁTUMOK
Itt adhatja meg a címkéző által használt különböző dátumtípusok dátumformátumait. A
megadható paraméterek jelentését az alábbi táblázatban foglaltuk össze:
Dátumformátum száma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dátumformátum kód
DDMMMYY
MMMYY
MM.DD.YY
DD MMM
WW D
DD-MM-YYYY
DDMMMYYYY
DDD
YYMMDD
DDD/YYYY
WW
YYYY.MM.DD
YYYY/MM/DD
YYYY. mmmm DD.
YYYY.MMM.DD

Példa
18JAN06
JAN06
01.18.06
18 JAN
04 3
18-01-2006
18JAN2006
018
060118
018/2006
04
2006.01.18
2006/01/18
2006. január 18.
2006.JAN.18

6.4 NYOMTATÓ
A nyomtató beállítása menüpontban az alábbi beállításokat módosíthatja:
6.4.1 Szöveg középre igazítás
Ezzel a paraméterrel a címkén megjelenő szövegmezők igazítását állíthatja be. A
középre igazítás használatakor a szövegmezők tartalma automatikusan a címke
közepén jelenik meg. A lehetséges értékek:
Igen
Nem
6.4.2 Címke mód
Itt állíthatja be, hogy a címke nyomtatása a méréshez képest hogyan történjen. A
lehetséges értékek:
1 – Automatikus (a tömeg stabilizálása után a címke automatikusan nyomtatódik)
2 – Folyamatos (a címke elvétele után automatikusan nyomtatja a következőt)
2 – Manuális (a címke nyomtatásához meg kell nyomni az OK-t)
6.4.3 Késés
Itt adhatja meg másodpercben az időt két címke nyomtatása között, ha automatikus
vagy folyamatos nyomtatási módot választott. Alapbeállítás: 0
6.4.4 Kontraszt
Itt állíthatja be a nyomtató kontrasztját. A lehetséges értékek: 0-9, a nagyobb szém
erősebb kontrasztot jelent. Az alapbeállítás: 05.
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6.4.5 Opto-érzékelő
Az címkét érzékelő opto-detektor kalibrálásához lépjen erre a menüpontra és nyomja
meg az OK-t. A kijelzőn három értéket fog látni.
1 – Olvasott
(az opto érzékelő által éppen olvasott érték)
2 – Határérték (a csak hordozószalag és a címkés hordozószalag mérésekor olvasott
értékek átlaga)
3 – Nem papír (címketekercs nélkül olvasott érték)
A 2-es és 3-as értékeket adhatja meg. Az első paraméter az opto-érzékelő által éppen
olvasott értéket mutatja.
6.4.6 Kitolási távolság
A kitolási távolsággal azt adhatja meg, hogy a nyomtató mennyire tolja ki a címkét
nyomtatás után. Túl alacsony érték esetén nehezen válik le a címke a
hordozószalagról, túl magas érték esetén leesik a nyomtatás után. Alapbeállítás: 60.
6.4.7 Fejléc
Itt állíthatja be a címke fejléc nyomtatásának módját. A címke fejléc ebben az esetben
a címke első 10 mm-ét jelenti. Az alábbi értékeket állíthatja be:
0 – visszahúzza a címkét és nem nyomtat fejlécet
1 – nem húzza vissza a címkét és nem nyomtat fejlécet
2 – visszahúzza a címkét és nyomtat fejlécet
3 – nem húzza vissza a címkét és nyomtat fejlécet
Alapbeállítás: 3
6.4.8 Papír típus
Itt állíthatja be, hogy milyen típusú papírt használ a címkézőben. A lehetséges értékek:
Címke – címketekercset használ
Folyamatos – folyamatos papírtekercset használ
6.4.9 Címke igazítás
Ezzel a paraméterrel a címke vertikális pozícióját állíthatja nagyon finoman, tehát a
nyomtatást mozgathatja fel- és le a címkén. Az értékek 0 és 63 között állíthatóak. Az
alapbeállítás: 30
6.4.10 Opto-fej távolság
Ezzel a paraméterrel is nyomtatást mozgathatja a címkén fel- és le-, de a címke
igazításhoz képest nagyobb léptékben. Az értékek itt is 0 és 63 között állíthatóak. Az
alapbeállítás: 30.
6.4.11 Papír csévélő
Ezzel a paraméterrel kapcsolhatja ki és be a címketekercs csévélését. A lehetséges
értékek:
Igen
Nem
6.4.12 Szalag csévélés
Ezzel a paraméterrel kapcsolahatja ki és be a festékszalag csévélését. (Csak
festékszalagos modelleken) A lehetséges értékek:
Igen
Nem
6.4.13 Fejléc típusa
Itt állíthatja be, hogy a címkéző milyen széles nyomtatófejet, illetve milyen széles
címkét használ. Az LP3300 modelleken állítsa a paramétert 3 inch-re, a 3400
modelleken 4 inch-re.
6.4.14 Kimeneti érzékelő
Itt kapcsolhatja ki és be a címke kimenetnél levő érzékelőt. Ha az érzékelő ki van
kapcsolva a címkéző akkor is nyomtat címkét, ha az előzőt még nem vette el.
6.4.15 Ügyfél mód
Itt aktiválhatja az ügyfelenkénti címkenyomtatás üzemmódot.
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6.4.16 Címke ellenőrzés
Itt beállíthatja, hogy a címkéző ellenőrizze-e a címketekercsen levő címkék számát.
Ha engedélyezi a címke ellenőrzést, az új címketekercs behelyezésekor meg kell
adnia a tekercsen levő címkék számát
6.4.17 Sor elválasztás
Itt állíthatja be, hogy a szövegsorokban a szavak elválasztása hogyan történjen. A
lehetséges értékek:
Normál
Szavak
Szótagok
6.4.18 Sor kizárás
Itt állíthatja be, hogy szeretné-e sorkizárva nyomtatni a szövegsorokat.
6.4.19 Sebesség
Itt állíthatja be a nyomtatási sebességet. A lehetséges értékek:
Normál
Közepes
Lassú
6.4.20 EAN vonalkód sűrűség
Ha speciális sűrűségű vonalkódra van szüksége, itt állíthatja be a vonalkód sűrűséget.
6.4.21 Szalag detektor
Itt kapcsolhatja ki- és be a festékszalag ellenőrzést
6.4.22 Kijelölés nullázása
Itt engedélyezheti az árucikkek nyomtatásnál használt kijelölések nullázását
6.4.23 Input/Output használat

6.5 SZÁMLÁLÓ
Az LP 3X00 címkéző egy legfeljebb 9 számjegyű numerikus adatot tart nyilván a
címkenyomtatással kapcsolatban. Ezt a számot nyomtathatja a címkére illetve
beillesztheti a vonalkódokba is. A számlálónak megadhatja a kezdőértékét és a
növekedés és csökkenés mértékét is.
A TOTAL növekmény paraméterrel azt állíthatja be, hogy számláló növekedjen-e a
TOTAL címkék nyomtatásakor vagy sem.
6.6 EURO
Ebben a menüpontban az Euró-zónához történő csatlakozás egyes fázisait valamint a
Ft/euró árfolyamot adhatja meg. A fázis váltáshoz kérje az eszköz forgalmazójától a
megfelelő kódot!
6.7 KÓDOK
Itt három a címkéző által használt kódot adhat meg. Az alkalmazott (4 számjegy) és
gyártó (6 számjegy) kódot a címkére is nyomtathatja és a vonalkódba is illesztheti, a
köteg számot (24 alfanumerikus karakter) az EAN 128 vonalkód IA 10-es mezőjének
programozásához is használhatja.
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6.8 EAN VONALKÓDOK
Ebben a menüpontban programozhatja a címkéző által használt általános
vonalkódokat. Illetve itt rögzítheti a programozható vonalkódok formátumát is.
A címkékre vonatkozó vonalkód kiválasztásához az alábbi táblázatot használja:
Kód
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
121
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Tartalom
nincs vonalkód
AABBBBBCCCCC
AABBBBBDDDDD
AABBBBBEEEEE
AABBBBBFFFFF
AABBBBBGGGGG
AAGGGGGBBBBB
ABBBBBBCCCCC
ABBBBBBDDDDD
ABBBBBBEEEEE
ABBBBBBFFFFF
AHHBBBBCCCCC
AHHBBBBDDDDD
AHHBBBBEEEEE
AHHBBBBFFFFF
AHHIIIICCCCC
AHHIIIIDDDDD
AHHIIIIEEEEE
AHHIIIIFFFFF
AAHBBBBCCCCC
AABBBBQCCCCC
AABBBBQDDDDD
AABBBBQEEEEE
AABBBBQFFFFF
AAJJJJJBBBBBB
AAJJJJJCCCCC

Kód
30
31
32
33
34
40
41
50
51
52
53
60
61
62
63
64
70
72
73
74
75
76
77
78
80
81
82

Tartalom
EAN 13 a PLU „Szöveg 3”- sorából
EAN 13 a PLU „EAN kód”- sorából
EAN 13 A (Programozható)
EAN 13 B (Programozható)
EAN 13 C (Programozható)
UPC a PLU „Szöveg 3”- sorából
UPC a PLU „EAN kód”- sorából
EAN 8 a PLU „Szöveg 3”- sorából
EAN 8 a PLU „EAN kód”- sorából
ABBBBBB
AABBBBB
ITF 14 a PLU „Szöveg 3”- sorából
ITF 14 a PLU „EAN kód”- sorából
ITF 14 A (Programozható)
ITF 14 B (Programozható)
ITF 14 C (Programozható)
EAN 128 a PLU „EAN kód”- sorából
EAN 128 a PLU „Szöveg 2”-sorából
EAN 128 a PLU „Szöveg 2+3”-sorából
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5+6
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5+6+7
EAN 128 PLU / Szöveg 2+3+4+5+6+7+8
EAN 128 A (Programozható)
EAN 128 B (Programozható)
EAN 128 C (Programozható)

A programozható vonalkódok megadásakor az egyes betűk jelentése a következő:
Kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Tartalom
Vonalkód fejléc
Árucikk kódja (PLU)
Összeg
Tömeg (nettó)
Egységár
Mennyiség
Részleg
Eladások száma
Gyártó kód
Alkalmazott kód

Kód
M
N
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

Tartalom
Számláló
Rendelés száma
Ár ellenőrző számjegy (a végén nem szükséges)
Tára
Bruttó tömeg
Tömeg/10 (nettó)
Csomagolás dátuma
Lejárat dátuma
Extra dátum
Egységár másodlagos valutában
Egységár másodlagos valutában
Ellenőrző számjegy (minden esetben, ha az
ellenőrizni kívánt számsor hossza nem korlátozott. Pl
EAN 128 / 00, 01, 02, 410, 411, 412, 413, 414 mezők)

Az EAN 128 típusú vonalkódok programozásához használandó speciális karaktereket
a multifunkciós gombok segítségével viheti be.
Az EAN 128 vonalkód felépítése a következő:
START + FNC1 + IA + ADAT + (VÁLTÓ + IA + ADAT) + … + FNC1
ahol START (A, B vagy C) az a speciális karakter, amely azt jelenti, hogy az azt
követő karakterek az EAN 128 vonalkód valamely típusához tartoznak.
A – normál nagybetűk következnek
B – nagybetűk, kisbetűk és speciális karakterek következnek
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C – számok következnek (ez a legelterjedtebb beállítás numerikus adatok
kezelésekor)
A START karaktereket is a multifunkciós gombokkal adhatja meg.
(58) BEÁLLÍT EAN KÓD
EAN 128 globál A
<2
>
NBET
VALTO A VALTO B VALTO C VALTO FNC1

Az FNC1 karaktert és a VÁLTÓ A, B, és C karaktereket szintén a multifunkciós
gombokkal viheti be, de csak akkor, ha a kurzor nem az első pozícióban áll.
A „FNC1” karakter az adatmezők kezdetét és végét jelenti. Az „IA” az adattartalom
azonosító, annak a mezőnek a kódja, amelyre vonatkozó adat következik a
vonalkódban. Az IA azonosítókkal kapcsolatban lásd a következő táblázatot.
A „ADAT” a megfelelő „IA”-t követő adatmezőt jelzi. Ha az adatmező numerikus, akkor
a számok helyére írt betűk bizonyos vonalkódonként változó adatokra vonatkoznak.
(Pl. D = tömeg egy számjegye, DDDDDD = tömeg 6 számjegyen, stb.) Az egyes
kódok jelentését lásd a fejezet elején levő táblázatban.
Az adatmező hossza az „IA” azonosítótól függően változó. Vannak rögzített és változó
hosszúságú adatmezők is. A rögzített hosszúságú mezők esetében az összes
karaktert ki kell tölteni, míg a változó hosszúságú mezőknél az adatmező végét az
FNC1 karakter beszúrásával kell jelölni.
A „VÁLTÓ” (VÁLTÓ A, B, C) egy olyan mező, amelynek beszúrásával az egyes
EAN128 mező típusok között válthatunk. A változtatás a következő VÁLTÓ karakterig
tart, ahol meg kell adni az új mezőtípust. Az A, B, C mezőtípusok jelentése
megegyezik a START karakternél bemutatottakkal.
A szimpla VÁLTÓ karakter (A, B, C nélkül) csak az A és B típus közötti váltásra
használható és csak a váltót követő karakterre vonatkozik!
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Az „IA” adattartalom azonosító mezők jelentését és formátumát a következő
táblázatban foglaltuk össze:

IA
00
01
02
10
11(a)
13(a)
15(a)
17(a)
20
21
22
23(b)
30
310(c)
311(c)
312(c)
313(c)
314(c)
315(c)
316(c)
320(c)
330(c)
331(c)
332(c)
333(c)
334(c)
335(c)
336(c)
340(c)
37
400
410
411
412
420
421
8001
8002
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Tartalom
Szállítási Egységek Sorszám Kódja (SSCC)
Globális Kereskedelmi Egység Szám (GTIN)
Logisztikai egység tartalmának GTIN-je
Gyártási tételszám
Gyártás dátuma (ÉÉHHNN)
Csomagolás dátuma (ÉÉHHNN)
Minőségmegőrzés határideje (ÉÉHHNN)
Fogyaszthatóság határideje (ÉÉHHNN)
Termék variáns
Gyártási szám
Második adat egyes egészségügyi termékekhez
Lot szám (átmeneti használatra)
Változó darabszám
Nettó tömeg (kg)
Hosszúság vagy első méret (kereskedelmi) (m)
Szélesség vagy második méret (kereskedelmi) (m)
Vastagság, magasság vagy harmadik méret (kereskedelmi) (m)
2
Nettó felület (kereskedelmi) (m )
Nettó térfogat (kereskedelmi) (l)
3
Nettó térfogat (kereskedelmi) (m )
Nettó tömeg (lb – font)
Bruttó tömeg (kg)
Hosszúság vagy első méret (logisztikai) (m)
Szélesség vagy második méret (logisztikai) (m)
Vastagság, magasság vagy harmadik méret (logisztikai) (m)
2
Felület (logisztikai) (m )
Bruttó térfogat (l)
3
Bruttó térfogat (m )
Bruttó tömeg (lb – font)
Logisztikai egységben lévő kereskedelmi egységek száma
Vevő rendelési száma
Szállítási cím GLN-nel
Számla továbbítási cím GLN-nel
Feladó címe GLN-nel
Belföldi szállítási cím postai irányítószámmal
Külföldi szállítási cím postai irányítószámmal
Tekercselt termékek jellemzői
Rádiótelefon azonosító
Kölcsönös megegyezésű kétoldalú információk
Belső használat: nyersanyag, csomagolás, összetevők
Belső használat: nyersanyag, csomagolás, összetevők
Belső használat: termék gyártók
Belső használat: termék gyártók
Belső használat: szállítók
Belső használat: szállítók
Belső használat: nagykereskedők, viszonteladók
Belső használat: nagykereskedők, viszonteladók
Belső használat: kölcsönösen meghatározott szöveg

Formátum
n2+n18
n2+n14
n2+n14
n2+an…20
n2+n6
n2+n6
n2+n6
n2+n6
n2+n2
n2+an…20
n2+an…29
n3+n…19
n2+n…8
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n4+n6
n2+n…8
n3+an…30
n3+n13
n3+n13
n3+n13
n3+an…20
n3+n3+an…9
n4+n14
n4+an…20
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30
n2+an…30

nx = x számjegy hosszúságú numerikus mező
ax = legfeljebb x karakter hosszúságú alfanumerikus mező
(a) = ha csak az évet és hónapot szeretné a vonalkódba illeszteni a nap (NN) helyére
írjon 00-t!
(b) = ide írhatja be a mező hosszát
(c) = itt adhatja meg a tizedesvessző helyét
6.9 AUTOMATIKUS TOTAL
Ezzel a paraméterrel állíthatja be, hogy a címkéző használjon-e automatikus TOTAL
nyomtatást. Ha engedélyezi az automatikus TOTAL nyomtatást meg kell adnia mennyi
címke után nyomtassa az első, második, és harmadik szintű TOTAL címkéket.
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6.10 TÖMEGELLENŐRZÉS
Itt állíthatja be, hogy szeretné-e az árucikk tömegét ellenőrizni, mielőtt a címke
nyomtatása kerülne. A nyomtatáshoz szükséges minimum és maximum tömeget
árucikkenként külön is megadhatja, de ha ennél az általános paraméternél adja meg a
tömeg tartományt, akkor azt a címkéző minden árucikkre alkalmazni fogja.
6.11 SZIMBÓLUMOK
Itt állíthatja be, hogy a címkéző a tömeg, egységár és összeg adatok mellé
automatikusan nyomtassa-e a mértékegységet.
6.12 RENDELÉS MÓD
Itt a rendelések nyomtatásával kapcsolatban állíthatja be, hogy a következő rendelés
nyomtatása automatikusan történik-e, illetve, hogy a rendelésen belül az egyes tételek
után a címkéző automatikusan folytassa-e a címkézést a következő tétellel.
6.13 PC KAPCSOLATOK
Itt a címkéző PC-re kötésével kapcsolatos beállításokat adhatja meg. A helyes
beállításokkal kapcsolatban keresse a forgalmazót!
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7. MELLÉKLETEK
7.1 CÍMKETEKERCS CSERE
A címketekercs cseréjét a következő lépések szerint teheti meg:

Nyissa fel a címkéző oldalsó és első
ajtaját!

Húzza le a hordozószalagot tartó
kapcsot a hengerről és vegye le róla
papírt. (Tépje el ha szükséges)

Lazítsa fel a tekercset tartó kart!

Emelje le a nyomtatófejet a papír
meglazításához és fűzze ki a papírt!

Fűzze be a papírt az ábra szerint!
Ügyeljen arra, hogy a címkének a
„LABEL” feliratú úton kell lennie.

Vegyen le néhány címkét a tekercsről
és rögzítse a hordozószalagot a
kapoccsal!

Rögzítse a tekercset a karral, de
ügyeljen rá, hogy ne szoruljon!

Húzza feszesre a papírt a hordozó
hengerrel!

Állítsa a vezető görgőket a papír
méretére!

Rögzítse a címkét a
leengedésével! (zöld kar)

nyomtatófej
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