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 Configurar impressora

Conecte a fonte de alimentação.

Conecte um cabo USB na impressora.

 Carregar mídia

Remova e descarte a camada externa.

Abra e coloque o rolo no suporte.

Empurre o papel para baixo das guias.

Alinhe o sensor próximo ao centro (padrão).

 Carregar fita

Insira o rolo de recolhimento de ﬁta.
Insira o suprimento de ﬁta.

Puxe a guia da ﬁta e prenda ao rolo de recolhimento.
Empurre para frente.

 Ligar e imprimir

Pressione e solte o botão Liga/desliga.
As luzes vão piscar.

A impressora eﬆará pronta para uso quando
a luz de ﬆatus eﬆiver verde ﬁxa.

Execute a calibração da mídia:
Pressione e mantenha o botão AVANÇAR
pressionado até que a luz de ﬆatus pisque
DUAS VEZES, depois solte o botão.

Teﬆe a impressão com o relatório de conﬁguração:

Pressione e mantenha o botão AVANÇAR
pressionado até que a luz de ﬆatus pisque
UMA VEZ, depois solte o botão.
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