o
 Instale
software
Etiquetas

Faça o download e inﬆale os Utilitários de conﬁguração Zebra.
Inclui arquivos do driver de impressora do Windows.

www.zebra.com/setup
Fitas

http://www.zebra.com/supplies

Conheça os suprimentos Zebra originais

Não incluído:
Impressora

Fonte de
alimentação

Rolo de fita
de 74 m

Cabo USB

Rolo de fita
de 300 m

Adaptadores de fitas
que não são da Zebra
ZD230 Apenas
www.zebra.com/zd200t-info

Inclui:

?

ZD220/ZD230

Escaneie para obter ajuda



Registrar para obter suporte

Obtenha ajuda: www.zebra.com/zd200t-info

www.zebra.com/register

Este é um código QR
de ajuda rápida da Zebra

Você pode encontrá-lo no produto Zebra ou em sua documentação.
Abra o aplicativo de câmera no seu dispositivo móvel inteligente
e aponte-o para o código QR para visualizar o
conteúdo de ajuda no navegador.

1$DQG&RUSRUDWH+HDGTXDUWHUV

LQTXLU\#]HEUDFRP
ZZZ]HEUDFRPORFDWLRQV

$VLD3DFLILF+HDGTXDUWHUV

FRQWDFWDSDF#]HEUDFRP

(0($+HDGTXDUWHUV
]HEUDFRPORFDWLRQV
FRQWDFWHPHD#]HEUDFRP

/DWLQ$PHULFD+HDGTXDUWHUV

ODFRQWDFWPH#]HEUDFRP
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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.

 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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Inclui arquivos do driver de impressora do Windows.
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Obtenha ajuda: www.zebra.com/zd200t-info

www.zebra.com/register

Este é um código QR
de ajuda rápida da Zebra

Você pode encontrá-lo no produto Zebra ou em sua documentação.
Abra o aplicativo de câmera no seu dispositivo móvel inteligente
e aponte-o para o código QR para visualizar o
conteúdo de ajuda no navegador.
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