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1. manuální Informace

Tento ovladač Návod k instalaci systému Windows poskytuje informace o instalaci, bližší specifikace a použití
Windows ovladače tiskárny v souladu s počítačovým operačním systému (OS).

My v BIXOLON udržovat soustavné úsilí posílit a zkvalitnit funkce a kvalitu všech našich výrobků. V
následujícím, specifikace produktu a / nebo uživatelská příručka obsah může být změněn bez předchozího
upozornění.

2. Operační systém (OS) Prostředí

Následující operační systémy jsou podporovány pro použití.

Microsoft® Windows XP SP3 (32bit) Microsoft® Windows XP SP1 nebo novější (64bit)
Microsoft Windows Server 2003 SP1 nebo novější (32bit / 64bit) Microsoft Windows Vista (32bit / 64bit)
Microsoft Windows Server 2008 (32bit / 64bit) Microsoft Windows Server 2008R2 (64bit) Microsoft
Windows 7 (32bit / 64bit)
Microsoft Windows 8 (32bit / 64bit) Microsoft Windows Server 2012 (64bit)

3. Příprava Driver Windows

Ovladač Windows je obsažen v přiloženém CD a nejnovější verze souborů lze stáhnout z webových stránek
Bixolon. ( Www.bixolon.com )

4. Windows Instalace ovladačů

4-1 Instalace na Windows XP / Server 2003

4-1-1 Přes sériový port nebo Bluetooth

1) Poklepáním na instalační soubor ovladače systému Windows.

2) Klepněte na tlačítko Další .
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3) Vyberte port COM, který má být použit, a potom klepněte na tlačítko Další .

4) Klepněte na tlačítko Ano restartujte počítač.

5) Otevřete okno vlastností tiskárny v OS Windows.
※ Ovládací panely - Tiskárny a faxy

6) V Porty kartě, klepněte na Konfigurovat port ...
※ Tento krok přeskočit v případě datovou komunikaci pomocí technologie Bluetooth.

7) Odpovídalo nastavení komunikace s těmi z tiskárny. Nastavení komunikace s tiskárnou může



být provedena tím, že provádí samočinný test.
※ Tento krok přeskočit v případě datovou komunikaci pomocí technologie Bluetooth.

8) Viz 5-3-1 v tomto dokumentu a poté změnit výchozí hodnotu pro sériovou a Bluetooth
komunikaci.

9) Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku a zkontrolujte stav tisku. Správná instalace
ovladače je indikována, pokud je zkušební stránka vytištěna normálně.

4-1-2 Přes port USB

1) Poklepáním na instalační soubor ovladače systému Windows.



2) Klepněte na tlačítko Další .

3) Vyberte USB a potom klepněte na tlačítko Další .

4) Klepněte na tlačítko OK .

5) Vypněte tiskárnu a poté ji zapněte. Ovladač tiskárny se automaticky nainstaluje.

6) Otevřete okno vlastností tiskárny v OS Windows.
※ Ovládací panely - Tiskárny a faxy

7) Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku a zkontrolujte stav tisku. Správná instalace
ovladače je indikována, pokud je zkušební stránka vytištěna normálně.



4-1-3 Přes WLAN přístavu

1) Poklepáním na instalační soubor ovladače systému Windows.

2) Klepněte na tlačítko Další .

3) Vyberte Wireless LAN .



4) Zadejte IP adresu a číslo portu, a potom klepněte na tlačítko Další .

5) Klepněte na tlačítko Ano restartujte počítač.

6) Otevřete okno vlastností tiskárny v OS Windows.
※ Ovládací panely - Tiskárny a faxy

7) V Porty kartě, klepněte na tlačítko Konfigurovat port ... .

8) Odpovídalo nastavení komunikace s těmi z tiskárny.



9) Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku a zkontrolujte stav tisku. Správná instalace
ovladače je indikována, pokud je zkušební stránka vytištěna normálně.

4-2 Instalace na Windows Vista / Sever 2008/7 / 8 / Server 2012

4-2-1 Přes sériový port nebo Bluetooth

1) Poklepáním na instalační soubor ovladače systému Windows.

2) Klepněte na tlačítko Další .



3) Vyberte port COM, který má být použit, a potom klepněte na tlačítko Další .

4) Klepněte na tlačítko Ano restartujte počítač.

5) Otevřete okno vlastností tiskárny v OS Windows.
※ Ovládací panely - Hardware a zvuk - Zařízení a tiskárny.

6) V Porty kartě, klepněte na tlačítko Konfigurovat port .
※ Tento krok přeskočit v případě datovou komunikaci pomocí technologie



Bluetooth.

7) Odpovídalo nastavení komunikace s těmi z tiskárny. Nastavení komunikace s
tiskárnou může být provedena tím, že provádí samočinný test.

※ Tento krok přeskočit v případě datovou komunikaci pomocí technologie
Bluetooth.

8) Viz 5-3-1 v tomto dokumentu a poté změnit výchozí hodnotu pro sériovou a
Bluetooth komunikaci.

9) Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku a zkontrolujte stav tisku.
Správná instalace ovladače je indikována, pokud je zkušební stránka vytištěna
normálně.



4-2-2 Přes port USB

1) Poklepáním na instalační soubor ovladače systému Windows.

2) Klepněte na tlačítko Další .

3) Vyberte USB a klepněte na tlačítko Další .



4) Klepněte na tlačítko OK .

5) Vypněte tiskárnu a poté ji zapněte. Ovladač tiskárny se automaticky nainstaluje.

6) Otevřete okno vlastností tiskárny v OS Windows.
※ Ovládací panely - Hardware a zvuk - Zařízení a tiskárny.

7) Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku a zkontrolujte stav tisku.
Správná instalace ovladače je indikována, pokud je zkušební stránka vytištěna
normálně.



4-2-3 Přes WLAN přístavu

1) Poklepáním na instalační soubor ovladače systému Windows.

2) Klepněte na tlačítko Další .

3) Vyberte Wireless LAN .

4) Zadejte IP adresu a číslo portu, a potom klepněte na tlačítko Další .



5) Klepněte na tlačítko Ano restartujte počítač.

6) Otevřete okno vlastností tiskárny v OS Windows.
※ Ovládací panely - Hardware a zvuk - Zařízení a tiskárny.

7) V Porty kartě, klepněte na tlačítko Konfigurovat port ... .

8) Odpovídalo nastavení komunikace s těmi z tiskárny.



9) Klepněte na tlačítko Vytisknout zkušební stránku a zkontrolujte stav tisku. Správná instalace
ovladače je indikována, pokud je zkušební stránka vytištěna normálně.

5. Nastavení ovladače systému Windows

Následující funkce lze nakonfigurovat po instalaci ovladače systému Windows.

5-1 Paper



1) Otevřete okno Vlastnosti tiskárny pro odpovídající OS.

2) V Obecné karta, klepněte na tlačítko Předvolby (Předvolby tisku).

3) Klepněte na Paper kartu.
5-1-1 Velikost papíru

Velikost papíru 58 x 3276 mm je standardně vybraná a následující formáty lze zvolit.

58 297 mm 58 3276 mm

Pokud je požadována velikost papíru, klepněte na tlačítko "..." k přidat nebo aktualizovat vlastní
formát papíru. Klepněte na tlačítko Uložit po zadání papíru šířka / délka a název papíru. Pokud
zadaný název papíru v systému již existuje, můžete aktualizovat šířky papíru / délku.

Platí Šířka papíru : 25,4 mm ~ 48,0 mm
Platí Délka Paper : 25,4 mm ~ 3276 mm



Můžete si vybrat novou velikost papíru v Paper Size combo-boxu po přidání velikost papíru.

Tlačítko Odstranit : Odstraní velikost papíru vybrané v seznamu.
Tlačítko uložit : Přidá novou velikost papíru nebo aktualizovat velikost papíru vybraný v seznamu,

pokud název papíru v systému již existuje.
5-1-2 Typ papíru

Můžete si vybrat Příjem nebo jízdenku jako typy papíru. Příjem umožňuje flexibilní délku papíru v
závislosti na délce dat. Print jízdenka v pevné délky i tiskových dat je krátká. Ve výchozím nastavení
je účtenek .

Příjem : Příjem umožňuje flexibilní délku papíru v závislosti na délce dat.
Lístek : print jízdenka v pevné délky i tiskových dat je krátká.



5-1-3 kopie

Kopie jsou vytištěny zadáním počtu kopií. Počet kopií je nastaven na hodnotu 1 ve výchozím
nastavení. Nastavte tuto hodnotu větší než 1 nastavit počet kopií pro tisk. Hodnota by měla být v
rozmezí od 1 do 255.

5-1-4 orientace

Tisk orientace může být nastaven na Portrét (což je výchozí nastavení) nebo na šířku . Není možné
používat písma zařízení a čárové kódy zařízení v krajině.

Na výšku : Tisk ve svislém směru.
Krajina : Tisk v horizontálním směru.

5-2 Nastavení dokumentu



1) Otevřete okno Vlastnosti tiskárny pro odpovídající OS.

2) V Obecné karta, klepněte na tlačítko Předvolby (Předvolby tisku).

3) Klepněte na Nastavení dokumentu kartu.
5-2-1 odesílat příkazy

Řidič Windows slouží k příjmu obsahu pro tisk z aplikace a odeslat ji do tiskárny. Funkce "odesílat
příkazy" umožňuje přidání požadovaných příkazů na začátku nebo na konci obsahu tisku.

Začátek Doc : Přidání příkazu na začátku dokumentu.
Úvodní
stránka : Přidání příkazu na začátku stránky.
konec
Strana : Přidání příkazu na konci stránky.
konec Doc : Přidání příkazu na konci dokumentu.

Pro více informací o hexadecimálně, které mohou být zapsány do "start Doc", "Začátek stránky",
"Konec Strana" a "End Doc", se vztahují na Ruční příkazy.

5-2-2 nátok

Zadejte číslo mezi 0 a 99 pro přidávání prázdných řádků na konci tisku.

5-2-3 Form Feed

Zadejte číslo mezi 0 a 99 pro přidávání příkaz posuv stránky (0x0C) na konci tisku.
5-3 Další nastavení



1) Otevřete okno Vlastnosti tiskárny pro odpovídající OS.

2) V Obecné karta, klepněte na tlačítko Předvolby (Předvolby tisku).

3) Klikněte na Další nastavení kartu.

5-3-1 Bluetooth Stack pro Windows

Tato volba ovlivní rychlost tisku, pokud Bluetooth® se používá pro komunikaci. Kliknutím na tlačítko "
Bluetooth pro Windows ", aby tuto možnost zakázána, pokud je tiskárna připojena sériovým kabelem.
Výchozí hodnota je " Microsoft ". Pokud jste nainstalovali Bluetooth ovladač zásobníku poskytované
Toshiba®, IVT®, Broadcom® nebo jiná společnost, zvolit poskytovatele. Ponechat výchozí hodnotu,
pokud nevíte přesně, jaké stack ovladač, který používáte.

5-3-2 grafický tisk

V závislosti na volbě grafického tisku, ovladač tiskárny odešle prvotních obrazových dat nebo komprimovaná
obrazová data pomocí RLE (kódování Run-length) k tiskárně. Vyberte " Přímý tisk - stlačený ", chcete-li
tisknout rychleji.

6. Specifikace ovladače systému Windows

6-1 Fonty

Tento ovladač Windows podporuje různé fonty v následující tabulce. Tisku pomocí těchto písem je
rychlejší než při použití písem systému Windows poskytované operačním systémem.

Printer Font (Device Fonts) Název Velikost písma
(tečka)

Velikost písma
(bod)

FontA1x1 FontA1x1 [Ext.] FontA1x1 [255] FontA1x1 (12x24) 8.5
FontA1x2 FontA1x2 [Ext.] FontA1x2 [255] FontA1x2 (12x48) 17
FontA2x1 FontA2x1 [Ext.] FontA2x1 [255] FontA2x1 (24x24) 8.5
FontA2x2 FontA2x2 [Ext.] FontA2x2 [255] FontA2x2 (24x48) 17
FontA2x4 FontA2x4 [Ext.] FontA2x4 [255] FontA2x4 (24x96) 34
FontA4x2 FontA4x2 [Ext.] FontA4x2 [255] FontA4x2 (48x48) 17
FontA4x4 FontA4x4 [Ext.] FontA4x4 [255] FontA4x4 (48x96) 34



FontA4x8 FontA4x8 [Ext.] FontA4x8 [255] FontA4x8 (48x192) 68
FontA8x4 FontA8x4 [Ext.] FontA8x4 [255] FontA8x4 (96x96) 34
FontA8x8 FontA8x8 [Ext.] FontA8x8 [255] FontA8x8 (96x192) 68
FontB1x1 FontB1x1 [Ext.] FontB1x1 [255] FontB1x1 (9x17) 6
FontB1x2 FontB1x2 [Ext.] FontB1x2 [255] FontB1x2 (9x34) 12
FontB2x1 FontB2x1 [Ext.] FontB2x1 [255] FontB2x1 (18x17) 6
FontB2x2 FontB2x2 [Ext.] FontB2x2 [255] FontB2x2 (18x34) 12
FontB2x4 FontB2x4 [Ext.] FontB2x4 [255] FontB2x4 (18x68) 24
FontB4x2 FontB4x2 [Ext.] FontB4x2 [255] FontB4x2 (36x34) 12
FontB4x4 FontB4x4 [Ext.] FontB4x4 [255] FontB4x4 (36x68) 24
FontB4x8 FontB4x8 [Ext.] FontB4x8 [255] FontB4x8 (36x136) 48.5
FontB8x4 FontB8x4 [Ext.] FontB8x4 [255] FontB8x4 (72x68) 24
FontB8x8 FontB8x8 [Ext.] FontB8x8 [255] FontB8x8 (72x136) 48.5
FontC1x1 FontC1x1 [Ext.] FontC1x1 [255] FontC1x1 (9x24) 8.5
FontC1x2 FontC1x2 [Ext.] FontC1x2 [255] FontC1x2 (9x48) 17
FontC2x1 FontC2x1 [Ext.] FontC2x1 [255] FontC2x1 (18x24) 8.5
FontC2x2 FontC2x2 [Ext.] FontC2x2 [255] FontC2x2 (18x48) 17
FontC2x4 FontC2x4 [Ext.] FontC2x4 [255] FontC2x4 (18x96) 34
FontC4x2 FontC4x2 [Ext.] FontC4x2 [255] FontC4x2 (36x48) 17
FontC4x4 FontC4x4 [Ext.] FontC4x4 [255] FontC4x4 (36x96) 34
FontC4x8 FontC4x8 [Ext.] FontC4x8 [255] FontC4x8 (36x192) 68
FontC8x4 FontC8x4 [Ext.] FontC8x4 [255] FontC8x4 (72x96) 34
FontC8x8 FontC8x8 [Ext.] FontC8x8 [255] FontC8x8 (72x192) 68

Písma tiskárny jsou definovány následovně.

1) FontA1x2
- ANSI kód Character support (kódová stránka 1252)
- Velikost znak (tečka): 12 x 24 (double výška)
- Velikosti (bod): 17

2) FontA1x2 [Externí]
- IBM kód expanze Character support (kódová stránka 437)
- Velikost znak (tečka): 12 x 24 (double výška)
- Velikosti (bod): 17

3) FontA1x2 [255]
- Kupující exkluzivní kód Podpora (User Code Page)
- Velikost znak (tečka): 12 x 24 (double výška)
- Velikosti (bod): 17

6-2 Speciální funkce

Tento ovladač Windows podporuje speciální funkce, jak je uvedeno v následující tabulce. Vyberte
FontControl písmo první a použít znaky v tabulce použít speciální funkce. Dávejte pozor, protože tato
funkce není pro tisk obecných textů.

Charakter Speciální funkce
5 Tiskne HT (0 x 09)
6 Tiskne LF (0 x 0A)
7 Tiskne CR (0 x 0D)
já Vytiskne NV obrázek uložený v 00 adres (dvojnásobné velikosti)
j Vytiskne NV obrázek uložený v 01 adres (dvojnásobné velikosti)
k Vytiskne NV obrázek uložený v 02 adres (dvojnásobné velikosti)
l Vytiskne NV obrázek uložený v 03 adres (dvojnásobné velikosti)

m Vytiskne NV obrázek uložený v 04 adres (dvojnásobné velikosti)
p Nepřidá znaky HRI s čárovým kódem
q Přidá znaky HRI v textu A nad čárovým kódem
r Přidá znaky HRI Font A pod čárovým kódem
s Přidá znaky HRI Font penzionů nad čárovým kódem



T Přidá znaky HRI Font penzionů pod čárovým kódem
v Ukazuje bílá / černá režimu reverzního tisku na
v Ukazuje bílá / černá režimu reverzního tisku off
v Zarovnání doleva
x Center Zarovnání
a Pravá Alignment
R Vytiskne NV obrázek uložený v adrese 00.
S Vytiskne NV obrázek uložený v 01 adresou
T Vytiskne NV obrázek uložený v adrese 02
U Vytiskne NV obrázek uložený v 03 adresou
V Vytiskne NV obrázek uložený v 04 adresou

1) Příklad

Vyberte FontControl písma a posílat 6 pro "LF" (posun o řádek) operace (namísto tiskového znaku
"6").

2) FontControl funkce písma.

Font tiskárna
pro speciální
funkce

Funkce Velikost (bod / dot)

FontControl

Odůvodnění (levý / centrální /
pravý) Výstup HT, výstup LF,
výstup tisk čárových kódů CR
Vytisknout NV grafických dat

(8,5 / 12x24)

6-3 čárové kódy

Ovladač Windows podporuje čárové kódy uvedené níže.
Tato funkce je k dispozici při zadávání dat čárových kódů po zvolení tiskárny název písma . Kromě toho
FontControl písmo může být použit pro přidání znaky HRI.

Name font Velikost Podporované Znaky

Codabar 18 / 35.5 / 53 / 71

Číselný : 0~9
symboly : $,+,-,.,/,:
Písmena : A ~ D

Code39 18 / 35.5 / 53 / 71

Číselný : 0~9
symboly : $,+,-,.,/,:
Písmena : A ~ D

JAN13 (EAN) 18 / 35.5 / 53 / 71 Číselný : 0~9
JAN8 (EAN) 18 / 35.5 / 53 / 71 Číselný : 0~9

ITF 18 / 35.5 / 53 / 71 Číselný : 0~9
UPC-A 18 / 35.5 / 53 / 71 Číselný : 0~9
UPC-E 18 / 35.5 / 53 / 71 Číselný : 0~9
Code93 18 / 35.5 / 53 / 71 ASCII CODE : 0~127

Code128 18 / 35.5 / 53 / 71 ASCII CODE : 0~127

1) vzorek Use

Vyberte Code39 a velikost 18, a poté zadejte "1234". Čárový kód odpovídající "1234" se vytiskne.

2) Při použití CODE128

Vyberte CODE128 a velikost 18 , a poté zadejte "{B1234". Čárový kód odpovídající "1234" se vytiskne.

Při použití CODE128, znaky, jako například "{a", "{b", "{C", by měly být zahrnuty před vstupních dat.

6-4 Two-Dimensional Čárové kódy



Ovladač Windows podporuje následující dvojrozměrné čárové kódy.

- PDF417
- QR kód
- Data Matrix Code
- Maxi Code Mode 4

Využití je shodný jako u čárových kódů.
7. Použití Windows Driver

7-1 Využití Visual Basic

Tato část obsahuje příklady kódy k ovládání tiskárny pomocí ovladače Windows s jazyka. Ukázkové programy
jsou zahrnuty v CD.

7-1-1 Výběr ovladače Windows

Následující příklad kódu vysvětluje, jak vybrat "BIXOLON SPP-R210" ovladač systému Windows.

Pro každou prnPrinter v tiskárnách

Pokud prnPrinter.DeviceName = "BIXOLON SPP-R210" Pak Set Printer = prnPrinter

Exit For End If Next

Pro každou prnPrinter v tiskárnách

Pokud prnPrinter.DeviceName = "BIXOLON SPP-R210" Pak Set Printer = prnPrinter

Exit For End If Next

7-1-2 Text tisk



Následující příklad kódu popisuje, jak tisknout texty za použití systému Windows fonty a zařízení
písma.

"Tisk v systému Windows písmo Printer.FontSize = 9 Printer.FontName =" Arial "Printer.Print" Arial
Test "

"Tisk v tiskovém písmu Printer.FontSize = 8,5 Printer.FontName =" FontA1x1 "Printer.Print"
FontA1x1Test "

Printer.EndDoc

"Tisk v systému Windows písmo Printer.FontSize = 9 Printer.FontName =" Arial "Printer.Print" Arial
Test "

"Tisk v tiskovém písmu Printer.FontSize = 8,5 Printer.FontName =" FontA1x1 "Printer.Print"
FontA1x1Test "

Printer.EndDoc
7-1-3 tisk čárových kódů

Následující příklad kódu vysvětluje, jak vytisknout čárový kód (JAN8 (EAN)).

'Tisk čárového kódu. Printer.FontSize = 18

Printer.FontName = "JAN8 (EAN)" Printer.Print "1234567"

Printer.EndDoc

'Tisk čárového kódu. Printer.FontSize = 18

Printer.FontName = "JAN8 (EAN)" Printer.Print "1234567"

Printer.EndDoc

7-1-4 Two-Dimensional tisk čárových kódů



Následující příklad kódu vysvětluje, jak tisknout 2D čárových kódů (PDF417).

"Tisk dvojrozměrná kódy. Printer.FontSize = 8,5

Printer.FontName = "PDF417" Printer.Print "Tisk zkušební PDF417"

Printer.EndDoc

"Tisk dvojrozměrná kódy. Printer.FontSize = 8,5

Printer.FontName = "PDF417" Printer.Print "Tisk zkušební PDF417"

Printer.EndDoc
7-2 Použití WordPad

7-2-1 WordPad Nastavení prostředí

Spusťte WordPad, nastavte tiskařský související možnosti takto, a otestovat tiskárnu s WordPad.

- Vybrat tiskárnu
Vyberte "Tisk" z menu "Soubor" a vyberte tiskárnu (BIXOLON SPP-R210).

- Nastavte velikost papíru, orientaci, okraje, atd.
Vyberte "Nastavení stránky" z menu "Soubor" a nastavit velikost papíru, orientaci a okraje.

7-2-2 Text tisk

Vytisknout text z programu WordPad pomocí ovladače Windows tiskárny.

1) Vyberte písmo z výběrového font boxu (FontA1x1).

2) Zvolit velikost bodu z výběrového bod boxu (8,5).



3) Zadejte text, který chcete vytisknout.

4) Klepněte na Print tlačítko na panelu nástrojů tisku.

1) Vyberte požadovaný čárový kód z menu Písmo (Code128).

2) Vyberte požadovanou velikost písma (18).

3) v programu WordPad Enter "{A123456789012".

4) Klepněte na Print tlačítko na panelu nástrojů k tisku.
7-2-4 dvourozměrného tisk čárových kódů

Použití ovladače Windows tiskárny pro tisk dvourozměrného čárového kódu.

1) Vyberte požadovaný dvourozměrný čárový kód z menu Písmo (PDF417).

2) Vyberte požadovanou velikost písma (8.5).

3) v programu WordPad: Zadejte "PDF417 dvourozměrného kódy Test".



4) Klepněte na Print tlačítko na panelu nástrojů tisku.


