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1. manuální Informace

Tento návod k Net Configuration Tool poskytuje informace o obslužný program slouží k nastavení
provozních podmínek tiskárny.

2. Operační systém (OS) Prostředí

Následující operační systémy jsou podporovány pro použití.

- Microsoft Windows XP SP3 Over (32bit / 64bit)
- Microsoft Windows Server 2003 SP1 Over (32bit / 64bit)
- Microsoft Windows Vista (32bit / 64bit)
- Microsoft Windows Server 2008 (32bit / 64bit)
- Microsoft Windows Server 2008 R2 (64bit)
- Microsoft Windows 7 (32bit / 64bit)
- Microsoft Windows 8 (32bit / 64bit)
- Microsoft Windows Server 2012 (64bit)
- Microsoft Windows 10 (32bit / 64bit)

3. Instalace a odinstalování softwaru

3-1 instalace

1) Spusťte soubor "Net Configuration Setup_V2.xxexe". (Tento soubor je nutné nejprve
stáhnout.)

2) Kliknutím na tlačítko "Další".
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3) Kliknutím na tlačítko "Další".
(Instalovat: C: \ Program Files \ BIXOLON \ Net Configuration Setup \)

4) Zobrazí se následující zpráva o úspěšném dokončení instalace.



3-2 odinstalace

(1) Windows XP

1) Kliknout a aktivovat ikonu "Přidat / Odebrat programy" v Ovládacích panelech.

2) Vyberte "Nastavení Net Configuration" a klikněte na tlačítko "Odebrat".

3) Kliknutím na tlačítko "Ano" zcela odstranit aplikace.

(2) Windows 7

1) Kliknout a aktivovat na ikonu "Programy a funkce" v Ovládacích panelech.



2) Vyberte "Nastavení Net Configuration" a klikněte na tlačítko "Odinstalovat".

3) Kliknutím na tlačítko "Ano" zcela odstranit aplikace.

4. Configuration Tool

4-1 Configuration Tool

Nainstalovat a spustit konfigurací sítě Setup_V2.xxexe podílí na CD. (Start >> BIXOLON >> Net
Configuration.exe)

Klepněte na tlačítko Konfigurace sítě Ethernet, když je tiskárna připojena k síti Ethernet, nebo
klepnutím na tlačítko WLAN, když je tiskárna připojena přes WLAN.

4-1-1 Konfigurace Ethernet



1) Pokud stisknete tlačítko [Search], bude tiskárna připojena k síti se zobrazí v seznamu.
Následující varovná zpráva může pop-up, pokud je instalován firewall.

Windows XP

Vyberte [Odblokovat] a opakujte operaci vyhledávání.



Windows 7

Vyberte [Povolit přístup] a opakujte operaci vyhledávání.

2) Vyberte IP adresu ze seznamu se budou vyhledávat tiskárnu a klepněte na tlačítko [OK].
Zobrazí se seznam tiskáren připojených ke zvolenému šetření.

3) Vyberte tiskárnu ze seznamu a stiskněte tlačítko [Setting], a pak následující okno pro



nastavení nastavení Ethernetu se pop-up.

4) Zadejte správnou IP adresu, masku podsítě a bránu pro aktuálně používané sítě, a pak
stiskněte tlačítko [Uložit] pro uložení nastavení.

* Stanovením "nečinnosti Time", můžete odpojit tiskárnu k hostitelskému zařízení, když
se data nejsou přenesena, zatímco době nečinnosti.

* Zařízení Přenosová rychlost nastavení, která se používá pro jiné modely, není nutné,
aby naše tiskárny.

5) Vyberte tiskárnu ze seznamu a stiskněte tlačítko [Configuration (Web)] uvidíte webový
prohlížeč pro změnu nastavení Ethernetu a WLAN jak je uvedeno níže.

(1) pokladní tiskárna



(2) Pokladní tiskárna (SRP-F310 / F312), mobilní tiskárny, tiskárna etiket

4-1-2 Konfigurace WLAN



1) Pokud stisknete tlačítko [Search], bude tiskárna připojena k síti se zobrazí v seznamu.

2) Vyberte IP adresu ze seznamu se budou vyhledávat tiskárnu a klepněte na tlačítko [OK].
Zobrazí se seznam tiskáren připojených ke zvolenému šetření.



3) Vyberte tiskárnu ze seznamu a stiskněte tlačítko [Setting], a pak následující okno pro
změnu nastavení bezdrátové sítě se pop-up.

4) Zadejte správnou IP adresu, masku podsítě a bránu aktuálně používané sítě, a potom
klepněte na tlačítko [Uložit] pro uložení nastavení.

* Stanovením "nečinnosti Time", můžete odpojit tiskárnu k hostitelskému zařízení, když
se data nejsou přenesena, zatímco době nečinnosti.

* Zařízení Přenosová rychlost nastavení, která se používá pro jiné modely, není nutné,
aby naše tiskárny.

5) Vyberte tiskárnu ze seznamu a stiskněte tlačítko [Configuration (web)], a pak přihlašovací
okno vyskočí.

6) Zadejte ID a heslo nastavené v tiskárně, a klepněte na tlačítko [OK]. (Výchozí nastavení
ID: "admin", heslo: "heslo")



7) Když se přihlásíte, uvidíte webový prohlížeč pro změnu nastavení bezdrátové sítě, jak je
uvedeno níže.

8) Můžete vyhledávat informace o bezdrátové síti stisknutím tlačítka Info BSS.



9) Při stisknutí tlačítka Info BSS, budou informace o SSID, BSSID, režim sítě, a informace
šifrování sítě v blízké vzdálenosti bude vypadat následovně.

4-1-3 Konfigurace WLAN přes Serial / USB

Připojení k tiskárně přes sériový kabel / USB, klepněte na tlačítko "Konfigurace WLAN (Serial / USB)".

* Tato funkce je podporována pouze tiskáren WLAN mobilní a WLAN POS.

- POS WLAN tiskárny, které jsou podporovány
SRP-350plusIII, SRP-352plusIII, SRP-F310II, SRP-F312II, SRP-F313II, SRP-380, SRP-382



(1) Vyberte "POS" jako typ tiskárny.

Vyberte "přístavem", klepněte na tlačítko "Připojit".
(Lze použít pouze USB kabel pro pokladní tiskárna).
Pokud je správně připojen, "následoval po připojení tiskárny" budou zobrazeny. Poté bude
uvedena konfigurace tiskárny.

(2) Systémové informace

Název tiskárny, tiskový port, uživatelské jméno, heslo uživatele je možné nastavit.



(3) Protokol

Můžete nastavit HTTPS, Telnet, FTP a protokol SNMP jako schopný nebo zakázat. SNMP lze
také nastavit.

(4) Informace BSS

Po klepnutí na tlačítko "Get BSS informace", budou uvedeny v blízkosti údaje AP.



(5) Síť

Můžete nastavit infrastruktury / Adhoc, SSID, IP, masku podsítě a bránu.

1) nečinnost Time
Stanovením "nečinnosti Time", můžete odpojit tiskárnu k hostitelskému zařízení, když se
data nejsou přenesena, zatímco době nečinnosti. Jsou-li více hostitelské zařízení
používaná s jednou tiskárnou, "nečinnosti Time" je doporučeno. (Jiné hostitelské zařízení
jsou omezeny na použití tiskárny, jestliže jeden hostitel zařízení, aby připojení k tiskárně.)

2) Wi-Fi Direct
Použití Channel při konfiguraci Wi-Fi Direct kanály. Conn Mode je zařazen do kódu PIN
nebo typu PBC.
- Typ PIN: Vložte stejný PIN kód, který je nastaven na "P2P PIN" na smartphonu pomocí

nástroje pro připojení.
(PIN kód musí být zadán ve formátu čtyř nebo osmimístného).

- Typ PBC: Potvrzení žádosti o schválení na Váš mobilní telefon připojit.



(6) ověření pravosti

Můžete nastavit ověřování a cryptograph. Je-li režim Infrastruktura, je třeba nastavit cryptograph
s přístupovým bodem pro správné připojení. Pak, pokud je režim Adhoc, je třeba nastavit
cryptograph s hostitelským zařízením.

(7) Osvědčení

Tiskárna může uložit soubor certifikátu pro certifikaci EAP-TLS.
Použijete-li certifikát TLS, CA certifikát (PEM), Client Key (KEY / PEM) a soubor certifikátu klienta
(PEM) by měl být nahrán. Velikost kláves certifikátu je doporučená
512. Je-li velikost certifikátu je více než 512, bude to nějakou dobu trvat certifikaci EAP.



4-2 webový server

(1) ) POS tiskárny

1) Spustit Internet Explorer.

2) Zadejte IP adresu tiskárny na Adresa aplikace Internet Explorer a klepněte na tlačítko
pokračovat .

[Poznámka]
- Pokud si nejste vědomi IP adresy, zkontrolujte adresu IP stisknutím klávesy Function.
- Zeptejte se správce sítě IP adresy a související informace.

3) Při konfiguraci se zobrazí okno, zadejte nové nastavení Network .



* Stanovením "nečinnosti Time", můžete odpojit tiskárnu k hostitelskému zařízení, když se
data nejsou přenesena, zatímco době nečinnosti.

* Zařízení Přenosová rychlost nastavení, která se používá pro jiné modely, není nutné, aby
naše tiskárny.

(2) Pokladní tiskárna (SRP-F310 / F312), mobilní tiskárny, tiskárna etiket

1) Spustit Internet Explorer.

2) Zadejte IP adresu tiskárny na Adresa aplikace Internet Explorer a klepněte na tlačítko
pokračovat .

Je-li povoleno SSL na web-server,

* Bezpečnostní varovné okno se objeví při pokusu o připojení https.
Přijmout certifikát poskytnutý tiskárny v okně varování a pokračovat. Když SSL na web-serveru je

zakázána,

zadejte IP adresu tiskárny do adresního řádku a následující přihlašovací okno vyskočí. Zadejte ID a
heslo nastavené pro tiskárnu a potom klepněte na tlačítko [OK]
(Hodnoty nastavení jsou ve výchozím nastavení ID: "admin", heslo: "heslo").



Když se ID a heslo shodují s těmi registrovaných v tiskárně, se otevře následující okno.

Jak LAN a WLAN může být nakonfigurován tak z tohoto okna.
Konfigurace Nastavení LAN

Nastavení vztahující se k Home, systému mění protokol a sítě (LAN) lze konfigurovat v tomto
okně.



Volba Wireless LAN

Home System, protokol, síť (WLAN) a Authentication lze nakonfigurovat z tohoto okna a režim
Průvodce je také k dispozici pro snadnější Krok za krokem.

[Poznámka]
Více informací o možnostech naleznete v "Ethernet rozhraní Manual" nebo "Network User Manual".


