
Buton PAUZA 

Indicatoarele 
tip LED

                 *Imprimanta in stare de functionare ON LINE    
 *Eroare

        *Status RIBON

Butonul FEED 

    Ethernet          USB  Port         Port            Alimentare
                                    Serial       Paralel

Orificiu  acces  etichete  de 
pe suportul extern

Indicatoarele tip LED:   

Cilindru ghidaj etichete

Senzor etichete 

Cap de imprimare

����

�

Capac

Rola de etichete

Suport interior
pentru role de etichete

Schema de instalare pentru ribon si etichete

Cap de imprimare

Ribon

Sistem ghidare

Cilindru 

Rola de hartie 

Spatiu pentru ribon uzat

etichete orientate spre exterior

etichete orientate spre interior

Cilindru de cauciuc

Instalarea rolelor de etichete

Instalarea ribonului

Buton pentru
deschiderea 
mecanismul interior al 
imprimantei

Imprimanta cu transfer termic de coduri de bare
                         

                    GP-1125T

Ghid de punere in functiune

  Ghidaj etichete       Rotita de reglaj a tamburului  
                                 pentru  ribon uzat

*Daca aveti nevoie de mai multe informatii, va rugam sa descarcati si sa cititi manualul de utilizare al 
imprimantei, de pe situl www.magazinuldeetichete.ro
*Specificatiile imprimantei, accesoriile si programul de editare al etichetelor pot  
suferi modificari fara notificari prealabile.

Tambur pentru ribon uzat

2.Fixati rola de etichete pe tambur.

3.Introduceti  tamburul  cu  rola  de  etichete  
  in imprimanta.                                              
                                                    

1.Apasati cele 2 butoane laterale si 
   deschideti capacul imprimantei.

 4.Apasati  butonul  pentru  a deschide 
    mecanismul interior al imprimantei

8. Inchideti mecanismul interior al         
    imprimantei apasand pe ambele       
    parti ale acestuia in acelasi timp.

7. Aveti grija ca ribonul sa fie bine    
    intins.

6.Trageti ribonul peste capul                 
   imprimantei si fixati-l pe suportul        
   pentru ribon uzat.

1. Fixati pe tamburul dedicat  suportul         pentru ribonul uzat.
   2. Instalati tamburul in imprimanta, fixand   
       mai intai partea stanga si mai apoi          
       partea dreapta.

5. Treceti rola de etichete pe sub cilindrul de ghidaj si prin sistemul de ghidaj etichete 
     (de culoare albastra)  

Tambur pentru ribon 
uzat

3. Fixati ribonul pe tamburul dedicat. 4.Deschideti mecanismul interior al    
   imprimantei apasand pe buton,  
   conform indicatiei din desen. 

5. Instalati ribonul in imprimanta 
    fixand mai intai partea stanga si 
    mai apoi partea dreapta. 

Senzor GAP    Sistem ghidare



********************

*NOW IN DUMP MODE*

***********************

BAUD RATE:

 7                               8                         BAUD RATE

OFF                          OFF                         9600*

OFF                          ON                          19200

ON                           OFF                         38400

ON                           ON                          115200

Multumim pentru alegerea imprimantei GP-1125T.

Aceasta imprimanta poate tipari etichete in regim direct termic (DT) cat si 
prin transfer termic cu ribon (TT).

Se pot folosi riboane de diferite culori, cum ar fi:  negru, rosu, verde, 
albastru, argintiu, alb sau auriu.

Softul este intuitiv si foarte usor de folosit, fiind asemanator ca interfata si 
functii cu editorul de texte Microsoft Word. Totodata cele mai uzuale coduri 
de bare 1D si 2D sunt, deja, preinstalate si gata de folosit.

GP-1125T se poate conecta folosind: portul serial standard, un port paralel, 
un port USB si un port Ethernet LAN 10/100Mbps. Prin intermediul portului 
Ethernet, va puteti conecta la reteaua locala, astfel ca veti putea tipari de pe 
mai multe calculatoare, fiecare calculator putand sa aiba o locatie diferita.

Exemple de domenii de utilizare:

• etichete de inventar
• etichetari pe categorii de produse
• etichete cu instructiuni de utilizare
• etichete pentru marcarea pacientilor
• etichete pentru marcarea medicamentelor
• etichete cu informatii colet
• etichetarea de preturi
• etichete cu traduceri
• etichetari pe categorii de produse
• etichete cu instructiuni de utilizare
• etichete cu informatii generale
• Bilete de acces

Sunt 2 butoane si 3 indicatoate LED

GP-1125T, este o imprimanta de clasa medie, cu ajutorul careia se pot tipari 
coduri de bare, orice fel de text, poze, etichete RFID.

Indicatorul ON LINE clipeste la fiecare 640ms, 
indicatorul ERROR stins. Imprimanta este in asteptare

Indicatorul ON LINE aprins, indicatorul ERROR stins Imprimanta este alimentata si 
functioneaza normal

Imprimanta are in dotare, inclus in pret, un suport interior de etichete care se 
poate folosi pentru role de etichete cu diametrul exterior maxim de 5" cat si 
un suport exterior pentru role de etichete cu diametrul exterior de pana la 
8.4". Se pot folosi riboane cu lungimi de pana la 300 m si role mari de 
etichete

Indicatorul ON LINE stins, indicatorul ERROR se  
aprinde 80ms,apoi se opreste 160ms, imprimanta
incepe sa emita un semnal sonor intermitent

S-a detectat o erorare generata 
de spatiul dintre etichete ( gap error)

Indicatorul ON LINE stins, indicatorul ERROR se 
aprinde 500ms,apoi se stinge pentru 6s.

Indicatorul ERROR clipeste 160ms.

2.1 Indicatoarele LED in cazul tiparirii Direct Termice 

2.2 Indicatoarele LED in cazul tiparirii cu RIBON

Statusul indicatorului LED            Descriere

Statusul indicatorului LED                                Descriere

Indicatorul RIBBON aprins Ribonul este instalat corect

Indicatorul  RIBBON  clipeste  la  fiecare 
300ms,  imprimanta  emite  semnale 
sonore la fiecare 2.4s

Ribonul nu este instalat corect

2. Indicatoarele LED si functiile lor 3. Functiile butoanelor

Imprimanta este supraincalzita.
Dupa 1 minut procesorul imprimantei 
verifica din nou temperatura, si daca 
aceasta este in parametrii normali, 
imprimanta isi reia activitatea.

Eroare de tip Linie neagra (black mark) 

Indicatorul ON LINE stins, indicatorul ERROR clipeste
la fiecare160ms. Aceasta secventa se repeta de 2 ori.  
Indicatorul ERROR  se stinge pentru 320ms, 
imprimanta incepe sa emita un semnal sonor 
intermitent.

In stare normala de functionare, apasand butonul FEED  imprimanta 
scoate cateva etichete.

1.Feed 

2.Pauza

3.Functia START

Imprimanta are 6 functii care pot fi folosite pentru configurare sau 
pentru a testare, dupa cum urmeaza

Functie                                         Descriere

Aceasta functie se foloseste pentru a verifica daca imprimanta 
functioneaza corect.

Secventa DIP va fi tiparita

Detectarea ribonului

*Setarile din fabrica nu includ si setarile pentru ribon

Daca vreti sa opriti procesul de imprimare, apasati butonul PAUZA. Pentru reluarea
imprimarii mai apasati-l inca o data.

6                            Rezervat

 7&8                        Baud rate set                                                                       valoare implicita

     DIP No.                          Functie                                     Pornit (ON)                        Oprit  (OFF)    

    1                Sunete intermitente (bipuri)                   Dezactivat                           Activat

    2                            Rezervat

    3                          Detectare ribon                            Dezactivat                           Activat

    4                                 Senzor                              Sensibilitate mare          Sensibilitate normala 

5               Power on paper feed (nota 1)                    Dezactivat                          Activat

*este valoarea implicita 

Nota 1: 
Power on paper feed : Se pot pune sau scoate etichete in/din imprimanta
                                     in timp ce imprimanta este pornita

5.PROBLEME DE  FUNCTIONARE4.Functiile comutaoarelor DIP (DIP SWITCH FUNCTION)
5.1. Probleme uzuale
Tabelul de mai jos prezinta cele mai uzuale probleme ce pot aparea in timpul functionarii unei imprimante. 
Daca intalniti un alt tip de problema va rugam sa ne contactati pentru a va asista in rezolvarea acesteia.

Problema                   Cauze posibile         Solutii si sugestii       

Nu se aprinde
ledul "ON LINE”

Nu tipareste

Imprimanta nu este pornita                Porniti imprimanta de la buton

Capul imprimantei nu este bine 

Nu tipareste

Cablul Ethernet nu este 
bine conectat 

Ribon non standard

1.Verificati daca ledul indicator RJ-45 
verde/portocaliu este aprins.
Cand imprimanta primeste date va fi 
portocaliu.

3.Verificati daca adresa IP este corect 
introdusa in imprimanta.
 Asteptati cateva minute ca sa fiti siguri 
ca imprimanta s-a conectat la server si 
incercati  un test de tiparire.

4.Incercati un cablu ethernet nou.

Verificati specificatiile 
ribonului.

Ribonul nu este instalat cu partea  
care trebuie spre etichete (IN or 
OUT)

Reinstalati ribonul

Capul de imprimare murdar            Curatati capul de imprimare si 
             tipariti din nou

Verificati daca a fost data comanda
 PRINT la sfarsitul fisierului de  
tiparit sau daca este comanda 
CRLF dupa fiecare linie

Comenzi de tiparire gresite   

2.Verificati daca IP-ul imprimantei este in
 modul DHCP

Ribonul si/sau etichetele nu 
au fost bine asezate in 
imprimanta

Capul de imprimanta este 
murdar

Reinstalati etichetele si/sau
ribonul

Curatati capul de 
imprimare

Capul  de  imprimanta  este 
deteriorat

Schimbati capul de 
imprimare

Tiparire 
incompleta

Tiparire 
neuniforma

Dimensiunea etichetelor 

Densitatea tiparirii aleasa gresit Incercati densitatea tiparirii 7

Tiparirea se 
face intr-un 
mod instabil

Comutatoarele DIP 

Mecanismul interior al imprimantei
(capul de imprimanta) este deschis

1.Introducere

Imprimanta GP-1125T este o imprimanta utilizata pentru tiparirea de coduri 
de bare si/sau a diferitelor informatii necesare companiei dumneavoastra, pe
 etichete de hartie in rola, pe carton, plastic sau banda textila.

Toate aceste caracteristici precum si rezolutia mare de tiparire (203 dpi), 
face ca imprimanta GP-1125T sa fie o imprimanta compacta, robusta, de 
calitate; una dintre cele mai performante imprimante din clasa sa.

Cablul de alimentare nu este 
bine conectat

Verificati cablul de alimentare si 
priza unde este conectat.

Inchideti capul imprimantei.
 inchis              

S-a terminat ribonul                             Puneti ribon nou.

Ribon instalat gresit                                      
Reinstalati ribonul in maniera
corecta

S-a terminat rola de etichete               Puneti o rola noua.

Reinstalati rola in maniera corecta.
Rola de etichete instalata 
gresit

Eroare de la senzorul de etichete
 (gap sensor)

Verificati rola de etichete, cat si 
ceea ce tipariti.                            
    

Hartia prinsa in imprimantaa                 Curatati hartia .                                   

Cablul serial nu este 
conectat bine

1.Verificati configuratia Pin-ilor la 
ambele capete sa fie aceiasi.

Cablul USB nu este 
conectat bine

Verificati daca ati conectat bine 

cablul sau incercati cu un altul nou.

Nota: Functia de emitere de semnale sonore poate fi configurata
          prin intermediul comutatoarelor DIP

Verificati daca in programul
aleasa necorespunzator de editare a etichetelor 

aveti aceleasi dimensiuni 
cu ale etichetelor pe care 
vreti sa le tipariti

Capul de imprimare nu calca 
uniform pe suprafata de 
tiparit; ribonul sau etichete nu
sunt instalate corect

Verificati densitatea de 
tiparire, reinstalati 
etichetelesi ribonul.

Imprimanta de afla in modul 
HEX Dump sau setarile pentru
 RS-232 sunt gresite.

Restartati imprimanta si iesiti 
din modul Dump sau resetati 
parametrii RS-232

Modul Depanare
C.Tineti apasate butoanele FEED si PAUZA, si porniti 

Sariti peste secventa 
de program AUTO.BAS

Utilizatorii pot folosi comanda TSPL2 pentru a salva un 
program (AUTO.BAS ) in imprimanta. Cand porniti 
imprimanta, aceasta va rula programul in mod automat.
 Daca vreti sa sariti peste aceasta secventa de program, 
trebuie sa:
Apasati butoanele PAUZA si FEED, si apoi porniti 
imprimanta. Cand ledul de alimentare albastru  se 
stinge si cel de eroare rosu se aprinde , eliberati aceste 
doua butoane, iar imprimanta va sari peste efectuarea 
programului AUTO.BAS.
Dupa aceasta ledul de alimentare, albastru, se aprinde.

B. Asigurati-va ca etichetele sunt instalate corect, 
    si capacul imprimantei este inchis.
C. Tineti apasat butonul FEED si porniti imprimanta. Dupa
    ce va fi tiparita secventa de autotest, eliberati butonul    
    FEED.

A. Opriti imprimanta. Auto TEST

A.Opriti imprimanta.
B. Asigurati-va ca etichetele sunt instalate corect,si capacul 
imprimantei este inchis.
C.Tineti apasat butonul PAUZA si porniti imprimanta. Cand 
imprimanta incepe sa tipareasca eliberati butonul PAUZA.

A.Opriti imprimanta.
B. Asigurati-va ca etichetele sunt instalate corect,si capacul 
imprimantei este inchis.

imprimanta.
Cand ledul de alimentare  albastru  si cel de eroare rosu sunt
 aprinse in acelesi timp, eliberati butoanele FEED si PAUZA, 
iar imprimanta intra in modul depanare, si va fi tiparit 
urmatorul mesaj:

A.  Opriti imprimanta.
B.  Tineti apasat butoanele PAUZA si FEED si porniti         
     imprimanta.
     Cand ledul de alimentare albastru este aprins si  cel  de
     eroare  rosu este stins, eliberati  butoanele.  In  acest    
     moment  toate datele din memoria DRAM vor  fi  sterse  
    iar imprimanta va reveni la setarile din fabrica.
     Dupa aceasta ledul de alimentare, albastru, se aprinde.

La pornirea imprimantei aceasta va detecta in mod 
automat daca ribonul este sau nu instalat si in functie de 
aceasta va stabili modul de imprimare: cu transfer direct 
termic (fara ribon) sau prin transfer termic ( cu ribon). 

Initializarea Imprimantei

Calitatea slaba a  
imprimarii

2.Verificati daca "baud rate setting"
 este la fel, atat pe calculator cat si
 la imprimanta.
Daca lucrati in modul de 
comandaTPSL va sugeram  
9600,n,8,1 pentru o fiabilitate mai 
mare.
3.Incercati un cablu nou.
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