
Stručná Príručka pre Windows
Vybalenie tlačiarne Leitz Icon
Skontrolujte, či sú v škatuli všetky uvedené položky. Ak niektorá chýba alebo je poškodená, 
obráťte sa na podporu zákazníkom na stránke www.leitz.com/icon.

Oboznámenie sa s tlačiarňou

Inštalácia softvéru
Softvér sa musí nainštalovať ešte pred pripojením tlačiarne k počítaču.

Inštalácia softvéru
1. Prevezmite najnovšiu verziu Leitz Icon Software zo stránky Leitz na adrese www.leitz.com/

icon.

2. Otvorte priečinok Downloads (Prevzaté) v počítači a dvojitým kliknutím na  spustite 
inštaláciu.

3. Softvér nainštalujte podľa pokynov na obrazovke.

Zapojenie do elektrickej siete
Tlačiareň sa napája pomocou priloženého napájacieho adaptéra  a napájacieho kábla.

1. Zastrčte napájací kábel do 
napájacieho adaptéra.

2. Zastrčte napájací adaptér do 
napájacieho konektora na zadnej 
strane tlačiarne.

3. Zastrčte napájací kábel do elektrickej 
zásuvky.

Ak chcete tlačiareň používať ako prenosné 
zariadenie, k dispozícii je aj voliteľná, 
externá, nabíjateľná batéria. Informácie o 
používaní voliteľnej batérie nájdete v 
Príručke používateľa tlačiarne Leitz Icon 
(na stránke www.leitz.com/icon).

A Leitz Icon printer D Čistiaca karta G Kábel USB

B Úvodná náplň so štítkami E Napájací adaptér

C Záručný list F Napájací kábel

A Tlačidlo podávania E Stavová kontrolka bezdrôtového 
pripojenia I Konektor batérie

B Tlačidlo rezačky F Otvor na vychádzajúce štítky J Konektor USB

C Tlačidlo krytu náplne G Navádzacia západka na štítky K Napájací konektor

D Stavová kontrolka 
napájania H Zásobník na štítky L

Tlačidlo Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) (chránená inštalácia cez Wi-
Fi)
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Pripojenie tlačiarne k počítaču
Tlačiareň môžete k počítaču pripojiť bezdrôtovo, alebo pomocou priloženého kábla USB. 
Podrobnosti nájdete v nasledujúcich častiach:

• Nastavenie tlačiarne pomocou USB
• Nastavenie tlačiarne na bezdrôtové používanie

Nastavenie tlačiarne pomocou USB
Po prevzatí a nainštalovaní softvéru pripojte tlačiareň do el. siete (pozri Zapojenie do elektrickej 
siete) a zapojte kábel USB do počítača.

1. Zapojte kábel USB do konektora USB na zadnej strane 
tlačiarne.

2. Pripojte druhý koniec kábla USB do voľného portu USB 
na počítači.
Za necelú minútu začne Windows inštalovať ovládače 
potrebné k vašej tlačiarni. Po dokončení inštalácie 
môžete vytlačiť prvý štítok.

Ďalej si prečítajte Oboznámenie sa s náplňou so štítkami, kde sa nachádza viac informácií o 
inteligentných náplniach so štítkami Leitz Icon.

Nastavenie tlačiarne na bezdrôtové používanie
Ak chcete tlačiareň používať bezdrôtovo, sú potrebné tieto dva kroky:

1. Pripojenie tlačiarne k sieti.
2. Pridanie tlačiarne k počítaču a inštalácia ovládača tlačiarne.

Pri prvotnom nastavení a neskôr v prípade absencie známej siete sa tlačiareň prepne do tzv. 
režimu „Soft AP“, keď si vytvorí vlastnú Wi-Fi sieť pre potreby bezdrôtovej tlače. Pri pripojení 
tlačiarne do existujúcej siete bude režim Soft AP slúžiť na pripájanie k tlačiarni a výber domácej 
alebo podnikovej siete, ku ktorej chcete tlačiareň pripojiť. Neskôr, ak tlačiareň presuniete na iné 
miesto, kde sieť nie je dostupná, tlačiareň sa prepne späť do režimu Soft AP, aby ste sa k nej 
mohli pripojiť a tlačiť prostredníctvom jej vlastnej vysielanej siete.

Pripojenie tlačiarne k sieti
1. Na počítači vyhľadajte dostupné bezdrôtové siete.

Informácie o vyhľadávaní bezdrôtových sietí nájdete v dokumentácii k počítaču.
2. V zozname dostupných sietí vyberte identifikátor tlačiarne.

Identifikátor tlačiarne má formát ICON-xxyyzz a nachádza sa na štítku na spodnej strane 
tlačiarne.

3. Kliknite na Pridať alebo Pripojiť.
4. Po pripojení spustite na počítači internetový prehliadač.
5. Do adresového riadka zadajte 192.168.1.1 a stlačte Enter.
6. Zadajte svoje meno používateľa a heslo do polí Meno používateľa a Heslo.

Predvolené meno používateľa a heslo je:
Meno používateľa: admin
Heslo: password

Toto meno používateľa a heslo môžete kedykoľvek zmeniť. Viac informácií nájdete v 
Príručke používateľa tlačiarne Leitz Icon.

7. Kliknite na OK.
Zobrazí sa ovládací panel Leitz Icon.

8. Kliknite na položku Sprievodca nastavením Wi-Fi.
9. Kliknite na položku Pripojiť k existujúcej sieti.

Zobrazí sa stránka Výber bezdrôtovej siete.
10.Zo zoznamu dostupných sietí vyberte svoju bezdrôtovú sieť.
11.Po výzve zadajte heslo na prístup do siete a stlačte OK.
12.Kliknite na tlačidlo Ďalej.

Zobrazí sa stránka Nastavenia pripojenia s najbežnejšími, predvolenými nastaveniami.
13.Pokiaľ nevykonávate rozšírenú inštaláciu vyžadujúcu si konkrétnu statickú IP adresu, 

kliknite na tlačidloĎalej a použite predvolené nastavenia.
14.Na stránke Potvrdiť a pripojiť kliknite na tlačidlo Pripojiť.

Počas pripájania tlačiarne k zvolenej sieti môže zaznieť zvuk resetovania tlačiarne. Zároveň 
sa preruší bezdrôtové pripojenie počítača k tlačiarni a budete musieť počítač znovu pripojiť 
k bezdrôtovej sieti.

15.Zatvorte ovládací panel Leitz Icon.

POZNÁMKA Softvér sa musí nainštalovať ešte pred pripojením tlačiarne k počítaču.

POZNÁMKA Ak štítok na spodnej strane tlačiarne neobsahuje identifikátor tlačiarne, môžete 
identifikátor tlačiarne zistiť podľa MAC adresy tlačiarne. V takom prípade má 
identifikátor tlačiarne formát ICON-xxyyzz, pričom xxyyzz je posledných šesť znakov 
MAC adresy tlačiarne (nachádzajúcej sa na štítku na spodnej strane tlačiarne). Ak je 
napríklad MAC adresa tlačiarne MAC:00:1E:CO:13:13:A5, identifikátor tlačiarne je 
ICON-1313A5.
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Pridanie tlačiarne k počítaču
Táto časť obsahuje opis postupu pridania tlačiarne a inštalácie ovládača tlačiarne v systémoch 
Windows 8 a Windows 7. Ak používate inú verziu Windows, prečítajte si príslušnú dokumentáciu 
s informáciami o pridaní sieťovej tlačiarne.

1. Kliknite na tlačidlo Štart, Ovládací panel, Hardvér a zvuk a potom Zariadenia a tlačiarne.
2. Kliknite na položku Pridať tlačiareň.

Zobrazí sa dialógové okno Pridať tlačiareň.
3.  (Iba Windows 7) Vyberte možnosť Pridať sieťovú tlačiareň, bezdrôtovú tlačiareň alebo 

tlačiareň s rozhraním Bluetooth.
4. Kliknite na položku Požadovaná tlačiareň nie je v zozname.

Zobrazí sa stránka Vyhľadanie tlačiarne použitím ďalších možností.
5. Vyberte príkaz Pridať tlačiareň použitím adresy TCP/IP alebo názvu hostiteľa a kliknite na 

Ďalej.
6. Na stránke Zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu tlačiarne vykonajte tieto kroky:

a. V zozname Typ zariadenia vyberte Zariadenie TCP/IP.
b. Do poľa Názov hostiteľa alebo IP adresa zadajte identifikačné číslo tlačiarne (ICON-

xxyyzz).
Pole Názov portu sa vyplní automaticky.

c. Zrušte označenie políčka Načítať informácie z tlačiarne a automaticky vybrať ovládač 
tlačiarne, ktorý sa má použiť.

d. Kliknite na Ďalej.
7. Na stránke Vyžadujú sa ďalšie údaje o porte vykonajte tieto kroky:

a. Vyberte možnosť Štandardný.
b. V zozname vyberte Všeobecný typ sieťovej karty.
c. Kliknite na Ďalej.
Zobrazí sa stránka Inštalovať ovládač tlačiarne.

8. Vykonajte tieto kroky:
• V zozname Výrobca vyberte Leitz.
• Ak sa Leitz v zozname nenachádza, vykonajte tieto kroky:

a. Kliknite na možnosť Použiť disk.
b. V dialógovom okne Inštalácia z disku kliknite na Prehľadávať.
c. V dialógovom okne Otvoriť prejdite do priečinka Ovládače v priečinku C:/Program 

Files (x86)/Leitz Icon Software/Drivers a kliknite na príkaz Otvoriť.
d. Kliknite na OK.

9. V zozname Tlačiarne vyberte Leitz Icon.

10.Kliknite na Ďalej.

11.Ak budete vyzvaní na výber verzie ovládača, ktorú chcete použiť, vyberte Nahradiť súčasný 
ovládač a kliknite na možnosť Ďalej.

12.Na stránke Zadajte názov tlačiarne vykonajte tieto kroky:
a. Do poľa Názov tlačiarne zadajte zmysluplný a rozpoznateľný názov tlačiarne, napr. Moja 

Leitz Icon.
b. Kliknite na Ďalej.

13.Na stránke Zdieľanie tlačiarní vykonajte tieto kroky:
a. Vyberte požadovanú možnosť pre spoločné používanie tlačiarne.
b. Kliknite na Ďalej.

14.Na ďalšej stránke vykonajte tieto kroky:
a. Vyberte, či má byť tlačiareň Leitz Icon predvolenou tlačiarňou.
b. (Voliteľné) Kliknutím na príkaz „Vytlačiť skúšobnú stranu“ vytlačte skúšobný štítok.
c. Kliknite na Ukončiť.
Tlačiareň sa pridá do počítača a je k dispozícii pre tlač.

Oboznámenie sa s náplňou so štítkami
Inteligentné náplne so štítkami Leitz Icon sa do tlačiarne vkladajú poľahky a sú recyklovateľné*. 
Každá náplň má rozkladací navádzač štítkov, ktorý sa otvorí pri vkladaní a tlači štítkov a zatvorí 
na ochranu štítkov počas skladovania. Inteligentná náplň so štítkami využíva špeciálny čip na 
identifikáciu náplní, ktorý slúži na odovzdávanie informácií o náplni so štítkami softvéru – napr. 
typ a formát štítkov, kapacita náplne so štítkami a počet zvyšných štítkov.

*Inteligentné náplne so štítkami nemusia byť vo vašej krajine recyklovateľné.

POZNÁMKA Ak sa v zozname Tlačiarne nachádza viac ako jedna verzia Leitz Icon, vyberte 
najaktuálnejšiu.

A Rozkladací navádzač štítkov B Otvor na vychádzajúce štítky C Čip na identifikáciu náplní

POZNÁMKA S čipom na identifikáciu náplní nemanipulujte, mohlo by ho to poškodiť. Ak sa čip poškodí, 
náplň so štítkami nemusí fungovať správne.
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Vkladanie štítkov Oboznámenie sa s Leitz Icon Software

Podrobnosti o všetkých funkciách softvéru Leitz Icon sa nachádzajú v Pomocníkovi.

Tlač štítkov
Pomocou Leitz Icon printer môžete tlačiť široké spektrum lepiacich štítkov, ako aj nelepiace 
menovky, poznámky a pozvánky. 

Táto časť obsahuje opis, ako vytlačiť základný štítok s adresou. Podrobné informácie o tlači 
ostatných typov štítkov sa nachádza v Leitz Icon SoftwarePomocníkovi (v ponuke Pomoc).

1. Kliknutím na  spustite Leitz Icon Software.
2. Kliknite na voľbu Adresa na paneli voľby štítku.

Panel voľby štítku sa rozvinie a zobrazia sa dostupné typy štítkov s adresou.
3. Kliknite na voľbu Štítok s adresou.

Panel voľby štítku sa rozvinie a zobrazia sa dostupné šablóny štítkov s adresou.
4. Kliknite na voľbu Štítok s adresou.

Panel voľby štítku sa zvinie a zobrazí sa štítok s adresou.
5. Text upravíte po jednom kliknutí na zobrazený štítok.
6. Do štítku napíšte adresu alebo iný text.
7. Ak chcete, môžete zmeniť formátovanie textu pomocou panela Formátovanie.
8. Kliknutím na príkaz Vytlačiť sa štítok vytlačí.

Ďalšie informácie
Ďalšie informácie vrátane najnovšieho softvéru, firmvéru, používateľských príručiek, noviniek a 
častých otázok nájdete na stránke spoločnosti Leitz na adrese www.leitz.com/icon.

A Vybrať tlačiareň D Zamknúť/odomknúť dizajn 
štítkov G

Vytvoriť vlastný adresár alebo 
použiť existujúci adresár Mac 
Contacts

B
Pridať adresy, text, počítadlá, 
dátum a čas, čiarové kódy, 
tvary alebo obrázky

E Formátovať objekty a 
prispôsobiť ich vlastnosti H Priblížiť zobrazený štítok

C Vybrať kategóriu, typ a šablónu 
štítku F Upraviť štítok I Vytlačiť štítok
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1. Kryt náplne otvoríte stlačením tlačidla 
navrchu tlačiarne.

2. Podľa obrázka nadvihnite západku 
navádzača štítkov.

3. Vytiahnite rozkladací navádzač štítkov na 
náplň a nechajte ho zacvaknúť.

4. Náplň vložte do tlačiarne podľa obrázka. 
Uistite sa, že je náplň v tlačiarni 
vycentrovaná a bezpečne upevnená.

5. Sklopte západku navádzača štítkov.

6. Zatvorte kryt náplne.
Tlačiareň automaticky posunie štítky do 
počiatočnej polohy.

POZNÁMKA S čipom na identifikáciu 
náplní nemanipulujte, mohlo 
by ho to poškodiť. Ak sa čip 
poškodí, náplň so štítkami 
nemusí fungovať správne.

www.leitz.com/icon
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