
Specialisti în etichetare, prindere si fixare 

Începutul:  
Introducerea setului de  acumulatori 

• Scoateţi capacul de la compartimentul 
bateriilor  

• Introduceţi pachetul de acumulatori 
reîncărcabili (sau 66 baterii AA) în 
compartiment  

• Puneţi capacul la loc 

• Conectaţi adaptorul de reţea pentru a încărca 
setul de acumulatori 

 

 



Specialisti în etichetare, prindere si fixare 

Începutul:  
Introducerea setului de  acumulatori 

Informaţii despre produs: 
• Durata primei încărcări: 8 ore 

• Durata medie a unei reîncărcări: 2 ore 

• Cu o încărcare completă puteţi eticheta până la 7 casete de benzi 

• Cu acumulatorii Lithiu-Ion poţi printa mai mult decât cu bateriile 
obişnuite 

• Aparatul de etichetat funcţionează şi cu baterii AA, dar setul de  

acumulatori este recomandat din cauza cutterului, care are nevoie de o 
sursă stabilă de energie  

• bateriile alkaline nu au toate aceeaşi energie 
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Începutul: Introducerea şi 
scoaterea casetelor cu bandă 

• Instalarea unei casete cu bandă: 
• Deschideţi capacul compartimentului pentru casete; 
• Introduceţi caseta; 
• Apăsaţi caseta până se blochează în poziţie; 
• Închideţi capacul compartimentului pentru casete. 

 

• Scoaterea unei casete cu bandă: 
• Deschideţi capacul compartimentului pentru casete; 
• Apăsaţi butonul de scoatere a casetei; 
• Caseta se va ridica din compartiment; 

• Scoateţi caseta şi introduceţi una nouă; 
• Închideţi capacul compartimentului pentru casete. 
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Ghid de Utilizare Rapidă RHINO  6000 
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Etichete pentru cabluri 

• Înfăşurări verticale      

 

1. Apăsaţi V.WRAP      

2. Introduceţi diametrul cablului, apoi apăsaţi OK            

3. Introduceţi textul: Dormitor 1 - CATV 

4. Apăsaţi PRINT      

 

 

• Înfăşurări orizontale 
 

1. Apăsaţi H.WRAP  

2. Setaţi lungimea etichetei: AUTO, apoi apăsaţi OK 

3. Introdceţi textul: A101 

4. Apăsaţi PRINT  
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Etichete pentru cabluri 

• Steag 

 

1. Apăsaţi FLAG  

2. Setaţi lungimea steagului: AUTO, apoi apăsaţi OK 

3. Apăsaţi LIBRARY  

4. Selectaţi VOICE/DATA, apoi apăsaţi OK 

5. Apăsaţi L, selectaţi LAN, apoi apăsaţi OK 

6. Apăsaţi PRINT  

 

• Etichete autolaminante 

 

1. Apăsaţi SELF-LAM  

2. Setaţi lungimea etichetei: AUTO, apoi apăsaţi OK 

3. Introdceţi textul: A101 

4. Apăsaţi PRINT  
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Etichete pentru panouri 

• Panouri electrice      

 
1. Apăsaţi TBLOCK     

2. Setaţi numărul de blocuri, apăsaţi OK. Nr. de blocuri: 6 şi lăţimea blocului: 25 mm, apăsaţi OK, selectaţi 
DONE, apăsaţi OK        

3. Introduceţi textul: Dormitor 1, apăsaţi ENTER, Hol  

4. Apăsaţi                   pentru a trece în următoarea celulă 
5. Introduceţi textul: Bucătărie    

6. Repetaţi paşii 4-5 până ce toate terminalele sunt etichetate        

7. Apăsaţi PRINT      

 

• Patch panel-uri 
 

1. Apăsaţi PPANEL  

2. Selectaţi distanţa dintre porturi: 17,5 mm şi numărul de porturi:  

6 (număr de porturi grupate împreună), selectaţi DONE, apăsaţi OK 

3. Introduceţi textul: A01 

4. Apăsaţi SERIAL   
5. Selectaţi 1 pentru serializare, apăsaţi OK 

6. Setaţi incrementul: 1 şi numărul de porturi: 6 (numărul total de porturi),  

apăsaţi OK, selectaţi DONE, apăsaţi OK 

7. Apăsaţi PRINT           selectează toate 
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Etichete pentru panouri 

• Partea din spatele patch panel-urilor (#1) 
 

1. Creaţi o etichetă pentru patch panel (vezi paşii 1-6 Patch Panel-uri) 

2. Apăsaţi SHIFT + PPANEL    

3. Setaţi numărul de copii la 1     

4. Apăsaţi PRINT     

 

• Partea din spatele patch panel-urilor (#2) 
 

1. Apăsaţi PPANEL  

2. Setaţi distanţa dintre porturi: 30 mm, numărul de porturi: 3,  

selectaţi DONE, apăsaţi OK 

3. Introduceţi textul: A01, apăsaţi ENTER, A02 

4. Apăsaţi ADV.SER.  

5. Selectaţi SIMULTAN, apăsaţi OK 

6. Selectaţi 1 pentru ca primul caracter să fie serializat, apăsaţi OK 

7. Selectaţi 2 pentru ca al doilea caracter să fie serializat, apăsaţi OK 

8. Setaţi incrementul: 2 şi numărul de serializări: 3, apăsaţi OK 

9. Apăsaţi SHIFT + PPANEL  

10. Setaţi numărul de copii la 1, apăsaţi PRINT  
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Etichete pentru etichetarea panourilor 

• Panouri distribuţie A/V 
 

• 1. Apăsaţi PPANEL 

• 2. Selectaţi distanţa dintre porturi: 40 mm şi numărul de porturi: 3, setaţi DONE, apăsaţi OK 

• 3. Introduceţi textul: MSTR BDRM 

• 4. Apăsaţi             o dată pentru a trece la următorul conector 
• 5. Repetaţi paşii 3-4 până ce primele 3 porturi sunt etichetate 

• 6. Apăsaţi                  , selectaţi 'inserează următoarea etichetă  
în dreapta', apăsaţi OK 

• 7. Repetaţi paşii 3-6 până ce toate porturile sunt etichetate 

• 8. Apăsaţi PRINT         selectează toate 

 

• Module 
 

• 1. Apăsaţi MODULE 

• 2. Setaţi mărimea siguranţei: 17,5 mm, numărul modulelor: 3, 

•    multiplicatori: modulul 1, multiplicator 1, 

•                        modulul 2, multiplicator 1, 

•                        modulul 3, multiplicator 2, selectaţi DONE, apăsaţi OK 

• 3. Inseraţi text: BAR 

• 4. Apăsaţi                o dată pentru a trece la următorul modul 
• 5. Repetaţi paşii 3-4 până ce toate modulele sunt etichetate 

• 6. Apăsaţi PRINT  
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Etichete pentru blocuri terminale 

• Blocuri terminale 
 

• 1. Apăsaţi TBLOCK 

• 2. Setaţi numărul de blocuri: 8 şi mărimea blocului: 6 mm,  
selectaţi DONE, apăsaţi OK 

• 3. Inseraţi text: T01 

• 4. Apăsaţi SERIAL 

• 5. Selectaţi 1 pentru a fi serializat, apăsaţi OK 

• 6. Setaţi incrementul: şi numărul de serializări: 8, apăsaţi OK 

• 7. Apăsaţi PRINT  
 

• Blocuri terminale 110 
 

• 1. Apăsaţi PPANEL  
• 2. Setaţi distanţa dintre porturi: 30 mm, numărul de porturi: 6, 
selectaţi DONE, apăsaţi OK 

• 3. Introduceţi text: 10-110, apăsaţi ENTER, 20-110 

• 4. Apăsaţi ADV. SER. 
• 5. Selectaţi SIMULTAN, apăsaţi OK 

• 6. Selectaţi primul caracter pentru a fi serializat, apăsaţi OK 

• 7. Selectaţi al doilea caracter pentru a fi serializat, apăsaţi OK 

• 8. Selectaţi incrementul: 1 şi numărul de serializări: 6, apăsaţi OK 

• 9. Apăsaţi PRINT 
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Etichete de uz general 

• Etichete de lungime fixă 
 

• 1. Apăsaţi FIXED 

• 2. Setaţi lungimea etichetei: 90 mm, apăsaţi OK 

• 3. Introduceţi text: 230 Volts 

• 4. Apăsaţi PRINT 

 

 

 

• Etichete verticale 
 

• 1. Apăsaţi VERTICAL 

• 2. Selectaţi lungimea etichetei: AUTO, apăsaţi OK 

• 3. Introduceţi text: RACK3 

• 4. Apăsaţi PRINT 
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Serializare avansată /  
Salvarea etichetei 

• Apăsaţi CLR pentru a şterge o etichetă anterioară 
• Apăsaţi PPANEL 
•  - distanţa dintre porturi: 15,5 mm 
•  - numărul de porturi: 6 
• Introduceţi text: 'A01' 
• Apăsaţi ADV. SER.  
• Selectaţi ADVANCED, apăsaţi OK 
• Selectaţi '1' ca fiind primul caracter ce urmează să fie serializat, 

apăsaţi OK 
• Setaţi incrementul: 1 şi numărul de serializări: 6 
• Selectaţi 'A' ca fiind al doilea caracter ce urmează să fie serializat, 

apăsaţi OK 
• Setaţi incrementul: 1 şi numărul de serializări: 2, apăsaţi OK 

• Rezultă două etichete patch panel: A1 ... A6 şi B1 ... B6 
• Apăsaţi SAVE pentru a salva eticheta 
• Selectaţi NEW 
• Salvaţi eticheta ca 'PATCH AB' 
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Coduri de bare 

• Apăsaţi CLR pentru a şterge o etichetă anterioară; 
• Apăsaţi BARCODE şi selectaţi CODE 39; 
• Introduceţi '53154' şi apăsaţi OK; 
• Apăsaţi săgeata stângă până ce cursorul se mută în '53154' - 

astfel vi se va afişa tipul codului de bare în bara de informare; 
• Editaţi textul codului de bare. 
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Chemarea unui fişier din memorie / 
Schimbarea tipului de etichetă 

• Apăsaţi CLR pentru a şterge eticheta anterioară 

• Apăsaţi RECALL şi selectaţi 'PATCH AB'(creată anterior) 
• Apăsaţi V.WRAP şi selectaţi 'Fiber 12 mm - 24 mm' 

• Salvaţi ca 'VWRAP AB' 
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Schimbarea setărilor etichetelor 

• Rechemaţi fişierul 'VWRAP AB' (dacă este necesar); 

• Apăsaţi SETTINGS şi selectaţi ‘’Current Label Config.’’ 
(configurare etichetă curentă); 

• Selectaţi CAT X şi apăsaţi ESC pentru a părăsi meniul; 

• Salvaţi fişierul sub aceeaşi denumire, selectându-l din lista fişierelor 
salvate. 
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Printarea de copii multiple 

• Rechemaţi fişierul 'VWRAP AB' (dacă este necesar); 
• Apăsaţi PRINT + SHIFT pentru a printa copii multiple; 
• Setaţi numărul copiilor: 2, apăsaţi OK; 
• Selectaţi Ordine, apoi setaţi de la 1 la 2; 
• Press PRINT sau OK sau ENTER; 
• Imprimanta va printa în următoarea ordine:  A1, A1, A2, A2; 
• Apăsaţi SETTINGS şi selectaţi 'Collate multi. copies‘; 
• Selectaţi ON, apăsaţi OK, apoi apăsaţi ESC pentru a părăsi meniul; 
• Apăsaţi SHIFT + PRINT, numărul copiilor: 2, apăsaţi OK; 
• Selectaţi Ordine, apoi setaţi de la 1 la 2; 
• Imprimanta va printa în următoarea ordine: A1, A2, A1, A2 


