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Kasası sağlam metalden üretilmiş SATO CL4NX/CL6NX yazıcı, çok yönlü fonksiyonlar ile donatılmış, 
yüksek performanslı bir etiketleme sistemidir. Yazıcının ana özellikleri: 

 
• Basit ve şık tasarım 

• Yüksek kaliteli baskı 

• Daha kolay kullanıma yönelik tasarım 

• Yüksek okunabilirlik sunan TFT renkli 3,5 inç LCD ve LED 

• Bütünleşik Rehberlik Videoları 

• Fazladan alet kullanmadan değiştirilebilir baskı kafası ve merdane 

• 600 m şerit desteği 

• Otuz bir dilde görüntülenebilen ve kırk yedi dilde yazdırılabilen ölçeklenebilir yazı tipi desteği 

• Desteklenen çok çeşitli haberleşme arabirimleri 

• IPv6, SNMP ve NTP vb. protokol desteği 
 

TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
Boyutlar ve Ağırlık 
 

Madde CL4NX CL6NX 

Genişlik 271 mm (10.67 ") (Projeksiyon hariç) 338 mm (13,31 ") (Projeksiyon hariç) 

Yükseklik 321 mm (12.64 ") (Projeksiyon hariç) 321 mm (12.64 ") (Projeksiyon hariç) 

Derinlik 457 mm (18.00 ") (Projeksiyon hariç) 457 mm (18.00 ") (Projeksiyon hariç) 

Ağırlık 
Yaklaşık 15,1 kg (33,28 lbs.) (Medya, 

şerit ve seçenekler hariç) 

Yaklaşık 20,3 kg (44,75 lbs.) (Medya, 

şerit ve seçenekler hariç) 

  
Güç kaynağı 
 

Madde CL4NX CL6NX 

Giriş gerilimi AC 100 - 240 V ±% 10 (Tam aralık) 

Sıklık 50/60 Hz 

Güç tüketimi 

Zirvede 

180 W / 190 VA (Baskı oranı% 30) 

Yanında olmak 

20 W / 40 VA 

Zirvede 

240 W / 308 VA (Baskı oranı% 30) 

Yanında olmak 

23 W / 63 VA 

  
 
 

Ürün Özellikleri 



 

 

 
İşleme 

Madde CL4NX CL6NX 

Flash ROM 

CPU1 

2 GB 

CPU2 

4 MB 

SDRAM 

CPU1 

256 MB 

CPU2 

64 MB 

Kullanıcı Kayıt Alanı Maksimum 679 MB 

Tampon Al 

Arabellek dolu 

2.95 MB 

Tam yakın tampon 

Oluşumu: 2MB, Yayın: 1 MB 

 Operasyon 

Madde CL4NX CL6NX 

LCD TFT renkli 3,5 inç (88,9 mm) 

LED 
DURUM 

Mavi kırmızı 

Ekran dili 

İngilizce / Almanca / Fransızca / İspanyolca / İtalyanca / Portekizce / Brezilya 

Portekizcesi / Çekçe / Danca / Hollandaca / Fince / Yunanca / Macarca / Norveççe / 

Lehçe / Romence / Romence / Rusça / Slovakça / İsveççe / Türkçe / Çince 

(Basitleştirilmiş) / Çince (Geleneksel) / Korece / Japonca / Arapça / Tayca / 

Vietnamca / Farsça / Endonezyaca / Hintçe / Bulgarca 

 
Çevre Koşulları (Medya ve Şeritsiz) 

Madde CL4NX CL6NX 

Çalışma sıcaklığı 

Sürekli / Kesici / Yırtma modu 

0 - 40 ° C (32 - 104 ° F) 

Dağıtıcı / Astarsız mod 

5 - 35 ° C (41 - 95 ° F) 

Sürekli / Kesici / Yırtma modu 

0 - 40 ° C (32 - 104 ° F) 

Dağıtıcı modu 

5 - 35 ° C (41 - 95 ° F) 

Depolama sıcaklığı -20 ila 60 ° C (-4 ila 140 ° F) 

Çalışma Nemi 

Sürekli / Dağıtıcı / Kesici / Yırtma 

modu 

% 30 - 80 BN (yoğunlaşmamış) 

Astarsız modu 

% 30 ila 75 BN (yoğunlaşmamış) 

% 30 - 80 BN (yoğunlaşmamış) 

Depolama nem % 30 - 90 BN (yoğunlaşmamış) 



 

                                                                                                                                    
 

  
Baskı 
 

Madde CL4NX CL6NX 

Baskı yöntemi Doğrudan termal ve termal transfer 

Baskı hızı 

203 dpi 

2 - 10 inç / sn (50,8 - 254 mm / sn) 

305 dpi 

2 - 8 inç / sn (50,8 - 203,2 mm / 

sn) 

609 dpi 

2 - 6 inç / sn (50,8 - 152 mm / sn) 

Astarsız modu 

2 - 6 inç / sn (50,8 - 152 mm / sn) 

203 dpi 

2 - 10 inç / sn (50,8 - 254 mm / sn) 

305 dpi 

2 - 8 inç / sn (50,8 - 203,2 mm / sn) 

Çözünürlük 

(kafa 

yoğunluğu) 

• 203 dpi (8 nokta / mm) 

• 305 dpi (12 nokta / mm) 

• 609 dpi (24 nokta / mm) 
 

• 203 dpi (8 nokta / mm) 

• 305 dpi (12 nokta / mm) 
 

Yazdırılamayan 

Alan 

Pitch yönü (Astar hariç) 

Üst, en iyi, tepe 

1,5 mm (0,06 ") 

Alt 

1,5 mm (0,06 ") 

Genişlik yönü (astar hariç) 

Ayrıldı 

1,5 mm (0,06 ") 

Sağ 

1,5 mm (0,06 ") 

Yazdırılabilir 

Alan 

203 dpi 

Uzunluk 2500 mm (98,42 ") 

x Genişlik 104 mm (4.09 ") 

305 dpi 

Uzunluk 1500 mm (59.05 ") 

x Genişlik 104 mm (4.09 ") 

609 dpi 

Uzunluk 400 mm (15.75 ") 

x Genişlik 104 mm (4.09 ") 

203 dpi 

Uzunluk 2500 mm (98,42 ") 

x Genişlik 152 mm (5.98 ") 

305 dpi 

Uzunluk 1500 mm (59.05 ") 

x Genişlik 165,3 mm (6,50 ") 

Kafa Tabanı Konumu Sola Hizala 

olarak ayarlandığında 

maksimum baskı genişliği 

167,5 mm (6,59 ") 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
Sensörler 
 

Madde CL4NX CL6NX 

I işareti 

(Yansıtıcı 

Tip) 

Konum ve hassasiyet 

Ayarlanabilir 

Boşluk 

(İletici Tip) 

Konum ve hassasiyet 

Ayarlanabilir 

Kafa açık Sabit 

Kâğıt 

Sonu 

Sensörü 

I-mark sensörü veya Boşluk sensörü ile tespit edin 

Yakın 

Sona 

Etiketle 

Sabit 

* Bu özellik, seri numarası 6B ~ ve daha yüksek olan ürünlerde desteklenir. 

Kurdele 

Ucu / 

Kurdele 

Ucu 

Sabit 

Dağıtıcı 

Sabit 

• 

Astarsız kesici kit 

veya dispenser 

ünitesi takılıysa. 
 

Sabit 

• Dağıtıcı ünitesi takılıysa. 
 

Kesici 

Sabit 

• 

Kesici ünitesi veya 

astarsız kesici 

takımı takılıysa. 
 

Sabit 

• Kesici ünitesi takılıysa. 
 

 
 

 



 

                                                                                                                                    
 

 

 

 

Bu bölümde yazıcının nasıl güvenli bir şekilde çalıştırılacağı anlatılmaktadır. Yazıcıyı kurmadan ve 

kullanmadan önce tüm talimatları dikkatle okuyup anladığınızdan emin olun. 

Grafiksel Simgeler 

Bu kullanım kılavuzunda ve yazıcı etiketlerinde çeşitli grafiksel simgeler kullanılmaktadır. Bu simgeler 

yazıcının güvenli, doğru çalıştırılma şeklini ve diğer insanlarda oluşabilecek yaralanmaların ve maddi 

hasarların önüne nasıl geçileceğini gösterir. Simge açıklamaları aşağıda verilmiştir. 
 

Grafiksel Simge Örnekleri 
 

 Grafiksel simgesi “Dikkat etmek gerekli” anlamına gelir. Grafik belirli bir 

uyarı simgesi (örneğin, soldaki simgede elektrik çarpması gösterilmektedir) 

içerir. 

 

 Grafiksel simgesi "Yapılması yasak" anlamına gelir. Grafik belirli bir yasak simgesi 

(örneğin, soldaki simgede “Parçalara ayırmak yasaktır” gösterilmektedir) içerir. 

 
 Grafiksel simgesi "Yapılması gerekli" anlamına gelir. Grafik belirli bir görev 

aksiyon sembolü içerir (örneğin, soldaki simgede “Elektrik fişini prizden çıkar” 

gösterilmektedir). 

 

 

  Uyarı 

Güvenlik Önlemleri ve Kullanım Hataları 

 
 

Uyarı 

Uyarı simgesi, talimat veya prosedür 

takip edilmediğinde ölüme ya da ciddi 

yaralanmalara neden olabilecek 

durumlara işaret eder. 

 

 
Dikkat 

Dikkat simgesi, talimat veya prosedür 

takip edilmediğinde yaralanmalara 

veya maddi hasara neden olabilecek 

durumlara işaret eder. 



 

 

Yazıcıyı dengeli bir yere yerleştirin. 

• Yazıcıyı dengeli bir yere yerleştirin. 

Yazıcıyı dengesiz bir masaya, eğimli bir 

yüzeye veya güçlü titreşimler olan bir 

yere yerleştirmeyin. Yazıcı üst kısmı 

üzerinde olmadan düşerse, birini 

yaralayabilir. 

 
Yazıcının üzerine sıvı dolu kap koymayın. 

• Yazıcının üzerine sıvı dolu vazo, bardak 

ya da diğer herhangi bir kap koymayın. 

Yazıcının içine doğru sıvı dökülürse, 

yazıcıyı derhal kapatıp elektrik fişini 

prizden çekin. Sonra SATO ürünleri 

sağlayıcınızla ya da teknik destek 

merkezi ile iletişime geçin. Yazıcıyı bu 

durumda çalıştırmak, yangına veya 

elektrik çarpmasına neden olabilir. 

Yazıcının içine herhangi bir nesne koymayın. 

• Yazıcının açık yerinden içeri metal veya 

yanıcı nesneler koymayın. Yazıcının 

içine yabancı nesneler girerse, yazıcıyı 

derhal kapatıp elektrik fişini prizden 

çekin. Sonra SATO ürünleri 

sağlayıcınızla ya da teknik destek 

merkezi ile iletişime geçin. Yazıcıyı bu 

durumda çalıştırmak, yangına veya 

elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 
Belirtilen gerilimden farklı bir gerilime 

bağlamayın. 

• Belirtilen gerilimden farklı bir gerilime 

bağlamayın (AC 100 V - 240 V). Aksi 

durum yangın veya elektrik çarpması ile 

sonuçlanabilir. 



 

                                                                                                                                    
 

 

 
 

  Uyarı 



 

 

Bağlantıları her zaman topraklayın. 

• Yazıcının topraklama kablosunun her 

zaman toprak hattına bağlı olmasını 

sağlayın. Topraklama kablosunun, 

toprak hattına bağlanmaması elektrik 

çarpmasına neden olabilir. 

 
 

Elektrik kablosunun kullanımı 

• Elektrik kablosunu koparmayın ya da 

değiştirmeyin. Elektrik kablosunun 

üzerine ağır nesneler koymayın, kabloyu 

ısıtmayın ya da çekmeyin. Aksi durum 

elektrik kablosuna zarar verebilir ve 

yangına veya elektrik çarpmasına neden 

olabilir. 

• Elektrik kablosu hasar görürse (tel 

çekirdek kısmı ortaya çıkar, teller kopar 

vb.), SATO ürün sağlayıcınızla ya da 

teknik destek merkezi ile iletişime geçin. 

Kabloyu bu durumda kullanmak, yangına 

veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Elektrik kablosunu değiştirmeyin, aşırı 

kıvırmayın, bükmeyin veya çekmeyin. 

Kabloyu bu şekilde kullanmak, yangına 

veya elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 

Yazıcı düştüğünde veya kırıldığında 

• Yazıcı düştüğünde ya da kırıldığında, 

yazıcıyı derhal kapatıp elektrik fişini 

prizden çekin. SATO ürünleri 

sağlayıcınızla ya da teknik destek 

merkezi ile iletişime geçin. Yazıcıyı bu 

durumda kullanmak, yangına veya 

elektrik çarpmasına neden olabilir. 

 
 

Olağan dışı bir durum gördüğünüzde yazıcıyı 

kullanmayın. 

• Yazıcıdan gelen duman ya da sıra dışı 

koku gibi olağan dışı bir durum 

görüldüğünde yazıcının kullanımına 

devam edilmesi, yangına veya elektrik 

çarpmasına neden olabilir. Yazıcıyı 

derhal kapatıp elektrik fişini prizden 

çekin. Sonra tamir için SATO ürünleri 

sağlayıcınızla ya da teknik destek 

merkezi ile iletişime geçin. Hiçbir koşulda 

kendi başınıza tamir etmeye 

çalışmamalısınız; bu çok tehlikelidir. 

Yazıcıyı sökmeyin. 

• Yazıcıyı sökmeyin veya üzerinde 

değişiklik yapmayın. Aksi durum yangın 

veya elektrik çarpması ile sonuçlanabilir. 

Dâhili teşhis, ayarlama ve onarım 

işlemleri için SATO ürün sağlayıcınızla 

veya teknik destek merkezi ile iletişime 

geçin. 

 

Kesici ile ilgili 

• Kesiciye ellerinizle dokunmayın, kesici 

içine nesne yerleştirmeyin. Aksi durum 

yaralanmaya neden olabilir. 

 

Kafa temizleme sıvısının kullanılması 

• Kafa temizleme sıvısı yakınında alev 

veya ısı içeren işlemler gerçekleştirmek 

yasaktır. Sıvıyı ısıtmayın veya aleve 

maruz bırakmayın. 

• Sıvıyı çocukların ulaşamayacağı yerde 

tutun. Bir çocuk yanlışlıkla sıvıyı içerse 

hemen bir doktora başvurun. 

 

Lazer ışını 

• Barkod denetleyici lazer ışınım 

penceresinden içeri bakmayın ve lazer 

ışınını kimseye doğrudan tutmayın. 

Lazer ışını gözlere gelirse, görsel 

rahatsızlığa neden olabilir. 

 

Baskı kafası 

• Baskı kafası baskı sonrasında ısınır. 

Yanık oluşmasını önlemek için, kâğıdın 

değiştirilmesi sırasında ya da hemen 

baskıdan sonra temizlik yaparken baskı 

kafasına dokunmamaya dikkat edin. 

• Baskıdan hemen sonra baskı kafasının 

kenarına dokunulması yaralanmaya 

neden olabilir. Kâğıdın değiştirilmesi 

sırasında ve baskı kafasını temizlerken 

dikkatli olun. 

• Doğru eğitimi almadan baskı kafasını 

hiçbir zaman değiştirmeyin. 

 

Tehlikeli yerlerde kullanmayın. 

• Yazıcı, patlayıcı ortamlara uygunluk 

sertifikasına sahip değildir. 

• Potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda ya 

da bu tarz atmosfere sahip yerlerde 

kullanmayın. 



 

                                                                                                                                    
 

 

 
 

  Dikkat 



 

 

Yüksek nemli yerlerde kullanmayın. 
• Yazıcıyı, yüksek nem veya yoğuşma 

oluşan yerlerde kullanmayın. Yoğuşma 
oluştuğunda, hemen yazıcıyı kapatın ve 
kuruyana kadar kullanmayın. Yoğuşma 
varken yazıcıyı kullanmak elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 

 

Yazıcının taşınması 
• Yazıcıyı taşırken elektrik kablosunu her 

zaman prizden çekin ve taşımadan önce 
tüm harici kabloların çıkarılmış 
olduğundan emin olun. Kablolar hala 
bağlıyken yazıcının hareket ettirilmesi 
kablo ve bağlantı tellerinin zarar 
görmesine neden olabilir, yangın ve 
elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Yazıcıyı kâğıt üzerindeyken taşımayın. 
Kâğıt düşebilir ve yaralanmaya neden 
olabilir. 

• Yazıcıyı bir zemin veya ayaklık üzerine 
yerleştirirken, parmaklarınızın ya da 
ellerinizin yazıcı ayaklarının altına 
sıkışmamasına dikkat edin. 

• Yazıcıyı barkod denetleyici ayaklığı takılı 
durumda taşımayın. Barkod denetleyici 
ayaklığı düşebilir ve yaralanmaya neden 
olabilir. 

 

Güç kaynağı 
• Elleriniz ıslak ise, güç düğmesine 

basmayın, elektrik kablosunu takmayın 
ya da elektrik kablosunu prizden 
çekmeyin. Aksi durum elektrik çarpması 
ile sonuçlanabilir. 

 

Elektrik kablosu 
• Elektrik kablosunu sıcak cihazlardan 

uzak tutun. Elektrik kablosunun sıcak 
cihazların yakınına yerleştirilmesi, 
kablonun kaplamasının erimesi ile 
sonuçlanabilir ve yangına veya elektrik 
çarpmasına neden olabilir. 

• Elektrik kablosunu prizden çıkarırken, 
fişinden tuttuğunuzdan emin olun. 
Kablodan çekmek tellerinin kopmasına, 
ortaya çıkmasına ve yangına veya 
elektrik çarpmasına neden olabilir. 

• Yazıcıyla birlikte gelen elektrik kablosu 
seti özellikle bu yazıcı için tasarlanmıştır. 
Başka herhangi bir elektrikli cihazla 
kullanmayın. 

Barkod denetleyici ayaklık kitinin kullanılması 
• Yaralanmamak için barkod denetleyici 

ayaklık kitinin sivri kısmına dikkat edin. 

 
 

Üst kapak 
• Üst kapağı açarken ya da kapatırken 

parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat 
edin. Ayrıca, üst kapağın kaymamasına 
ve düşmemesine dikkat edin. 

 

Kâğıdın yüklenmesi 
• Bir kâğıt rulosu yüklerken 

parmaklarınızın kâğıt rulosu ile besleme 
ünitesi arasına sıkışmamasına dikkat 
edin. 

 

Yazıcı uzun süre kullanılmayacağı zaman 
• Yazıcı uzun süre kullanmayacağı zaman, 

güvenlik için elektrik kablosunu prizden 
çekin. 

 

Bakım ve temizlik sırasında 
• Yazıcı bakım ve temizlik işlemleri 

sırasında, güvenlik için elektrik 
kablosunu prizden çekin. 



 

 

  
 

 

 

Önden Görünüş  
 
 
 

 
 

 

1  Üst kapak 

2 NFC anten  konumu 
*Bu özellik 6B~ ve üzeri seri numarasına sahip 

yazıcılarda desteklenir. 

3  Renkli LCD 

4 Kullanıcı  paneli 

5 Kağıt tahliye  çıkışı 

6 USB konnektörü (Tip  A) 

USB bellek ile yazıcı ayar bilgilerinin 

depolanmasını ve barkod denetleyici, barkod 

tarayıcı ve klavye gibi diğer cihazların 

bağlantısını etkinleştirin. 

 

 UYARI 

USB belleği, yazıcıya bağlamadan önce mutlaka 

virüs denetiminden geçirin. SATO Corporation, USB 

bellek üzerinden yayılan virüslerin neden olduğu 

herhangi bir yazıcı arızasından sorumlu tutulamaz. 
 

 

 
 
 

Not 

Aksi belirtilmedikçe bu kılavuzdaki resimlerde CL4NX gösterilmektedir. 
 

 Yazıcı Parçalarının Tanımları 

1 

 
2 

3 

 
4 

5 

6 



 

 

 
 

Arkadan Görünüş  
 

 

 
 

7 Kablosuz LAN anteni (opsiyonel) 

Opsiyonel kablosuz LAN anteninin takılması 
için konnektör. 

8 RS-232C  konnektör 

Yazıcıyı RS-232C seri arabirim kullanarak 

bilgisayara bağlamak için. 

Ayrıca barkod denetleyici de bağlanabilir. 

RS-232C arabiriminin kullanımı Arabirim > 

RS-232C > Arabirim menüsünden seçilebilir. 

9 IEEE1284  konnektör 

Yazıcıyı IEEE1284 arabirim kullanarak 

bilgisayara bağlamak için. 

10 EXT konnektörü (Harici sinyal arabirimi) 

Harici sinyaller için arabirim konnektörü. Bu 

terminale opsiyonel bir cihaz bağlayın. 

11 USB konnektörü (Tip B) 
Yazıcıyı USB arabirim kullanarak bilgisayara 

bağlamak için. 

12 USB konnektörü (Tip A) 
USB bellek ile yazıcı ayar bilgilerinin 

depolanmasını ve barkod denetleyici, barkod 

tarayıcı ve klavye gibi diğer cihazların 

bağlantısını etkinleştirin. 

 

 UYARI 

USB belleği, yazıcıya bağlamadan önce mutlaka 

virüs denetiminden geçirin. SATO Corporation, USB 

bellek üzerinden yayılan virüslerin neden olduğu 

herhangi bir yazıcı arızasından sorumlu tutulamaz. 
 

13 LAN konnektörü 
Yazıcıyı LAN arabirim kullanarak bilgisayara 

bağlamak için. 

14 AC giriş terminali 

Takılı elektrik kablosu üzerinden yazıcıya 

güç sağlar. 

Bağlamadan önce, bölgenizdeki AC 

geriliminin, AC 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 

aralığında olduğundan emin olun. 

7 

8 

9 

10 

 
11 

12 

13 

 
14 



 

 

 

Yazıcı Kurulumu 
 

 

 

 

Arabirim kablosunun bağlantısı aşağıda açıklanmıştır: 
 

Mevcut Arabirimler  

Bu yazıcı aşağıdaki arabirimleri destekler. 

Birden fazla arabirim kablosu ile bağlı bir yazıcı veri alırken çalışmaya devam edebilir. Ancak, bir seferde 

birden fazla arabirimden veri alınamaz. Normal durumda bir seferde birden fazla arabirim kullanmayın. 

Yazıcı alınan verileri alma sırasına göre yazdırır. İlk veri yazdırılırken sonraki alınan veriler, alış ara 

belleğinde saklanır. 

 
• NFC (ön taraf) 

*Bu özellik 6B~ ve üzeri seri numarasına sahip 

yazıcılarda desteklenir. 

• USB 

• LAN 

• Bluetooth 
•  RS-232C 

• IEEE1284 
• Harici sinyal (EXT) 

• Kablosuz LAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Arabirim Kablosunun Bağlanması 



 

 

 
 

NFC Arabirimi Bağlantısı  

Yazıcıdaki NFC arabirimi, Android cihazlar ile Bluetooth/Wi-Fi bağlantının kurulumunu 

kolaylaştıran bir el değiştirme fonksiyonunu destekler. El değiştirme fonksiyonu sadece NFC 

ile eşleştirme ve kimlik doğrulama gibi bağlantı kurulumu işlemlerini gerçekleştirir ve NFC 
uyumlu cihazlar arasında haberleşirken gerçek arabirim işlemlerini daha gelişmiş Bluetooth ve 

Wi-Fi’ye geçirir. Genel olarak eşleştirme ve kimlik doğrulama, kimlik bilgilerini girmek amaçlı 
bazı işlem adımlarının gerçekleştirilmesini gerektirir, ancak NFC kullanılırken bağlantının 

kurulması için Android cihazların yazıcının üzerinde tutulması yeterli olur. 

Android cihazdaki NFC işareti ile yazıcının NFC antenine dokunun. 

 

 
 

 

 
 

Elektrik kablosunu yazıcının arkasındaki 

AC giriş terminaline  bağlayın. 

Konnektörün yönünü not alın. Yazıcıyı bir elinizle 

sabit tutarken konnektörü sıkı şekilde takın. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elektrik Kablosunun Bağlanması 

1 

1 



 

 

Elektrik fişini AC şebeke prizine takın. 

Bölgenizdeki AC geriliminin, AC 100 - 240 V, 50 - 

60 Hz aralığında olduğundan emin olun. Yerel 

gerilim belirtilen aralık içinde değilse, SATO ürün 

sağlayıcınızla ya da teknik destek merkezi ile 

iletişime geçin. 

 
Elektrik fişinin şekli satın alındığı bölgeye bağlı 

olarak değişir. 

 

 

Note 

Bu ürünün tasarımı aynı zamanda faz-faz gerilimi 230 

V olan IT güç dağıtım sistemini de destekler. 
 

* 





 

 

 

Şerit ve Kağıdın 
Yüklenmesi 

 

Yazıcı, iki baskı yöntemi tipi destekler: termal transfer ve direkt termal baskı. Termal transfer baskı, 

şeridin mürekkebini kağıda aktarır. Direkt termal baskı, görüntüyü direkt termal kağıt üzerinde oluşturur. 

Direkt termal kağıt kullanıyorsanız, şerit gerekli değildir. 

 

Şerit için iki sarma yönü vardır. Yüzü dışarda, mürekkep tarafının dış kısımda olacağı anlamına gelir ve 

Yüzü içerde mürekkep tarafının iç kısımda olacağı anlamına gelir. Bu yazıcı, her iki sarma yönünü de 

destekler. Şeridin mürekkep tarafını aşağıdaki işlemleri gerçekleştirerek belirleyebilirsiniz: 

 

1 Şeridin dış tarafını kağıda gelecek 
(değecek) şekilde yerleştirin. 

2 Şeridin iç kısmını parmağınızla veya sivri 
uçlu bir nesneyle kazıyın. 

3 Kağıt üzerinde işaret varsa, şeridin dış 
tarafı mürekkep kaplıdır. 

İç tarafı mürekkep 
kaplı. 

(Yüzü içeride olan 

şerit) 

 

 
Dış tarafı 

mürekkep kaplı. 

(Yüzü dışarıda 

olan şerit) 

 Şeridin Mürekkep Tarafının Kontrolü 



 

 

 
 

 
 

En iyi baskı kalitesi için, yazıcıda gerçek SATO kağıt ve şeritler kullanın. 

 

 CAUTION 

• Baskı kafası ve çevresi baskı sonrasında ısınır. Yanıklar olmaması için, dokunmamaya dikkat edin. 

• Baskı kafasının kenarına çıplak elle dokunulması yaralanmaya neden olabilir. 
 

Şerit yönlendirme yolu, sağdaki resimde 
gösterilmektedir. 

 

 

Yüzü içerde olan şerit 

Yüzü dışarıda olan şerit 

 
 
 
 
 
 

Note 

Ayrıca üst kapağın iç tarafında bulunan etikete de başvurabilirsiniz. 
 

 Üst kapağı açın. 
 

 DİKKAT 

Kapağın yanlışlıkla düşmesini önlemek için üst kapağı 

tamamen açın. 
 

 Şeridin Yüklenmesi 

1 



 

 

 
 

 

2 Şerit geri sarma milini içeri doğru 
tamamen itin. 

Şerit geri sarma mili üzerinde şerit varsa, yeni şeridi 

yüklemeden önce mevcut şeridi milden çıkarın. 

 
 
 
 
 
 
 

 

3 Kafa kilit kolunu arkaya doğru itin. 

 
 
 
 

 
4 Şeridi, şerit besleme miline  yükleyin. 

Sarma yönünü dikkate alarak, şeridi içeri doğru 

tamamen yerleştirin. 

2 

3 

4 

 
5 



 

 

 
 

 

5 Şeridi, şerit besleme milinden, baskı 
kafasına  geçirin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Şeridi, şerit geri sarma miline ve 
kavrama levhasına saat yönü tersine 
sarın. 

Şeridi sarmak için, şerit geri sarma milini birkaç tur 

saat yönünün tersine çevirin. 

 
 
 
 
 

 

7 Zaten kâğıt yüklü ise baskı kafasını, kafa 
kilit kolu kilitlenene kadar aşağı bastırın. 

  

8 Üst kapağı kapatın. 

7 5 

2 

6 

7 

 
2 



 

 

 

Çalıştırma ve Yapılandırma 
  

 

 

 Çevrimiçi Modu/Çevrimdışı Modu  

Çevrimiçi modda, yazdırma işi yürütebilirsiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Çevrimdışı 

moduna 

 
 
 

Çevrimdışı modunda, yazdırma işi duracaktır. 
Baskı ayarlarını gerçekleştirebilir, yazdırma işini iptal edebilir veya kağıt besleyebilirsiniz. 

Ayarlar modu, yazdırma işi tamamlandıktan veya iptal edildikten sonra görüntülenebilir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yazdırma işi iptal Kağıdı besler. 

 
 

Çevrimiçi 

moduna 

Yazdırma işi bekletmeye 

alındığında ayarlamalar 

modunu gösterir. 

Hiçbir yazdırma işi olmadığında 

ayarlar modunu gösterir. 

 Ekran ve Çalıştırma 



 

 

 
 

 Durum Simgesi  

Ekranın durum çubuğundaki simgeler, yazıcı durumunu gösterir. 
 

Durum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Haberleşme Arabirimi Durumu 
 

Simge Açıklama 
 

 

 
Bluetooth etkin ancak bağlantı yok. 

 

 

 
Bluetooth etkin ve bağlantı gerçekleştirildi. 

 

 

 
Ağ bağlantısı etkin ancak bağlı değil. 

 

 

 
Ağ bağlantısı etkin ve bağlantı gerçekleştirildi. 

 

 

 
NFC etkin ancak bağlantı yok. 

 

 

 
NFC etkin ve bağlantı gerçekleştirildi. 

 

 

 
NTP zaman sunucusuna bağlı değil. 

 

 

 
Wi-Fi bağlantısı yok. 

 

 

Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 1 

 

 

Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 2 



 

 

 
 

Simge Açıklama 
 

 

Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 3 

 

 

Wi-Fi bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 4 

 

 

 
Wi-Fi Direct bağlantısı yok. 

 

 

Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 1 

 

 

Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 2 

 

 

Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi. 

Sinyal Seviyesi: 3 

 

 

Wi-Fi Direct bağlantısı gerçekleştirildi veya yazıcı erişim noktası olarak davranacak 

şekilde ayarlandı. 

Sinyal Seviyesi: 4 
 

 

 
Yazıcı USB hosta bağlı. 

 

 

 
Harici giriş/çıkış sinyali bekleniyor. 

 

 

 
RFID modu etkin (sadece CL4NX için). 

 

 

 
Standart kod devre dışı bırakıldı (Standart dışı kod). 

 

• USB Bellek Durumu 
 

Simge Açıklama 
 

 

 
USB bellek bağlı. 

 

• Barkod Denetleyici Durumu 
 

Simge Açıklama 
 

 

 
Barkod denetleyici bağlı. 



 

 

 

• Barkod Tarayıcı Durumu 
 

Simge Açıklama 
 

 

 
Barkod tarayıcı AEP modunda bağlı. 

 

• Yazdırma İşi Durumu 
 

Simge Açıklama 
 

 

 
Kağıdın çıkarılması bekleniyor. Kağıdı çıkarın. 

 

 

 
Şerit sonuna yaklaşmış. Yeni bir şerit hazırlayın. 

 

 

 
Etiket sonuna yaklaşmış. Yeni etiket hazırlayın. 

 

 

 
Komut hatası algılandı. Yazdırma verilerini kontrol edin. 

 

 

Alış ara belleği neredeyse dolu. Yazıcının daha önce gönderilen verileri yazdırması 

başlayıncaya kadar bekleyin ve ardından sonraki verileri gönderin. 

 

 

 
Arızalı baskı kafası tespit edildi. Baskı kafasını değiştirin. 

  ?  
 

Uyumsuz baskı kafası tespit edildi. Baskı kafasını değiştirin. 

 

• Bakım Durumu 
 

Simge Açıklama 
 

 

 
Baskı kafasını veya merdane silindirini temizleyin. 

 

 

 
Baskı kafasını değiştirin. 

 

 

 
Merdane silindirini değiştirin. 

 

 

 
Kesici birimini değiştirin. 

 
 



 

 

 

 

Ayarlar modunda, aşağıdaki menüler görüntülenir: 

 
 

Menü Açıklama 

Kısayol Sık kullanılan ayarlara doğrudan erişim sağlar. 

Yazdırma Yazdırma işlemleri ile ilgili ayarlara erişim sağlar. 

Arabirim Arabirimle ilgili ayarlara erişim sağlar. 

Uygulamalar Yazıcının komut diliyle ilgili ayarlara erişim sağlar. 

Sistem Ekran dili, zil sesi yüksekliği vb. ile ilgili ayarlara erişim sağlar. 

Araçlar Test baskısı, başlatma ve diğer ayarlara erişim sağlar. 

Bilgi Yazıcı bilgilerine ve rehberlik videolarına erişim sağlar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ayarlar Modu 

Shortcut Printing Interface Applications System Tools Information 



 

 

 
MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER:  

Satın almış olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için bakım hizmetlerinin 
yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir. 
Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması 
gerekmektedir.  

Bu ürün, güç tüketimini azaltacak ve ürün performansından taviz vermeden doğal kaynaklardan tasarruf etmeyi 
sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.  

Ürün, hem çalışma sırasında hem de aygıt kullanılmadığında toplam enerji tüketimini azaltacak şekilde 
tasarlanmıştır.  

Güç tüketimiyle ilgili özel bilgiler, aygıtla birlikte gelen basılı belgede bulunabilir. 

 

 
 

BAKIM VE TEMİZLİK  

Yazıcı bakım ve temizlik işlemleri sırasında, güvenlik için elektrik kablosunu prizden çekin. Asla ürününüzü 
çalışırken temizlemeyiniz. Sadece dış yüzeyi hafif kuru bir bez ile temizlenebilir. Benzin, tiner ve benzeri çözücü 
maddeler ile silmeyiniz. Ürünün içerisinde bakım yapılabilecek bir kısım yoktur, arıza durumunda yetkili servis 
istasyonları veya cihazınızı temin etmiş olduğunuz yetkili satıcıya müracaat ediniz. Ürün herhangi bir periyodik 
bakım onarım gerektirmemektedir. 

SORUN GİDERME 

Sorun giderme işlemleriniz için yetkili servisiniz ile iletişimi geçmelisiniz. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım 

 ömrü 5 yıldır. 

 

TÜKETİCİN SEÇİMLİLİK HAKLARI 

 

Tüketicinin Seçimlilik Hakları 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 
11 inci maddesinde yer alan; 

a- Sözleşmeden dönme, 

b- Satış bedelinden indirim isteme, 

c- Ücretsiz onarılmasını isteme, 

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. 

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça 
bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya 
yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur. 

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 



 

 

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, 

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması, 

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın 
ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine 
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. 

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine 
başvurabilir. 

 
AEEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR 
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