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Bemutatjuk a Leitz® Icon™ 
címkenyomtatót!
Egyetlen készülék a címkézési igényekre

A modern munkakörnyezet rendszerezését támogató 
innovatív megoldások előállításában a Leitz sokéves 
hagyománnyal rendelkezik. A Leitz Icon intelligens Wi-Fi 
címkenyomtató az egyik legjobb példa erre.

A címkenyomtatók kategóriáján belüli innováció eddig 
nem tartott lépést azzal, ahogyan a vállalkozások 
manapság működnek, ezért a felhasználóknak 
különböző készülékeket kellett használniuk a különböző 
címkézési igényeikhez:

1.   Számítógéphez csatlakoztatható asztali 
címkenyomtatót - borítékok és csomagok 
címzéséhez.

2.   Kézi feliratozógépet - keskenyebb, tartósabb címkék 
készítéséhez.

3.   Hagyományos irodai nyomtatót - nagyobb 
mennyiségű címkék előállításához. 

A Leitz Icon-nal egy olyan, forradalmian új megoldást 
hoztunk létre, mely lépést tart a legújabb irodai 
trendekkel és a felhasználók igényeivel - ötvözi a 
címkenyomtatók és feliratozógépek előnyeit az asztali 
nyomtatón történő címkenyomtatás sebességével.

A Leitz Icon emellett igazodik a modern 
munkakörülményekhez is:

 
1.   A beépített USB- és Wi-Fi kapcsolatnak 

köszönhetően közvetlenül számítógéphez 
csatlakoztatva, vagy hálózati nyomtatóként is 
használható.

2.   Kompatibilis a Mac termékekkel, valamint a Windows 
és az iOS rendszerű eszközökkel, így iPhone 
készülékről, táblagépről, laptopról vagy asztali 
számítógépről is működtethető.

3.   Az opcionális akkumulátorral az irodai hálózaton kívül 
is használható hordozható jelleggel.

Ismerkedj meg a Leitz Icon címkenyomtató rendszerrel 
és fedezd fel, hogyan teszi a Leitz Icon minden eddiginél 
gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé a címkék 
nyomtatását!



A Leitz Icon címkenyomtató

A Leitz Icon címkenyomtató kényelmesen elfér bármilyen 
íróasztalon és a beépített funkcióknak köszönhetően 
egyszerű használatot biztosít az irodában és az irodán 
kívül.

Könnyen átlátható vezérlőpult
A Leitz Icon vezérlőpultján elhelyezett gombok és 
állapotjelző LED lámpák a könnyebb átláthatóság és 
azonosítás érdekében nemzetközi szimbólumokkal 
vannak jelölve.

Automatikus vágóegység
Annak érdekében, hogy a nyomtató a stancolt és 
folyamatos szalagokat is tudja kezelni, a Leitz Icon 
automatikus vágóegységgel van felszerelve, mely a 
folyamatos szalagokat a kért méretre vágja. 

Extra széles nyomtatás
A legszélesebb Leitz Icon szalag 91mm széles, 40%-
kal szélesebb a legtöbb asztali címkenyomtatóban 
használható szalagoknál, így a Leitz Icon akár egyetlen 
patron folyamatos szalaggal képes fedezni az irodákban 
előforduló legkülönfélébb címkézési igényeket. 
Például: egy 88mm széles folyamatos papír szalag 
használható borítékok címzéséhez, iratrendezők 
feliratozásához, névkitűzők stb. készítéséhez. Az 
automatikus vágóegység minden címkét méretre vág.

Gyors nyomtatás
A Leitz Icon hihetetlenül gyors. Percenként akár 200 
címkés sebességével egy 690 címkét tartalmazó 
tekercset 3 és ½ perc alatt nyomtat ki.

Könnyen csatlakoztatható
A beépített USB portnak, Wi-Fi és AirPrint támogatásnak 
köszönhetően a Leitz Icon könnyen csatlakoztatható 
bármilyen PC, Mac számítógéphez, táblagéphez vagy 
okostelefonhoz. A Leitz Icon saját vezetéknélküli hálózat 
sugárzására is alkalmas (Soft AP) arra az esetre, ha 
hagyományos Wi-Fi hálózat nincsen hatótávolságon 
belül.

Akkumulátor
Az akkumulátor a Leitz Icon nyomtató hátoldalához 
csatlakoztatható és akár 12 órán keresztül is képes 
működtetni a hordozható készüléket. 

Wi-Fi
Bekapcsolásjelző lámpa

Szalagvágó gomb
Szalagadagoló gomb

Tápcsatlakozó USB-csatlakozó

88mm

Automatikus
vágóegység



Automatikus szalagadagolás
Csak helyezd a patront a készülékbe és zárd le a 
nyomtató fedelét! A Leitz Icon a szalagot automatikusan 
betölti.

Mindig tudod, milyen szalag van a nyomtatóban
A Leitz Icon patronok kommunikálnak a csatlakoztatott 
eszközökkel és jelzik a nyomtatóba helyezett 
patron típusát, valamint a rendelkezésre álló 
szalagmennyiséget. 

Teljesen újrahasznosítható
A patronok újrahasznosítható karton alapanyagból 
készülnek és a szelektív újrahasznosítás érdekében 
szétszedhetők.

A Leitz Icon szoftver

A Windows, Macintosh, iOS és Android operációs 
rendszerekhez készült alkalmazások egyszerű, logikus 
felépítésű felhasználói felülettel rendelkeznek.
Ismerkedjünk meg a Windows és Mac szoftverekkel!

Címkeválasztó panel
A címkeválasztó panelen megjelennek az elérhető 
kategóriák. A Kedvencekbe az elmentett, vagy az 5 
legutoljára használt címke kerül lementésre.
A Dropbox fiókba történő mentéssel a címkék 
elérhetővé válnak bármilyen számítógépről vagy mobil 
eszközről, melyre telepítve van a Leitz Icon szoftver. 

Címke munkaterület
A címkékhez címeket, szövegeket, számlálókat, dátumot 
és időt, vonalkódokat, alakzatokat vagy képeket 
adhatunk hozzá. Minden egyes elem külön objektumként 
kerül hozzáadásra, mely szabadon mozgatható, 
méretezhető és formázható. Annak érdekében, hogy az 
objektumokat ne lehessen mozgatni vagy átméretezni, 
illetve csak a tartalmuk legyen változtatható, a címketerv 
zárolható. 

A támogatott vonalkód formátumok: Code 39, Code 39/
Mod 45, Code 2 of 5, Code 128 Type A, B, C, Auto, EAN 
8 és 13, UPC A and E, Codabar, ITF 14.



Formázás panel
Az objektumok tulajdonságai a Formázás panel 
segítségével szerkeszthetők. Az elérhető alap és haladó 
tulajdonságokat az objektum típusa határozza meg.
Az alapvető objektum tulajdonságok közé tartoznak 
az igazítás, keret hozzáadása, a szöveg automatikus 
átméretezése, tükrözés, vonalkód típusok közötti váltás, 
vonalkódok átméretezése, vonalkódok csatolása adott 
szöveghez, sorszámok létrehozása stb.
A haladó objektum tulajdonságokban megadható 
az objektum pontos elhelyezkedése és mérete, 
elforgatható az objektum, a vonalkódok esetében pedig 
meghatározható a szöveg igazítása és elhelyezkedése.

Címlista panel
A Címlista panelen láthatók az elmentett címek, 
kontaktok. A címlistát Excel, CSV, tabulátorral 
meghatározott formátumú fájlokból, valamint DYMO 
címkekészítő szoftverből importálhatjuk be. Macintosh 
felhasználók Mac címeik ugyancsak megjelennek a 
Címlista panelen.

Nyomtatási panel
A nyomtatás panelen kiválaszthatjuk a használni kívánt 
nyomtatót, illetve megadhatjuk a címkék nyomtatásának 
módját. Ezen felül a Nyomtatási panelen a nyomtatóba 
jelenleg behelyezett címkepatron típusa és töltöttségi 
szintje is megtekinthető. Amennyiben kiegészítőként 
vásárolható akkumulátort használunk a nyomtatóhoz, az 
akkumulátor állapotát is megtekinthetjük.

Adatok összevonása sablonba 
A szoftver lehetőséget biztosít címkesablon készítésére 
címek, vonalkódok, szövegek és egyéb adatok 
felhasználásával Excelből az „Adatok összevonása 
sablonba“ funkció használatával. Ehhez húzd a 
szükséges Excel oszlopokat a címkére és a szoftver 
automatikusan létrehozza a nyomtatandó listát.  

Nyomtató meghajtók
A Leitz Icon szoftver olyan nyomtató meghajtókat 
telepít, melyek lehetővé teszik a címkenyomtatást 
közvetlenül más alkalmazásokból, pl. Microsoft 
Word. Ehhez az alkalmazás nyomtatási panelén ki kell 
választani a Leitz Icon nyomtatót, beállítani a tájolást 
(fekvő vagy álló), illetve a margókat, amennyiben 
szükséges.



Leitz Icon szoftver táblagépekhez és 
okostelefonokhoz

Az iOS és Android operációs rendszerekhez készült 
Leitz Icon alkalmazások felhasználói felülete egyszerű, 
logikus, érintés alapú bevitelre tervezett.
A következőkben bemutatjuk a mobil alkalmazások 
néhány fontos funkciót (iPad verzió): 

Fő munkaterület

Címkesablon választása
A Leitz Icon szoftver a címkesablonok széles 
választékát tartalmazza minden stancolt - és folyamatos 
szalagmérethez. 

Objektumok beszúrása
Adj a címkéhez címeket, szövegeket, számlálókat, 
dátumot és időt, vonalkódokat, alakzatokat vagy 
képeket! Minden elem külön objektumként kerül 
beszúrásra és tetszés szerint mozgatható, illetve 
méretezhető.

Érintsd meg a 
címkekategóriák 
kijelzéséhez

1

Érintsd meg a 
kiválasztott  
címketípust

3

Érintsd meg a 
kiválasztott  
címkesablont

4

Érintsd meg a 
kiválasztott  
címkekategóriát

2

Tekintsd meg  
és válassz az  
elmentett 
címkék közül

Tekintsd meg és 
válassz a Dropbox 
fiókba mentett 
címkék közül;  
megnyithatsz 
korábban iPad- 
ről, Windows 
vagy Mac 
számítógépről 
mentett címkéket

Tekintsd meg és 
válassz az 5 leg-
utoljára mentett 
és nyomtatott 
címkék közül

Érintsd meg objek-
tum beszúrásához

Érintsd meg objek-
tum hozzáadásához 
a címkéhez

1
Válassz objektum 
kategóriát

2 Változtass betűtípust, 
szövegméretet, stílust 
és igazítást

Érintsd meg az objek-
tum tulajdonságainak 
módosításához

Válassz objektum 
típust

3

Válaszd ki a címke
kategóriáját, típusát 
és a sablont

Formázd meg 
a szöveget

Formázd az objektumokat és
végezz egyedi beállításokat
az objektumok tulajdonságain

Mentsd el a címkéket és
tekintsd meg az alkalmazás
beállításait

Tekintsd meg a névjegyeket és válaszd ki  
azon névjegyeket, amelyek számára címkét  
szeretnél nyomtatni

Szerkezd a 
címkéket

Zárd  
le/oldd fel a
címketerveket

Válassz egy nyomtatót és 
nyomtasd ki a címkéket

Adj hozzá címeket,
szövegeket, számlálókat, 
dátumot és időt, vonalkódokat,
alakzatokat vagy képeket

Nagyíts rá a  
megjelenített címkére



Címkék és sablonok mentése
A tervezést és formázást követően a kész címkéket 
elmentheted, az elmentett címkéket pedig bármikor 
könnyedén elérheted. A Dropbox fiókba történő mentés 
esetén a címkéket minden olyan számítógépről vagy 
iPad-ről elérheted, melyeken megtalálható a Leitz Icon 
szoftver vagy a Leitz Icon alkalmazás.

Címlista használata
Minden e-mail cím és iCloud kontakt a címlistában 
látható. Ha a címkén cím vagy változó szöveg objektum 
található, a címlistából több névjegyet vagy egyéb 
adatot is kiválaszthatsz a nyomtatáshoz. A rendszer a 
kiválasztott adatot automatikusan beilleszti a cím vagy 
változó szöveg objektumba. 

Címkék nyomtatása
Egyetlen címkét, ugyanazon címkét több példányban, 
illetve a címlistából kiválasztott minden névjegyhez egy, 
vagy több különböző címkét is nyomtathatsz.

Tekintsd meg 
az elérhető 
nyomtatók 
listáját és 
válassz 
nyomtatót

Állítsd be a 
nyomtatási 
példányszá-
mot

A nyomtatásra küldött címkék 
száma a Nyomtatás gomb 
mellett látható

3
Érintsd meg a nyomtatni 
kívánt címeket

2

Keress 
a címek 
között

Érintsd meg a címlista 
megjelenítéséhez

1



Leitz Icon szalagok

A Leitz Icon nyomtató stancolt papír címkékre vagy 
folyamatos papír, műanyag és karton szalagra nyomtat.

1. Folyamatos fehér papír szalagok
A Leitz Icon folyamatos szalagok használatával egy 
címkepatronnal akár különböző méretű címkéket is 
készíthetünk, hiszen az automatikus vágóegység a kívánt 
méretre vágja a szalagot.

A 88mm széles szalag, például, kiválóan használható 
címetikett, névkitűző és akár gerinccímke (iratrendezőre) 
készítéséhez is.

 

2. Folyamatos műanyag szalagok tartós címkék 
készítéséhez - fehér, sárga és piros színekben
Tartósabb vagy színes címkék készítéséhez színes, 
műanyag szalagok használatát javasoljuk. A nyomtatást 
követően az automatikus vágóegység minden címkét a 
kívánt méretre vág. 

Cikkszám Megnevezés  
Szélesség Hosszúság

70030001 Folyamatos papír szalag, fehér, 88mm 88mm 22m
70040001 Folyamatos papír szalag, fehér, 61mm 61mm 22m
70060001 Folyamatos papír szalag, fehér, 50mm 50mm 22m
70070001 Folyamatos papír szalag, fehér, 39mm 39mm 22m
70090001 Folyamatos papír szalag, fehér, 25mm 25mm 22m
70100001 Folyamatos papír szalag, fehér, 19mm 19mm 22m
70110001 Folyamatos papír szalag, fehér, 12mm 12mm 22m

Öntapadós, folyamatos, papír szalagok

88mm

39mm

25mm
19mm

12mm

61mm

50mm

Cikkszám Megnevezés  
Szélesség Hosszúság

70150001 Folyamatos műanyag szalag, fehér, 12mm 12mm 10m
70150015 Folyamatos műanyag szalag, sárga, 12mm 12mm 10m
70150025 Folyamatos műanyag szalag, piros, 12mm 12mm 10m
70160001 Folyamatos műanyag szalag, fehér, 88mm 88mm 10m
70160015 Folyamatos műanyag szalag, sárga, 88mm 88mm 10m
70160025 Folyamatos műanyag szalag, piros, 88mm 88mm 10m

Öntapadós, folyamatos, műanyag szalagok

10m

88
m

m

10m

12
m

m
22

m



3. Folyamatos karton szalagok
A Leitz Icon nem csak öntapadós, de fehér, karton 
szalagra is nyomtat, így ideális névkitűzők, hűségkártyák 
stb. készítéséhez.

4. Stancolt címkék
A stancolt címkék ideálisak nagymennyiségű címkék 
készítéséhez, mert pillanatok alatt elkészülnek. 

Méretek: 2 méret borítékok és 2 - csomagok 
címzéséhez.

Nyomtatási sebességük akár a 200 címke / percet is 
elérheti USB csatlakozáson keresztül (Wi-Fi csatlakozás 
során a sebesség csökken).

Általános útmutató a papír és műanyag címkék felhasználásához
A Leitz Icon papír címkéket elsősorban rövidtávú címkézési 
feladatokhoz javasoljuk - pl. borítékok, csomagok címzéséhez, 
névkitűzők készítéséhez. A Leitz Icon műanyag szalagot olyan
esetekben érdemes használni, amikor tartósabb feliratozási 
megoldásra van szükség.
A műanyag szalagok ellenállnak a fagynak és a magas hőmérsékletnek 
max. 50 C°-ig. A fehér műanyag szalag víz-, olaj-, alkohol- és 
benzinálló, a színesek - nem.

32mm

57mm

91mm

22
m

Cikkszám Megnevezés
Szélesség Hosszúság

70190001 Folyamatos karton szalag, 91mm 91mm 22m
70050001 Folyamatos karton szalag, 57mm 57mm 22m
70080001 Folyamatos karton szalag, 32mm 32mm 22m

Nem öntapadós, folyamatos, karton szalagok

Nagyméretű csomagcímke
59mm x 102mm

Kisméretű csomagcímke
50mm x 88mm

Címetikett
28mm x 88mm

Nemzetközi címetikett
36mm x 88mm

Cikkszám Megnevezés Címke / 
patron Szélesség Hosszúság

70170001 Címetikett 690 28mm 88mm
70120001 Nemzetközi címetikett 600 36mm 88mm
70180001 Kisméretű csomagcímke 435 50mm 88mm
70130001 Nagyméretű csomagcímke 225 59mm 102mm

Stancolt címkék



Leitz Icon támogatás
Operációs rendszer kompatibilitás:
A Leitz Icon nyomtató a következő operációs 
rendszerekkel kompatibilis: Windows 7, Windows 8 vagy 
Windows 10, Macintosh OSX 10.8 és későbbi verziók, 
iOS 8 és későbbi verziók, Android Os 4.1.2 vagy későbbi 
verziók.

Garancia:
A Leitz Icon nyomtatóra a garancia időtartama 2 év, 
amely 3 évre bővíthető, amennyiben regisztrálod 
nyomtatódat a  www.leitz.com/Icon weboldalon.

Támogatás:
Kérjük, látogass el a www.Leitz.com/Icon/support 
weboldalra, ahol a következő támogatást biztosítjuk:
1.  Gyors Használatbavételi Útmutató és Használati 

útmutató, melyek végigvezetnek a telepítés lépésein 
és bemutatják a Leitz Icon nyomtató, szoftver 
és akkumulátor használatát, a címkenyomtatás 
folyamatát.

2. Könnyen letölthető firmware és szoftver frissítések 
3. Gyakran Ismételt kérdések (GYIK) és válaszok
4.  „Írjon nekünk“ űrlap, a GYIK menüpontban nem 

listázott kérdések megválaszolásához

Fejlesztők:
A Leitz Icon címkenyomtató szoftver Windows és 
Macintosh nyomtató meghajtót is tartalmaz.

Technikai paraméterek:

Tápegység 24V DC. 3.75 Amps
Nyomtató típusa Hőnyomtató
Nyomtatási felbontás 300 DPI
Maximum felbontás 300 x 600 DPI
Max. nyomtatási 
szélesség

81,3mm

Max. szalagszélesség 91mm
Interface Wi-Fi 2.4GHz, 802.11b/g

USB Nagysebességű USB 2.0 nyomtató eszköz 
osztály

Max. nyomtatási  
sebesség

200 címke / perc (USB csatlakozás esetén)
4-soros címetikett

Teljesítmény Nyomtató 2000 címke / óra
Vágóegység 1800 vágás / óra

Méret Nyomtató Magasság 112,25mm
Szélesség 128,85mm
Mélység 217,25mm

Akkumulátor Magasság 111,25mm
Szélesség 128,85mm
Mélység 49,54mm

Nyomtató  
akkumulátorral

Magasság 112,25mm
Szélesség 128,85mm
Mélység 257,75mm

Súly Nyomtató 1,27kg
Akkumulátor 0,496kg



© 2014 Esselte IPR AB. Minden jog fenntartva. A Leitz, Leitz Icon, 
Intelligens címkézési rendszer, Intelligens címkepatron az Esselte 
IPR AB és leányvállalatai védjegyei. A Windows és a Windows XP a 
Microsoft Corporation az Egyesült Államokban és más országokban 
bejegyzett védjegyei. A Mac és iPad az Apple Inc. az Egyesült 
Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei. Az iOS a Cisco 
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, 
és csak Apple engedéllyel használható. A DYMO és DYMO Label 
védjegyek a Sanford, LP bejegyzett védjegyei. Az Esselte nem áll 
kapcsolatban és nem élvezi a Sanford, LP támogatását. Felülvizsgálva: 
10/2014.


