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Tutvustame etiketiprinterit 
Leitz® Icon™
Üks seade kõigiks sinu märgistusvajadusteks

Leitz on pika traditsiooniga kaubamärk selliste 
innovaatiliste lahenduste arendamises, mis lihtsustavad 
ja organiseerivad tänapäevaseid töökeskkondi. Leitz 
Icon Smart Labelling System - nutikas etiketisüsteem on 
üks parimatest näidetest.

Etikettide kasutamine aitab paljudel meie klientidel 
jääda organiseerituks. Ent lõppkasutajad on rääkinud 
innovatsioonivaesusest etiketiturul, kuna nad on aastaid 
pidanud kasutama kolme täiesti erinevat seadet:

1.  Lauaetiketiprinterid, mis arvutiga ühendatult prindivad 
aadressietikette ümbrikutele ja pakkidele.

2.  Käeshoitavad, akutoitega elektroonilised 
etiketilõikurid, mis prindivad kitsaid plastetikette 
pikaajaliseks kasutuseks, näiteks arhiveerimiseks ja 
identifitseerimiseks.

3.  Tavalised kontroriprinterid, mida kasutatakse 
suuremahulisteks töödeks nagu posti saatmine ja 
etiketilehtede printimine.

Vaatasime olemasolevaid etiketitooteid ja töötasime 
välja uue lahenduse, pidades silmas nii uusimaid 
trende tehnoloogias kui ka kasutajate vajadusi ja 
käitumisharjumusi.

Tulemuseks on Leitz Icon. See uhiuus 
etiketiprintimisüsteem ühendab endas etiketiprinterite 
funktsionaalsuse ja kontroriprinterite kiiruse. Peale 
selle on Leitz Icon disainitud sobima tänapäevasesse 
töökeskkonda.

 
1.  Sisseehitatud Wi-Fi ja USB liidesed tagavad, et Leitz 

Icon töötab hästi nii jagatud kui ka otse arvutiga 
ühendatud printerina.

2.  Tarkvara Windowsile, Macintoshile, iOS-ile ning 
Androidile tagab, et Leitz Icon töötab ühtmoodi hästi 
nii nutitelefonidel ja tahvelarvutitel kui ka tavalistel PC 
ja MAC arvutitel.

3.  Akupakk (ei ole seadmega kaasas, eraldi tellitav) 
tagab, et Leitz Icon on lihtsasti kasutatav ka kontorist 
väljas, isegi kui puudub ligipääs vooluvõrgule.

Avasta etiketiprintimise uus maailm koos Leitz Iconiga ja 
loe lähemalt, mida Leitz saab sinu jaoks teha.



Leitz Icon etiketiprinter

Leitz Icon mahub mugavalt igale lauale ja on täis 
omadusi, mis teevad etikettide kasutamise lihtsamaks 
kõikidele, kes on kontoris kui ka eemal.

Selge ja lihtne juhtimisliides
Iconi juhtimisliides kasutab rahvusvahelisi sümboleid ja 
värvilisi LED-lampe lihtsaks kasutamiseks. 

Automaatne lõikur
Käsitlemaks nii valmismõõdus (stantsitud) kui 
etiketirulle, sisaldab Icon automaatset lõikurit, mis lõikab 
katkematu etiketimaterjali täpselt õigesse mõõtu.

Eriti lai printimislaius
Icon töötab kuni 91 mm laiade materjalidega, see on 
40% suurem laius kui enamiku teiste lauaetiketiprinterite 
puhul. Seega saab Icon printida suurema osa 
kõige populaarsematest kontorietikettidest ühest 
katkematust etiketirullist. Näiteks saab 88mm 
laiust katkematut paberetiketietiketirulli kasutada 
ümbrikutele aadressietikettide, pakkide saatelehtede, 
ajutiste nimesiltide, kaustaetikettide jm printimiseks. 
Automaatne lõikur lihtsalt lõikab iga etiketi õigesse 
mõõtu.

Ülikiire printimiskiirus
Icon prindib uskumatult kiiresti, kuni 200 aadressietiketti 
minutis. See tähendab, et saad lõigata terve rulli 
valmismõõdus aadressietikette (690) ainult 3,5 minutiga.

Lihtne ühendada, kõikjal
Sisseehitatud USB-liidese ning Wi-Fi ja AirPrint toega 
on Iconit lihtne ühendada iga arvuti, tahvelarvuti või 
nutitelefoniga sinu kontoris. Icon saab isegi edastada 
omaenda Wi-Fi võrku (Soft AP režiim), kui tavalised Wi-Fi 
võrgud pole saadaval.

Akupakk võimaldab kaugprintimist
Kiiresti ühendatav printeri tagaosaga. Varustab printerit 
vooluga 12 tunniks ja 1200 etiketi printimiseks. Laeb täis 
3 tunniga, kui aku on täiesti tühi.

Wi-Fi
On/OffLõika

Keri
Toide, 24V USB ühendus

88mm

Automaatne 
lõikur



Kasseti automaatne pealtlaadimine
Lihtsalt pane kassett sisse ja sule kaas. Icon laeb 
materjali automaatselt.

Tead alati, millised etiketid on laetud ning kui palju 
on järgi
Iconi etiketikassetid edastavad infot automaatselt 
kõikidele seotud seadmetele laetud materjali tüübi 
ja varu kohta. Sa ei pea kunagi raiskama etikette 
vale etiketitüübi tõttu, samuti ei saa need otsa poole 
printimise peal.

Täielikult taaskasutatav
Kassetid on toodetud taaskasutatud kartongist koos 
plastosaga, mis on lihtsasti eemaldatav. Mõlemad on 
taaskasutatavad.

Leitz Icon tarkvara

Saadaval Windowsile, Macintoshile, iOS-ile ning 
Androidile. Leitz Iconi tarkvara on lihtsa ja loogilise 
kasutajaliidesega, mis on kohandatud hiirega juhitavate 
ja puutetundliku ekraaniga seadmete erinevustega. 
Alustame põhjaliku ülevaatega tarkvarast Windowsile ja 
Macintoshile. 

Etiketi valimise paneel
Etiketi valimise paneel loetleb saadaolevaid 
etiketikategooriaid. Vali oma salvestatud etikett või 
lemmik mall.
Etikettide salvestamine Dropboxi võimaldab sul (ja 
teistel, keda kutsud) pääseda ligi nendele etikettidele 
kõikidest arvutitest või mobiilsetest seadmetest, kuhu on 
installeeritud Leitz Icon tarkvara.

Etiketi töölaud
Saad oma etikettidele lisada aadresse, teksti, 
loendureid, kuupäeva ja kellaaega, vöötkoode, 
kujundeid, jooni ja pilte. Igat tüüpi objekt lisatakse eraldi 
objektina, mille suurust on võimalik muuta, mida saab 
liigutada ning vormindada. Samuti on võimalik etiketimall 
lukustada, see võimaldab muuta ainult objekti sisu, aga 
mitte objekti ennast.

Toetatud on 13 vöötkoodi: Code 39, Code 39/Mod 45, 
Code 2 of 5, Code 128 Type A, B, C, ja Auto, EAN 8 ja 13, 
UPC A ja E, Codabar, ITF 14.



Vormingupaneel
Iga etiketil oleva objekti atribuutide vaatamine ja 
muutmine toimub Vormingupaneelil. Baas- ja arendatud 
atribuudid sõltuvad objekti tüübist. 
Baasatribuudid sisaldavad selliseid valikuid nagu 
teksti joondamine ja tekstile ning objektidele piiride 
lisamine, automaatne tekstisuuruse muutmine etteantud 
ruumi mahutamiseks, objektide ümberpööramine 
horisontaalselt ja vertikaalselt, valimine 13 vöötkoodi 
hulgas, nende suuruse muutmine ning nende sidumine 
spetsiifilise või muutuva tekstiga, järjestikuste 
automaatsete loendurite seadistamine numeratsiooniks 
jm.
Arendatud atribuudid võimaldavad objekte asetada 
suure täpsusega ning neid 90 kraadi kaupa pöörata. 
Tekst ja vöötkoodid saavad olla spetsiifilised või 
muutuvad, olenevalt sissekannetest aadressiraamatus 
või teistes allikates. 

Aadressiraamatu paneel
Kontaktide ja muu sagedasti kasutatava informatsiooni 
talletamine üksikus või mitmes nimekirjas toimub 
Aadressiraamatus. Importida saab CSV- ja 
tabeleralduseta faile ning samuti aadressiraamatuid 
DYMO Label tarkvarast. Macintoshi kasutajad saavad 
vaadata aadressiraamatu paneelis ka oma Maci 
kontakte. 

Printimispaneel
Printimispaneelil saad valida, millist Leitz Iconit 
soovid printimiseks kasutada ning kuidas etikette 
printida. Samuti on sul võimalik vaadata, millist tüüpi 
etiketikassett on hetkel etiketiprinterisse sisestatud ning 
selle kasutamise taset. Kui kasutad printeri akut, saad 
siit vaadata ka aku laetuse taset.

Printeri draiverid
Leitz Icon tarkvara installeerib printeri draiverid, 
mis võimaldavad printida etikette otse teistest 
programmidest nagu Microsoft Word, valides Iconi 
printeri seadetes ning seejärel valides portree- või 
maastikurežiimi lehe seadetes, muutes vajadusel 
veeriseid.



Leitz Icon tarkvara tahvelarvutitele ja 
nutitelefonidele

iOS-ile ja Androidile loodud Leitz Icon tarkvara on lihtsa 
ja loogilise puutepõhise liidesega. Järgnevad skeemid 
toovad esile mitmed mobiilse tarkvara omadused (iPadi 
versioon).

Peamine etiketitöölaud

Etiketimalli valimine
Leitz Icon tarkvarast leiab laia mallivaliku iga printeri 
valmismõõdus ja katkematu etiketitüübi jaoks.

Objektide lisamine etikettidele
Etikettidele saab lisada aadresse, teksti, loendureid, 
kuupäeva ja kellaaega, vöötkoode, kujundeid, jooni 
ja pilte. Iga objekt lisatakse eraldi objektina, mida on 
võimalik ümber paigutada ja mille suurust on võimalik 
vajadusel muuta.

Vali etiketi kategooria, 
tüüp ja mall Vormista 

tekst
Vormista objektid ja kohanda 
nende atribuudid

Salvesta etiketid ja vaata 
rakenduse seadeid

Vaata oma kontakte ja vali 
kontaktid, kellele printida etiketid 

Muuda etiketti

Lukusta/ava 
etiketidisain

Vali printer ja 
prindi etiketid

Lisa aadresse, teksti, loendu-
reid, kuupäeva ja kellaaega, 
vöötkoode, kujundeid ja pilte

Suurenda kuvatud 
etiketti

Koputa etiketikate-
gooriate kuvamiseks

1

Koputa  
etiketitüübile

3

Koputa  
etiketimallile

4

Koputa  
etiketikategooriale

2

Vaata ja vali  
salvestatud  
etikettide hulgast

Vaata ja vali oma 
Dropboxi etikettide 
hulgast; saad avada 
etikette, mis on eel-
nevalt salvestatud  
sinu iPadist, 
Windowsist või 
Macist

Vaata ja vali viie 
viimati salvesta-
tud ja prinditud 
etiketi hulgast

Koputa objekti  
lisamiseks etiketile

Koputa etiketile 
objekti lisamiseks

1
Koputa lisatava  
objekti kategooriale

2
Muuda fonti, teksti su-
urust, stiili ja joondumist

Koputa objekti  
atribuutide muutmiseks

Koputa lisatava 
objekti tüübile

3



Etikettide ja mallide salvestamine
Pärast kujundamist ja toimetamist on etikette ja malle 
lihtne salvestada ja kasutada igal ajal.  Etiketid ja mallid 
saab salvestada ka Dropboxi kontole, mis võimaldab 
neile ligiääsu mistahes arvutist või iPadist, kuhu on 
installeeritud Leitz Icon tarkvara või Leitz Icon rakendus.

Aadressiraamatu kasutamine
Kõik sinu olemasolevad e-posti ja iCloudi kontaktid on 
näidatud aadressiraamatus. Kui sul on etiketil aadressi 
või muutuva tekstiga objekt, saad aadressiraamatust 
valida korraga mitu kontakti, kellele etikette printida. 
Valitud informatsioon on automaatselt sisestatud 
aadressi või muutuva tekstiga objekti, kui otsustad 
printida.

Etikettide printimine
Sul on võimalik valida, kas printida üks etikett, mitu  
koopiat ühest etiketist, üks etikett iga aadressiraamatust 
valitud kontakti kohta või mitu etiketti iga 
aadressiraamatust valitud kontakti kohta.

Vaata nimekirja 
võimalikest 
printeritest ja 
vali printer, 
kuhu printida

Vali iga  
trükitava 
etiketi  
koopiate arv

Trükkimisele tulevate 
etikettide arv kuvatakse 
nupu Print kõrval

3
Koputa  
kontaktide valimiseks

2

Leia  
kontaktid

Koputa aadressi- 
raamatu kuvamiseks

1



Leitz Icon etiketid

Leitz Icon etiketiprinter prindib nii katkematule paberile 
või plastikule, valmismõõdus etikettidele kui ka 
liimivabale kartongile.

1. Katkematud valged paberetiketid
Iconi katkematute etikettidega on võimalik printida ühest 
rullist palju etikette. Automaatne lõikur lõikab lihtsalt 
etiketid õigesse mõõtu.

88mm laiusega rull on suurepärane näide, kuna paljud 
kasutavad seda etiketti ümbrikute ja postipakkide 
aadressietikettideks, ajutiste nimesiltide ning 
kaustaetikettide printimiseks.

 

2. Katkematud plastetiketid püsivamaks 
kinnituseks - valge, kollane ja punane
Kui vajad püsivamaid või värvilisi etikette, siis on 
saadaval valged, kollased ja punased etiketid. 
Automaatne lõikur lõikab iga etiketi parajasse mõõtu 
niipea kui prinditud.

3.5“ (88mm)
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Iseliimuvad värvilised plastetiketid
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Valged katkematud mitmeotstarbelised paberetiketid

Kood Kirjeldus Laius Pikkus
70030001 3.5“ (88mm) valged katkematud etiketid 88mm 22m
70040001 2.375“ (61mm) valged katkematud etiketid 61mm 22m
70060001 2“ (50mm) valged katkematud etiketid 50mm 22m
70070001 1.5“ (39mm) valged katkematud etiketid 39mm 22m
70090001 1“ (25mm) valged katkematud etiketid 25mm 22m
70100001 .75“ (19mm) valged katkematud etiketid 19mm 22m
70110001 .5“ (12mm) valged katkematud etiketid 12mm 22m

Kood Kirjeldus Laius Pikkus
70150001 1/2“ (12mm) valge plastteip 12mm 10m
70150015 1/2“ (12mm) kollane plastteip 12mm 10m
70150025 1/2“ (12mm) punane plastteip 12mm 10m
70160001 3.5“ (88mm) valge plastteip 88mm 10m
70160015 3.5“ (88mm) kollane plastteip 88mm 10m
70160025 3.5“ (88mm) punane plastteip 88mm 10m



3. Katkematu valge kartongteip
Leitz Icon ei prindi ainult iseliimuvaid etikette, vaid 
ka valget liimivaba kartongi, mis sobib eriti hästi 
nimekaartide, kliendikaartide, lauasiltide jm printimiseks.

4. Valmismõõdus valged paberetiketid
Valmismõõdus etiketid on ideaalsed, kui prindid suurel 
hulgal etikette ning vajad suurimat printimiskiirust.

Saadaval on neli suurust: kaks aadressietiketti ja kaks 
saadetise etiketti, kuigi neid saab kasutada igaks 
otstarbeks, mis sobib nende mõõtudega.

Printimiskiirus USB ühenduse kaudu on kuni 200 etiketti 
minutis (mõnevorra aeglasem Wi-Fi ühenduse puhul).

Üldised suunised paber- ja plastetikettide kasutamiseks
Leitz Icon paberetiketid on kujundatud nii aadressi-, paki- ja saadetise 
etikettideks kui ka ajutisteks nimesiltideks, mille eeldatav kasutusaeg 
piirneb mõne nädaga. Leitz Icon plastetiketid on mõeldud siseruumides 
kasutamiseks, kus etiketid peavad olema vastupidavamad ja kestma 
kuni 10 aastat. Plastetiketid on samuti kõige sobivamad seal, kus 
etiketi pind peab olema siledam võrreldes paberetikettide pinnaga. 
Plastetiketid taluvad nii külmkapikülma kui ka temperatuure kuni +50°. 
Valge plastmaterjal talub vett, õli, alkoholi ja bensiini, kuid värvilised 
materjalid mitte.

1.25“ (32mm)

2.25“ (57mm)

3.5“ (88mm)

72
 ft

. (
22

 m
ee

tr
it)

Kood Kirjeldus Laius Pikkus
70190001 3.5“ (88mm) Katketmatu liimivaba kartong 88mm 22m
70050001 2.25“ (57mm) Katketmatu liimivaba kartong 57mm 22m
70080001 1.25“ (32mm) Katketmatu liimivaba kartong 32mm 22m

Valge katketmatu liimivaba kartong

Suured saadetise etiketid
59mm x 102mm

Väikesed saadetise etiketid
50mm x 88mm

Aadressietiketid
28mm x 88mm

Rahvusvahelised aadressietiketid
36mm x 88mm

Kood Kirjeldus Etikette kassetis Kõrgus Laius
70170001 Aadressetiketid etiketid 690 28mm 88mm
70120001 Rahvusvahelised etiketid 600 36mm 88mm
70180001 Väikesed saadetise etiketid 435 50mm 88mm
70130001 Saadetise etiketid 225 59mm 102mm

Valmismõõdus paberetiketid



Leitz Icon tugi
Operatsioonisüsteemi ühilduvus:
Leitz Icon printer on ühilduv operatsioonisüsteemidega 
Windows 7, Windows 8 ja Windows 10, ning Macintosh 
OSX 10.9 ja hilisemad. Samuti iOS 8 ja hilisemad iPadi ja 
iPhone puhul ning Android OS 4.1.2 ja hilisemad.

Garantii:
Leitz Icon etiketiprinteril on kaheaastane garantii, mida 
on võimalik pikendada kolmele aastale kui registreerid 
oma printeri aadressil HYPERLINK  
„http://www.leitz.com/Icon“ \h www.leitz.com/Icon.

Tugi:
Tehnilise toe veebileht on HYPERLINK  
„http://www.leitz.com/Icon/support“ \h www.Leitz.com/
Icon/support, kust leiad:
1.  Kiirkäivituse juhised ning kasutajajuhendid, mis 

juhendavad Leitz Icon printeri, tarkvara, etikettide ja 
aku seadistamisel ja kasutamisel.

2.  Lihtsasti allalaaditavad püsivara- ja 
tarkvarauuendused. 

3.  Nimekirja korduma kippuvatest küsimustest ja nende 
vastustest. 

4.  Kontaktivormi spetsiifiliste küsimuste jaoks, millele 
pole vastatud KKK-s või mujal veebilehel. 

Arendajad:
Leitz Icon etiketiprinteri tarkvara sisaldab Print Driverit 
Windowsile ja Macile.

Tehnilised andmed:

Toide 24V DC. 3.75 Amps
Trükitüüp Termotrükk
Resolutsioon 300 dots per inch (DPI)
Maksimaalne resolutsioon 300 x 600 (DPI)
Maksimaalne printimislaius 960 dots (3.2 inches/81.3mm)
Maksimaalne paberilaius 91mm
Liides Wi-Fi 2.4GHz, 802.11b/g

USB Full Speed USB 2.0 Printer Class Device
Maksimaalne  
printimiskiirus

200 etiketti minutis (USB) neljarealise  
tavalise adressietiketi puhul

Töötsükkel Printer 2000 etiketti tunnis
Lõikur 1800 lõiget tunnis

Mõõdud Printer Kõrgus 112.25mm
Laius 128.85mm
Sügavus 217.25mm

Aku Kõrgus 111.25mm
Laius 128.85mm
Sügavus 49.54mm

Printer 
koos 
akuga

Kõrgus 112.25mm
Laius 128.85mm
Sügavus 257.75mm

Kaal Printer 1.27kg
Aku 0.496kg
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