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Leitz® Icon™ Etiketleme Sistemi
Tüm etiketleme ihtiyaçlarınız için tek bir makine

Leitz, modern çalışma ortamını organize eden ve 
kolaylaştıran inovatif çözümler geliştirme konusunda 
uzun bir geçmişe sahiptir. Leitz Icon Akıllı Kablosuz Etiket 
Yazıcı en iyi örneklerden bir tanesidir. 

Etiketleme, birçok müşterimizin organize olmasına 
yardımcı olur. Bununla beraber son kullanıcılar 
etiketleme pazarında inovasyon olmaması konusunda 
hayal kırıklığı yaşadıklarını bildirmektedirler. 
Yani, yıllardır tüm etiketleme ihtiyaçları için 3 tane,
birbirinden tamamen farklı,  makine kullanmak zorunda 
olduklarını belirtmektedirler.

1.   Masaüstü Etiket Yazıcılar: PC‘ye bağlı olarak, kargolar 
ve zarflar için adres etiketi basar.

2.  Manuel, pilli elektronik etiket yazıcılar: Dosyalama gibi 
uzun vadeli kullanımlar için plastik etiket basar

3.  Standart ofis yazıcıları:  Yüksek hacimli işler için 
kullanılır. 

Leitz olarak biz mevcut etiketleme makinelerine baktık 
ve en son teknoloji ve tüketici trendlerine göre bir çözüm 
geliştirdik. 

Sonuçta Leitz Icon ortaya çıktı. Bu yeni etiketleme 
sistemi, etiket yazıcılarının fonksiyonelliği ve ofis 
yazıcılarının hızını biraraya getiriyor. Dahası, Leitz Icon 
günümüz ofis ortamının ihtiyaçlarına uygun olarak 
tasarlandı. 

 
1.   Wi-Fi ve USB arayüzleri sayesinde Leitz Icon direkt 

PC‘ye bağlanarak paylaşılan bir etiket yazıcı olarak 
çalışır. 

2.   Windows, Macintosh, iOS ve Android yazılım paketleri  
Leitz Icon‘ın PC‘ler ve  MAC‘lerle beraber akıllı telefon 
ve tabletlerle de çalışmasını sağlar

3.   Tercihe bağlı olarak kullanılan pil paketi ofis 
dışındayken ve elektrik prizi olmadan Leitz ICON‘ın 
kullanılmasını sağlar.

Leitz Icon ile etiket yazdırmanın yeni dünyasını keşfedin 
ve Leitz Icon‘ın sizin için neler yapabileceği hakkında 
daha fazla bilgi edinin. 



Leitz Icon Yazıcı

Leitz Icon yazıcı tüm masaüstlerine uyum sağlar ve 
ofiste (ve ofis dışında) herkes için etiketlemeyi kolay hale 
getiren özelliklere sahiptir. 

Net, Basit Kontroller
Leitz Icon‘ın kontrolleri netlik için uluslararası semboller 
ve renkli LED‘ler kullanır.

Otomatik Kesici
Hem önceden kesik hem de sürekli etiketler  beraber 
kullanılabildiğinden Leitz Icon sürekli etiketleri istenilen 
ölçüde kesebilmek üzere otomatik kesici içerir.  

Ekstra Geniş Yazdırma Genişliği
Leitz Icon, diğer masaüstü etiket makinelerinden %40 
oranında daha geniş olmak üzere, 91 mm genişliğe kadar 
olan materyallerle çalışır. Yani, Leitz Icon, tek bir sürekli 
etiket rulosundan çok çeşitli, sık kullanılan ofis etiketi 
basabilir. Örneğin; 88 mm genişliğinde sürekli kağıt 
etiketler adres etiketleri, kargo etiketleri, yaka kartları 
için kullanılabilir. Otomatik kesici pratik bir şekilde etiketi 
istenilen ölçüde keser. 

Süper Hızlı Yazdırma Hızı
Leitz Icon inanılmaz bir hızda etiket basar: Dakikada 200 
adet adres etiketi. Yani 3 ½  dakikada önceden kesik 
adres etiketi rulosunun tamamını (690 adet) basabilir. 

Bağlanması Kolay; Her yerden
USB girişi, Wi-Fi ve AirPrint desteği ile ofisinizde Leitz 
Icon‘ı PC‘ye, Mac‘e tablet ve akıllı telefona bağlamak çok 
kolaydır. Hatta Leitz Icon standart Wi-Fi ağları mevcut 
olmadığında kendi kablosuz ağını yayar. (Soft App Modu)

Pil Paketi Uzaktan Yazdırmayı Mümkün Kılar
Leitz Icon etiket yazıcının arka kısmına kolayca bağlanır. 
12 saat boyunca, 1200 adede kadar çalışır. Şarjı 
tamamen tükendiğinde 3 saatte şarj olur. 

Wi-Fi
Açma/KapamaKesme

Besleme
Güç, 24V USB bağlantısı

88mm

Auto
Cutter



Makinenin İçine Bırakılan Kartuşlar Otomatik 
Yüklemeyi Sağlar.
Basit bir şekilde kartuşu bırakın ve kapağı kapatın. Leitz 
Icon otomatik olarak materyali yükler. 

Daima Hangi Etiketin Yüklü Olduğunu ve Kaç Adet 
Etiket Kaldığını Bilirsiniz
Leitz Icon kartuşlar bağlı oldukları tüm cihazlara hangi 
etiketin takılı olduğunu ve kaç adet etiket kaldığını bildirir. 
Asla yanlış bir çeşit etiket takılı olduğundan etiket ziyan 
etmezsiniz veya bir etiket basma işinin tam ortasında 
etiketsiz kalmazsınız. 

Tamamen Geri Dönüştürülebilir
Kartuşlar plastik kısmı kolayca çıkarılabilen geri 
dönüşümlü karton materyalden üretilmiştir.

Leitz Icon Yazılım

Windows, Macintosh, iOS ve Android için Leitz Icon 
yazılımı fare ile kullanılan  ve dokunmatik ekranlı cihazlar 
arasındaki farklara uygun olarak geliştirilen basit, mantıklı 
arayüze sahiptir.
Windows ve  Mac yazılımlarını  detaylı bir şekilde 
inceleyerek başlayalım. 

Etiket Seçme Alanı
Etiket seçme paneli mevcut etiket kategorilerini listeler. 
Kaydedilmiş favori etiketlerinizden veya şablonlarınızdan 
seçin. 
Dropbox‘a etiket kaydetmek size (ve davet ettiğiniz 
başkalarına) bu etiketlere, Leitz Icon yazılımına sahip 
herhangi bir PC veya mobil cihazdan ulaşmanızı sağlar. 

Etiket Çalışma Alanı
Etiketlerinize adres, metin, tarih, barkod, şekiller, çizgiler 
ve görseller ekleyebilirsiniz. Her bir çeşit birbirinden 
bağımsız olarak eklenir, böylece istediğiniz gibi hareket 
ettirebilir, ölçülendirebilir ve format oluşturabilirsiniz. 
Ayrıca etiket şablonunu kilitleyerek sadece objenin 
içeriğini değiştirebilirsiniz. 

13 barkod çeşidi desteklenmektedir: Kod 39, Kod 
39/Mod 45, Kod 5‘in 2‘si, Kod 128  A, B, C çeşidi ve 
Otomatik EAN 8 ve 13, UPC A ve E, Codabar, ITF 14.



Format Alanı
Format alanı etiketlerin üzerindeki objelerin özelliklerinin 
görüntülendiği ve düzenlendiği alandır. Temel ve gelişmiş 
özellikler obje çeşidine göre değişir. Temel özellikler şu 
seçenekleri içerir: Metne çerçeve ekleme ve düzenleme, 
özel bir ölçüye sahip metnin otomatik olarak ölçüsünün 
ayarlanması, metin ve objelere çerçeve eklemek, 
objeleri dikey ve yatay olarak çevirmek, 13 farklı barkod 
çeşidinden birini seçmek, barkod büyüklüklerini 
ayarlamak, barkodlara özel veya değişken barkod 
linklemek ve daha fazlası. 
Gelişmiş özellikler objeleri detaylı bir şekilde 
yerleştirmek, 90 derece çevirmek için kullanılır. 
Metin ve barkodlar adres defterine veya diğer kaynaklara 
girildiği şekilde sabit veya değişken olarak yerleştirilebilir. 

Adres Defteri Alanı
Adres defteri alanı kişi bilgilerinin veya sık kullanılan 
bilgilerin bir veya birçok listede saklandığı yerdir. 
Excel, CSV, ve tab limited dosyaları, DYMO Etiket yazılımı 
adres defterini aktarabilirsiniz.  
Macintosh kullanıcıları ayrıca MAC adreslerini adres 
defteri alanında görüntüleyebilirler.

Yazdırma Alanı
Yazdırma alanından, hangi Leitz Icon’ı kullanmak 
istiyorsanız ve etiketleri nasıl yazdırmak istiyorsanız 
seçebilirsiniz
Ayrıca takılı olan etiket kartuşu çeşidini ve kaç adet etiket 
kaldığını görüntüleyebilirsiniz
Opsiyonel, şarj edilebilen pil paketini kullanıyorsanız, 
pilin durumunu da görünütleyebilirsiniz. 

Şablonda Bilgi Birleştirmek
Şablonda bilgi birleştirme özelliği ile excelden direk 
barkod, yazı veya diğer bilgileri aktarabilirsiniz.  Basitçe, 
excel sayfanızdan etiketin üzerine  kolon başlıklarını 
sürükleyin  ve yazılım otomatik olarak basılmaya hazır 
listeyi oluşturur. 

Yazıcı Sürücüleri
Leitz Icon yazılımı yazıcı sürücüsünü yükleyerek 
Microsoft Word gibi diğer uygulamalardan Leitz Icon 
yazıcıyı seçerek, daha sonra yatay veya dikey ve kenar 
ayarını yaparak direkt etiket basabilirsiniz.  



Akıllı Telefonlar ve Tabletler için Leitz Icon 
Yazılımı

iOS ve Android’de mevcut olan Leitz Icon yazılımı 
basit ve mantıklı bir dokunmatik arayüze sahiptir. 
Aşağıda yer alan ekranlar birçok mobil yazılım özelliğini 
anlatmaktadır.(iPad versiyon)

Temel Etiket Çalışma Alanı

Etiket Şablonu Seçmek
Leitz Icon yazılımı önceden kesik ve sürekli etiketler için 
geniş bir şablon seçeneğine sahiptir.  

Etiketinize Obje Eklemek 
Etiketinize, imajlar, görseller, barkodlar, tarih ve saat, 
metin, adres ekleyebilirsiniz. Herbiri birbirinden bağımsız 
bir obje olarak eklenir, böylece istediğiniz gibi hareket 
ettirebilir ve boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Etiket kategorisini, 
çeşidini ve  
şablonunu seçin

Metin 
Formatı Objeleri düzenle 

Etiketleri kaydet ve uygulama 
ayarlarını göster.

Kişileri görüntüle ve etiket 
basmak için kişi seç

Ekrandaki 
etikete 
zoomla

Kilitle/Kilidi Aç

Yazıcı seç ve 
etiket bas

Adres, metin tarih, saat,  
barkod, şekil veya imaj ekle

Ekrandaki etikete 
zoomla

Etiket kategorilerini  
göstermek için dokunun.

1

Bir etiket çeşidine 
dokunun.

3

Bir etiket  
şablonuna dokunun.

4

Bir etiket  
kategorisi seçin

2

Kaydedilen  
etiketlerinizden 
seçin

Dropbox etiket-
lerinizden seçin; 
iPad, Mac veya 
windowstan önce-
den kaydedilmiş 
etiketleri açın. 

En son kayde-
dilen ve basılan 
son 5 etiketi  
göster veya 
bastır. 

Etiketlerinize obje  
eklemek için dokunun.

Etiketinize obje  
eklemek için dokunun

1
Eklemek için objenin  
kategorisine dokunun.

2
Font, metin büyüklüğü, 
stil ve düzenini değiştirin. 

Font, metin büyüklüğü, stil 
ve düzenini değiştirin. Eklemek için obje 

çeşidi seçin. 

3



Etiketleri ve Şablonları Kaydetmek
Tasarım ve düzenlemeden sonra hızlı erişim için etiketleri 
kaydetmek çok kolaydır. Ayrıca, Leitz Icon uygulaması 
veya Leitz Icon yazılımı olan tüm bilgisayar veya 
iPad‘lerden ulaşabileceğiniz Dropbox hesabınıza da 
etiket ve şablonları kaydedebilirsiniz.

Adres Defterini Kullanmak
-Tüm eposta ve iCloud kişileriniz adres defterinde 
gösterilir. Etiketinizde adres veya değişken metin objesi 
varsa, etiket basmak için adres defterinizden birden fazla 
kişi seçebilirsiniz. Seçilen  bilgileri yazdır dediğinizde 
otomatik olarak adrese veya değişken metne yapıştırılır.  

Etiket Yazdırmak
Tek bir etiket, aynı etiketten birden fazla kopya, adres 
defterinden seçilen herbir kişi için bir etiket veya herbir 
kişi için birden fazla etiket yazdırabilirsiniz.

Mevcut yazıcı 
listesini göster 
ve yazdırmak 
için yazıcı seç

Her bir 
etiketten 
kaç adet 
yazılacağını 
seç. 

Yazdır butonunun yanında 
kaç adet etiket basılacağı 
gösterilir. 

3
Etikete yazdırmak üzere kişi 
seçmek için dokunun.

2

Kişileri ara

Adres defterini 
göstermek için dokunun.

1



Leitz Icon Etiketler

Leitz Icon yazıcı sürekli kağıt etiketler, plastik etiketler ve 
yapışkansız kart stok etiketlere yazdırır. 

1. Sürekli Beyaz Kağıt Etiketler
Leitz Icon sürekli etiketler ile tek bir rulodan, otomatik 
kesici sayesinde, istenilen ölçüde birden fazla etiket 
basılabilir.

3.5” (88mm) genişlikteki etiket buna mükemmel bir 
örnektir: Adres ve kargo etiketleri, geçici yaka kartları 
hatta  bazı dosyalar için sırt etiketleri basılabilir. 

 

2. Daha Kalıcı Kullanım için Sürekli Plastik Etiketler 
– Beyaz, sarı ve kırmızı
Kalıcı veya renkli etiketlere ihtiyacınız varsa plastik 
etiketlerde beyaz, sarı ve kırmızı renkler mevcuttur. 
Otomatik kesici etiketi basıldıktan sonra istenilen ölçüde 
keser .

Ürün No Açıklama Metre
Genişlik Uzunluk

70030001 88mm Beyaz Sürekli Etiketler 88mm 22m
70040001 61mm Beyaz Sürekli Etiketler 61mm 22m
70060001 50mm Beyaz Sürekli Etiketler 50mm 22m
70070001 39mm Beyaz Sürekli Etiketler 39mm 22m
70090001 25mm Beyaz Sürekli Etiketler 25mm 22m
70100001 19mm Beyaz Sürekli Etiketler 19mm 22m
70110001 12mm Beyaz Sürekli Etiketler 12mm 22m

Beyaz, Sürekli, Çok Amaçlı, Kağıt Etiketler

88mm

39mm

25mm
19mm
12mm

61mm

50mm

Ürün No Açıklama Metre
Genişlik Uzunluk

70150001 12mm Beyaz Plastik Etiketler 12mm 10m
70150015 12mm Sarı Plastik Etiketler 12mm 10m
70150025 12mm Kırmızı Plastik Etiketler 12mm 10m
70160001 88mm Beyaz Plastik Etiketler 88mm 10m
70160015 88mm Sarı Plastik Etiketler 88mm 10m
70160025 88mm Kırmızı Plastik Etiketler 88mm 10m

Plastik, Kendinden Yapışkanlı, Renkli Etiketler

10m

88
m

m

10 metre

12
m

m



3. Sürekli Beyaz Kart Stok Etiketler
Leitz Icon sadece kendinden yapışkanlı etiketler basmaz 
Ayrıca sadakat kartları, yaka kartları ve daha fazlası için 
beyaz, yapışkansız etiket de basar. 

4. Önceden Kesilmiş Beyaz Kağıt Etiketler 
Önceden kesik etiketler çok fazla sayıda etiket basılacağı 
zaman ve en hızlı yazdırma hızına ihtiyacınız olduğunda 
idealdir.  

Dört farklı ölçü mevcuttur: İki adres ve 2 kargo ölçüsü. 
Ama her türlü ihtiyaca uygun olarak kullanılabilir.

Yazdırma hızı USB ile bağlanıldığında(Wi-Fi bağlantısı ile 
daha yavaştır) dakikada 200 adet etikettir.  

Plastik ve Kağıt Etiketlerin Kullanımı için Genel Kurallar
Leitz Icon kağıt etiketler kısa süreli kullanım için geçici yaka kartları ile 
beraber adres, paket ve kargo etiketleri için tasarlanmıştır. 
Leitz Icon plastik etiketler, etiketlerin daha dayanıklı olmasını gerektiren 
durumlarda iç mekan kullanımı içindir.  Ayrıca plastik etiket yüzeyinin 
daha pürüsüz olmasını gerektiren durumlarda kağıt etiketlere tercih 
edilmelidir. Plastik etiketler donma ısılarına ve 50 C. sıcaklığa kadar 
dayanır. 
Beyaz plastik etiketler suya, boyaya, alkole ve benzine dayanır fakat 
renkliler dayanıklı değildir. 

32mm

57mm

88mm

22
 m

et
er

s

Ürün No Açıklama Metre
Genişlik Uzunluk

70190001 88mm Sürekli Kart Stok 88mm 22m
70050001 57mm Sürekli Kart Stok 57mm 22m
70080001 32mm Sürekli Kart Stok 32mm 22m

Beyaz, Yapışkansız, Sürekli, Kart Stok Etiketler

Büyük Kargo Etiketleri
59mm x 102mm

Küçük Kargo Etiketleri
50mm x 88mm

Adres Etiketleri
28mm x 88mm

Uluslararası Adres Etiketleri
36mm x 88mm

Ürün No Ürün No Rulo başına 
Etiket

Metre
Genişlik Uzunluk

70170001 Adres Etiketleri 690 28mm 88mm
70120001 Uluslararası Adres Etiketleri 600 36mm 88mm
70180001 Küçük Kargo Etiketleri 435 50mm 88mm
70130001 Büyük Kargo Etiketleri 225 59mm 102mm

Önceden Kesik Kağıt Etiketler



Leitz Icon Destek
İşletim Sistemi Uyumluluğu:
Leitz Icon yazıcı Windows 7, 8, 10, Macintosh OSX 
versiyonu, 10.9 ve daha üstü ile, iPad ve iPhone için  
iOS 8 ve daha üstü ile uyumludur. Android Os 4.1.2  
ve daha üstü için de bir versiyon mevcuttur.

Garanti:
Leitz Icon etiket yazıcı 2 yıl garantilidir. www.leitz.com/
Icon adresinden yazıcınızı kayıt ettiğinizde garanti süresi 
3 yıla uzar. 

Destek:
Teknik destek için ,  www.Leitz.com/Icon/support 
adresini ziyaret edin ve aşağıda yer alanlar hakkında bilgi 
edinin:
1.  Leitz Icon yazıcıyı ve pil paketini kullanmak, yazılımı 

yüklemek konusunda rehberlik edecek Hızlı Başlangıç 
Rehberi

2.  Kolay yükleme için yazılım ve donanım yazılımı 
güncellemeleri

3.  Sıkça Sorulan Sorular ve Cevaplar listesi 
4.  Sitede sorularınıza cevap bulamadığınızda 

kullanabileceğiniz Bize Ulaşın bölümü

Geliştiriciler
Leitz Icon etiket yazılımı Windows ve  Macintosh için 
yazdırma sürücüsü içerir. 

Teknik Özellikler:

Güç 24V DC. 3.75 Amps
Yazıcı Çeşidi Direkt Termal
Çözünürlük İnç başına 300 nokta (DPI)
Maksimum çözünürlük 300 x 600 (DPI)
Maksimum yazdırma 
genişliği

960 nokta (3.2 inç/81.3mm)

Maksimum kağıt  
genişliği

3.58 inç (91mm)

Arayüz Wi-Fi 2.4GHz, 802.11b/g
USB Tam Hız USB 2.0 Yazıcı Sınıfı Cihazı

Maksimum yazdırma 
hızı

Dakikada 200 etiket (USB bağlantısı ile)
4 satırlık standart adres etiketi

Görev dönüşümü Yazıcı Saatte 2000 etiket
Kesici Saatte 1800 adet etiket

Ölçü Ölçü Yükseklik 112.25mm
Genişlik 128.85mm
Derinlik 217.25mm

Yazıcı Yükseklik 111.25mm
Genişlik 128.85mm
Derinlik 49.54mm

Pil ile 
Yazıcı

Yükseklik 112.25mm
Genişlik 128.85mm
Derinlik 257.75mm

Ağırlık Yazıcı 2.8 lbs (1.27kg)
Pil 1.09 lbs (0.496kg)
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