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SMART LABELLING SYSTEM

Updaten van fi rmware
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• U heeft een Mac- of Windows-computer nodig met wifi  om de Leitz Icon-
 fi rmware te kunnen updaten.

• U heeft ook een webbrowser nodig zoals Internet Explorer, Firefox, 
 Chrome of Safari (Mac) om uw Leitz Icon printer te updaten.

• Voor het updaten van de printer moet u het update fi rmware-bestand 
 downloaden (<naam>.CIFF) op leitz.com/icon/support.

• Geadviseerd wordt deze op uw bureaublad te bewaren zodat deze 
 gemakkelĳ k is terug te vinden.

Stap 1: Verkrĳ g fi rmware 
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Stap 2: Aansluiten op uw Leitz Icon-printer

• Wanneer uw Leitz Icon-printer is aangesloten aan een thuis- of 
 kantoornetwerk, kunt u stap 3 overslaan. 

• Wanneer uw Leitz Icon-printer in de Soft-AP (directe) modus staat, zal deze
 een netwerknaam verzenden in de vorm van "ICON-xxyyzz," waar "xxyyzz" 
 dan staat voor de laatste 6 karakters van het MAC-adres zoals vermeld op 
 de onderkant van uw printer. Bĳ  bepaalde printers, zal het label dit 
 aangeven als de "PrinterID".

• Net zoals u gewend bent te doen bĳ  het verbinden met een netwerk in een
 hotel of café, opent u uw draadloze netwerkverbindingen, zoekt u naar de 
 ICON-xxyyzz SSID en maakt vervolgens daarmee verbinding.
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Stap 3a: Inloggen bedieningspaneel

Wanneer uw Leitz Icon is aangesloten op een netwerk:
• Kies de "Open Printer Control Panel" optie uit het help-menu, wanneer u de
 Leitz Icon-applicatie op uw computer heeft geïnstalleerd. Anders, open een
 browser, en type het volgende:
  Bĳ  gebruik van Windows: Icon-xxyyzz
  Bĳ  gebruik van Mac OS: Icon-xxyyzz.local

• Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in wanneer daar om wordt
 gevraagd.
  Standaard gebruikersnaam: Admin
  Standaard wachtwoord: password
(Wanneer u het wachtwoord heeft veranderd en deze bent vergeten, kunt u deze resetten door een harde reset 
(fabrieksreset) van de printer uit te voeren; download de gebruikershandleiding via www.leitz.com/icon/support voor 
meer informatie.)

• Maak een notitie van de actuele fi rmware-versie vermeld aan de onderkant van 
 het bedieningspaneel voordat u de update uitvoert.
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Stap 3b: Inloggen bedieningspaneel

Wanneer uw Leitz Icon in de Soft-AP-modus staat (direct, niet 
aangesloten op een netwerk): 
•  Open uw internet-browser en type het Leitz Icon IP-adres voor Soft-AP in:  

  192.168.1.1

• Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in wanneer daar om wordt 
 gevraagd.
  Standaard gebruikersnaam: Admin
  Standaard wachtwoord: password
(Wanneer u het wachtwoord heeft veranderd en deze bent vergeten, kunt u deze resetten door een harde reset 
(fabrieksreset) van de printer uit te voeren; download de gebruikershandleiding via www.leitz.com/icon/support voor 
meer informatie.)

• Maak een notitie van de actuele fi rmware-versie vermeld aan de onderkant van
 het bedieningspaneel voordat u de update uitvoert.
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Step 4 : Upload fi rmware-bestand

• Kies "Printer update" om toegang 
 te krĳ gen tot de fi rmware-uploader.

• Klik op "Browse" en kies het 
 CIFF-bestand, dat eerder is 
 opgeslagen.

• Klik op "Update" en zie de statusbalk voor verdere instructies.

SCHAKEL DE VOEDING NIET EN WERK NIET OP EEN ANDERE WĲ ZE MET DE PRINTER, TOTDAT U DE 
PRINTER HOORT RESETTEN.
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Step 5 : Verifi eer update

• Wacht tot de printer is gereset. (Dit klinkt alsof er een label wordt verplaatst)

• Sluit uw browser en open deze weer. Controleer of u kunt inloggen door stap 3
 te herhalen. 

• Controleer na het inloggen of uw fi rmware is geüpdatet door de versie 
 onderaan het bedieningspaneel te vergelĳ ken met de versie waarmee u begon.


