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SISTEM INTELIGENT DE 
ETICHETARE

Modul de actualizare a  
firmware-ului
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• Pentru actualizarea firmware-ului Leitz Icon, veţi avea nevoie de un computer  
 cu sistem de operare Mac sau Windows, conectat la Wi-Fi.

• De asemenea, pentru actualizarea imprimantei dumneavoastră Leitz Icon, va  
 trebui să folosiţi un browser web precum Internet Explorer, Firefox, Chrome sau  
 Safari (Mac).

• Înainte de a actualiza imprimanta, trebuie să descărcaţi fişierul cu actualizarea  
 firmware (<denumire>.CIFF) de la adresa leitz.com/icon/support.

• Vă recomandăm să salvaţi acest fişier pe desktop, pentru a vă fi mai uşor să îl  
 localizaţi atunci când va fi necesar.

Pasul 1: Obţinerea firmware-ului 
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Pasul 2: Conectarea la imprimanta 
dumneavoastră Leitz Icon

• Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon este conectată la o reţea de acasă  
 sau la o reţea la birou, vă rugăm să treceţi mai departe la Pasul 3.
 
• Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon se află în modul Soft-AP (direct),  
 aceasta va transmite o denumirea de reţea de forma „ICON-xxyyzz”, unde  
 „xxyyzz” reprezintă ultimele 6 caractere ale adresei MAC aflată în partea de jos  
 a imprimantei. În cazul anumitor imprimante, eticheta din partea de jos, va  
 indica aceasta ca: PrinterID (ID imprimantă).

• Întocmai cum aţi proceda pentru a vă conecta la o reţea într-un hotel sau o  
 cafenea, deschideţi fereastra cu setări pentru conexiunea fără fir, căutaţi  
 ICON-xxyyxx SSID şi conectaţi-vă la acesta.
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Pasul 3a: Autentificarea în Panoul de control

Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon este conectată la o reţea:
• Dacă aveţi aplicaţia Leitz Icon instalată pe computer, selectaţi opţiunea „Open  
 Printer Control Panel” („Deschidere panou de control imprimantă”) din meniul  
 Help (Ajutor). În caz contrar, deschideţi un browser şi tastaţi:
  Dacă utilizaţi Windows: Icon-xxyyzz
  Dacă utilizaţi Mac OS: Icon-xxyyzz.local

• Când vi se solicită, introduceţi Numele de utilizator şi Parola.
  Nume de utilizator implicit: Admin
  Parolă implicită: parolă
(În cazul în care aţi schimbat parola şi nu v-o amintiţi, o puteţi reseta la parola de mai sus prin intermediul unei 
resetări (revenire la setările din fabrică) a imprimantei. Descărcați Manualul de utilizare de la adresa www.leitz.com/
icon/support pentru a afla cum puteţi face acest lucru.)

• Înainte de a iniţia procedura de actualizare, notaţi-vă versiunea actuală a 
 firmware-ului din partea de jos a Panoului de control.
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Pasul 3b: Autentificarea în Panoul de control

Dacă imprimanta dumneavoastră Leitz Icon se află în modul Soft-
AP(direct, nu este conectată la o reţea): 
•  Deschideţi browserul de internet şi tastaţi IP-ul Leitz Icon pentru Soft-AP:   

192.168.1.1

• Când vi se solicită, introduceţi Numele de utilizator şi Parola.
  Nume de utilizator implicit: Admin
  Parolă implicită: parolă
(În cazul în care aţi schimbat parola şi nu v-o amintiţi, o puteţi reseta la parola de mai sus prin intermediul unei 
resetări (revenire la setările din fabrică) a imprimantei. Descărcați Manualul de utilizare de la adresa www.leitz.com/
icon/support pentru a afla cum puteţi face acest lucru.)

• Înainte de a iniţia procedura de actualizare, notaţi-vă versiunea actuală a  
 firmware-ului din partea de jos a Panoului de control.
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Pasul 4: Încărcarea fişierului firmware

• Selectaţi “Printer Update”  
 (Actualizare imprimantă) pentru a 
 începe procesul de încărcare firmware.

• Faceţi clic pe „Browse” (Răsfoiţi) şi  
 selectaţi fişierul CIFF din locaţia în  
 care a fost salvat anterior.

• Faceţi clic pe „Update” (Actualizare) şi urmăriţi bara de stare pentru mai multe  
 instrucţiuni.

NU OPRIȚI ȘI PORNIȚI DIN NOU ȘI NU UTILIZAȚI IMPRIMANTA PÂNĂ CÂND RESETAREA NU ESTE  
FINALIZATĂ.
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Pasul 5: Verificarea actualizării

• Aşteptaţi până când imprimanta se resetează. (Aceasta va emite un sunet  
 asemănător pregătirii etichetei pentru imprimare).

• Închideţi fereastra şi redeschideţi browserul. Verificaţi dacă vă puteţi autentifica 
 repetând Pasul 3. 

• După conectare, asiguraţi-vă că firmware-ul a fost actualizat comparând  
 numărul de versiune afişat în partea de jos a panoului de control cu versiunea  
 cu care aţi început.


