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1. Installera Skrivare.
1. Se ALLTID till att din dator har de senaste uppdateringarna ifrån
Microsoft. Kontrollera detta genom att klicka på Windowstangenten
och skriva update. Uppdatera och starta om datorn vid behov.
Detta är MYCKET viktigt, då säkerheten prioriteras i Windows.
Det kan orsaka problem med skrivaren om det finns uppdateringar att
installera, så se ALLTID till att uppdatera och starta om vid problem
med utskrift.
2. Packa upp skrivaren och anslut USB‐kabeln till datorn.
Använd ALLTID samma USB‐uttag i datorn, annars installeras flera
skrivare. Ett tips är att märka upp uttaget som används till skrivaren.
3. Anslut nätkabeln till 220V‐Uttag
4. Sätt igång skrivaren och installera den.
5. Om skrivaren inte installeras automatiskt så sätt i skivan som följer
med skrivaren och följ instruktionerna. Det är också bra att använda
de senaste drivrutinerna till skrivaren. Dessa kan du hitta på CABs
hemsida www.cab.de
6. När skrivaren är installerad gå in i ”Enheter och Skrivare” i datorn.
Windows 8/10.

Windows 7.

Windows XP.
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7. Högerklicka på din skrivare och välj ”Egenskaper för skrivare”

8. Under fliken Skrivarinställningar, bocka i rutan ”Använd alltid
drivrutinens inställningar” och klicka sedan ”OK”
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9. Högerklicka på din skrivare och välj ”Utskriftsinställningar”

10.Ställ in en grundinställning för ”Hastighet” och ”Svärta”
Hastighet 50mm/s och Svärta 7 brukar fungera bra för de flesta
material. Klicka sedan ”OK”
Detta moment görs för att underlätta vid utskriftsinställningar ifrån
Fleximark Soft senare.

Du är nu färdig med grundinställningarna för skrivaren och kan
fortsätta med nästa steg i installationen.

Version 1.1

2. Ställa in skrivare, montera material och färgband.
1. Skrivaren har en givare som läser av materialet.
Om materialet har ett hål som återkommer så ställer man givaren över
detta hål. Hålet kan sitta på olika ställen beroende på material.

2. Givaren justeras på Cab EOS4 genom att man trycker till på justerskruven
som då åker ut ur skrivaren. Snurra på skruven och givaren flyttar sig.
Konsultera den medföljande manualen för mer information. Efter
justering är det viktigt att man petar in justerskruven igen, innan man
stänger skrivhuvudet, annars finns det risk att inte skrivhuvudet får
korrekt tryck mot materialet.

På Cab A4+ och Squix justerar man givaren genom att lossa en låsskruv
och skjuta givaren utåt eller inåt för hand. Efter justering låses skruven
igen.
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3. Om man använder material utan hål ställer man givaren rakt över
materialet. Givaren kommer att läsa av mellanrummet mellan
etiketterna.

4. Montera materialet enligt bilden nedan och se till att materialet
glider lätt mellan guiderna. Justera guiderna genom att snurra skruven
på sidan.
Cab EOS

Cab A4+

5. Olika material kräver olika färgband.
Nedan finner du en guide på vilka färgband som rekommenderas till olika
material.
För en komplett lista och den senaste informationen gällande färgband
och material, besök Fleximarks hemsida eller produktkataloger.
Det som visas inom parentes visar att det färgbandet fungerar men ej är
det bästa alternativet.
R71
Polyesteretiketter
TCK
Flexiprint TF
TA‐FOAM

FTI‐Y
Cablelabel PUR
TA‐FOAM
Flexiprint TF

FTI‐X
Krympslang
(Cablelabel PUR)
(TA‐FOAM)
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Beroende på färgband monteras det åt olika håll. Cab skrivare klarar att
hantera bägge.
Linjera färgbandet och returrullen med varandra, och dra färgbandet
under skrivhuvudet så som bilderna nedan visar. Snurra in några varv
med färgband och se så att de linjerar med varandra och det inte är
några veck på färgbandet. Konsultera den medföljande manualen för
mer information.

R71 och FTI‐Y

FTI‐X

6. Stäng skrivhuvudet på skrivaren och tryck på feed‐knappen på skrivaren.
Skrivaren kalibreras och är redo för utskrift.
Nu är skrivaren färdiginställd och klar för att skriva ut din
märkning.
Gå vidare till nästa steg i Guiden.
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3. Installera Fleximark Software
1. Sätt in skivan i läsaren eller gå till www.fleximark.se och ladda ned
Fleximark Software.
2. Välj vilket språk som du vill installera.
3. Följ instruktionerna i installationen.
4. Starta programmet och registrera Företagsnamn och serienummer.
5. Du är nu redo att börja använda och skriva ut märkning med
Fleximark Software.
Gå vidare till sista steget i guiden.
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4. Skriva ut märkning
1. Välj en etikett du vill skriva ut och klicka sedan ”OK”
Du kan sortera via ”Produkttyp”, ”Skrivartyp” och ”Produktfamilj” för
att enklare hitta din etikett.

2. Välj i ”Guiden” ifrån vilken kolumn i ”Tabellfönstret” du vill ha texten
som du skall skriva ut och stäng sedan ”Guiden”
Denna ruta går att öppna igen på knappen ”Guide”.
Normalt skriver man sin information i kolumn A i ”Tabellfönstret”.
Att man valt kolumn A visas genom ett [A] på etiketten i
”Etikettfönstret”.
Din text syns i ”förhandsgranskningsfönstret” längst ner till vänster.
Tänk på att du behöver klicka i det fönster du skall jobba i, annars är
alla funktioner låsta (gråa) inklusive utskrift. Olika funktioner blir
aktiverade beroende på var i programmet man står.

Tabellfönstret
Etikettfönstret

Förhandsgranskningsfönster

Guide
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3. Gör nu skrivarinställningar för denna märkning.
Varje etikett kan spara sin egen skrivarinställning, vilket gör att det
snabbt går att starta utskrift när man valt sin etikett.
4. På fliken ”Etikett” finns rutorna ”Välj enhet” och ”Lagra inställning”.
Klicka i dessa rutor och tryck sedan på ”Inställningar”.

5. Välj din skrivare i listan genom att trycka på och välja din skrivare.
Eftersom du i steg 1 i denna guide ”Installera Skrivare” gjorde en
grundinställning för skrivaren behöver du i regel inte förändra några
”Egenskaper”, men för att visa detta trycker du sedan ”Egenskaper”.
När du är färdig med ändringar trycker du ”OK”
Här kan du ändra
hastighet på din
utskrift (50 är en
bra grund.)
Här kan du ändra
svärta(värme) på
din utskrift (7
fungerar bra på
de flesta

6. Laserskrivare.
Om det är en Laserskrivare som skall användas för utskrift, brukar det
finnas en inställning av papper. Om valet Etiketter finns här så välj
det, I annat fall välj inställning för tjockt papper. Skrivaren brukar i
detta läge gå saktare och det bästa resultatet uppnås.
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7. Tryck nu på knappen ”Spara”.
Denna knapp sparar all information under fliken ”Etikett”.
Det betyder alla inställningar som har med själva etiketten att göra,
samt skrivarinställningarna för denna etikett.
Ingen skrivare är exakt den andra lik, därför kan det ibland behöva
justeras så att texten hamnar mitt på etiketten.
Det gör du genom att ändra värdet på ”Marginaler”.
Viktigt att tänka på är att du trycker ”Spara” när du ändrat något på
din etikett, så att förändringen blir lagrad till nästa gång du skall
använda samma etikett.

8. Nu kan du skriva ut din etikett.
Tryck på knappen ”skriv ut”

Om du vill att
utskriften startar
från slutet av din
tabell och går
framåt bockar du i
denna ruta.
Vid utskrift av
etiketter på ark vill
man ibland att
texten sorteras
vertikalt ↓ istället
för horisontellt →.

Antal av varje rad i din tabell. Det
går också att t.ex. ha ett värde i
kolumn B i din tabell och skriva in
ett stort ”B” i denna ruta.
Programmet kommer då att
repetera detta värde.
Om materialet du skall skriva ut
på har t.ex. 3 etiketter i bredd
och du inte vill börja på den
första. Används i första hand vid
utskrift i laserskrivare.
Om din tabell innehåller t.ex. 10
rader och du vill att de ska skrivas
ut flera gånger i rad (flera kopior
av samma utskrift).

9. Tryck på denna knapp
för att spara hela ditt projekt.
Då sparas allt ditt jobb, inklusive etikettmall och texten du skrivit i
tabellen.
10. För frågor kontakta Fleximark Support
Support@fleximark.se
0155‐77764
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