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Opsætning af printer

Tilslut printeren

1� Tilslut printeren til en stikkontakt med 
det medfølgende strømkabel�

2� Tænd for printeren - tænd/sluk-knappen er 
placeret på bagpanelet�

3� Åbn din printer ved at trække skjoldet op�
4� Hvis printhovedet er nede, kan det åbnes 

ved at dreje det grønne håndtag på siden  
mod uret�

Indsæt farvebånd

Indsæt dit farvebånd 
BEMÆRK: Der er forskel på hvordan farvebåndet 
strammes på E5 og SQ printerne�
 
E5 printer
1� Placer dit nye farvebånd på valse B
2� Træk farvebåndet mod uret derefter under 

printhovedet  og op på valse  A  mod uret�

SQ printer
1� Placer dit nye farvebånd på valse B 
2� Træk farvebåndet mod uret - derefter under 

printhovedet og op på valse A   venstre om
3� Stram farvebåndet, drej på det grønne hjul for 

at spænde (mod uret) og løsne (med uret)  
– Hold på farvebåndet når der spændes�

B

B

AA

SQ

SQ E5

B

A
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CabMark™ labels

Montering af labels

1� Lås pladen op på valse C   og træk den af�
2� Sæt din rulle på så den kører mod uret, med 

overfladen opad�
3� Sæt pladen på igen, tryk den ind og lås den�
4� Træk dine labels under printhovedet og før 

dem ind under sensoren�
5� Drej på det røde hjul på siden for at justere de 

røde slisker til labels� 
BEMÆRK: Sliskerne holder dine labels på 
plads når du printer� Sørg for at de hverken 
er for stramme - eller for løse�

6� Juster sensoren så den rammer de rektangu-
lære dikterings-huller på typerne CMP / CMW 
/ ZHS� På de øvrige typer af labels (POL/CPL) 
skal sensoren diktere over label� 
 
BEMÆRK: Forskel på E5 og SQ, hvordan man 
justerer sensor�

  

Se nedenfor hvordan sensoren 
justeres på både E5 og SQ printeren.

Tryk og drej på den 
røde pind på siden af 
printeren for at justere 
sensoren som beskrevet 
ovenfor�

Tryk pinden tilbage igen�  
Printhovedet kan ikke 
lukkes ned før pinden er 
trykket tilbage igen�

Juster sensoren ved at 
skubbe den sorte pla-
stikplade markeret som 
nr�   6 ovenfor�

Luk printhovedet�
E5: Tryk printhovedet 
ned og drej det grønne 
håndtag som vist�
SQ: Drej blot på håndta-
get for at lukke�

1 2

3 4

6

5

C

E5 SQ E5 SQE5

7
Luk skjoldet på printeren ned igen�

Kalibrer printeren ved at trykke på “feed” på displayet.

C

6



Cabmark™   /  www.cabmark.com

Forbind printer og PC

Forbind printer til computer med 
USB kablet

Tryk på printeren du vil installere
og tryk “administrer”

Tryk på       , søg på “Printere og scanne-
re” på din PC og tryk enter

Vælg “Udskriftsindstillinger”

1

3

2

4
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• Sæt ‘Hastighed’ til 50 mm/s
• Sæt ‘Kontrast’ til 6 • Klik på ‘Indstillinger’

• Sæt ‘Etiket backfeed-tilstand’ til ‘Smart’
• Sæt ‘Etiket Ud-placering’ til ‘Afrivnings- 

tilstand’
• Klik ‘Luk’

• Sæt ‘Simuleringstype’ til ‘Ingen’
• Klik på ‘Anvend’ i bunden og derefter ‘OK’

6

5

Printeren er nu klar til brug!
Se mere på næste side i “Softwareguide”

Sæt printeren til de rigtige indstillinger:

CabMark™ driver settings

Under 
“Indstillinger”:

Under
“Avanceret printer opsætning”:

Under 
“Indstillinger”:

Under 
“Simulering”:

A

C D

B
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Softwareguide

CabSoft™
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Åbn skabelon

BEMÆRK: Skabeloner kan fås ved at kontakte 
sales@cabicon.com A

B

C

B

C

A

Gør dig bekendt med ikonerne i bjælken i toppen og venstre side� 
BEMÆRK: Ikon-forklaring findes til sidst i guiden*

BEMÆRK: Hvis en dialogboks popper op med 
meddelelsen printer kan ikke findes, så klik 

’OK’ 

1. Åbn din medsendte skabelon   
 
a� Tryk på ’Filer’  
 
b� Tryk ’Label egenskaber’ 
 
a� Vælg den ønskede printer
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OBS

  

Gem din skabelon, tryk ’CTRL+S’

Hvis du har mærker som er mindre end 10mm i højde, så:

•  Ændre ’hastighed’ til 30 mm/s • Klik på ’Indstillinger’

Åbn ’Label egenskaber’ 
og åbn printer ’egenskaber’

Under   
’Avanceret printer opsætning’ 

Under   
’Indstillinger’ 

Under   
’Filer’ 

1 2

43

• Sæt ’Etiket backfeed-tilstand’ til  
’Ingen’ 

• Sæt ’Etiket Ud-placering’ til ’Normal 
tilstand’ 

• Klik ’Luk’
• Klik ’OK’

• Se om ’Lås layout’ er markeret med 
blåt� Hvis markeret med blåt, klik  
’Lås layout’� 

• Hvis ikke det er markeret med blåt 
springes dette trin over�



Cabmark™   /  www.cabmark.com

Oprettelse af tekstfelt

1. Tilføj et tekstfelt  
 
a� Tryk på ikonet ’Tekstboks’ – Når funktionen er valgt, bliver ikonet blåt   
b� Træk en tekstboks på dit arbejdsfelt 
c� Skriv evt� ”CabSoft” i boksen 
 BEMÆRK: Justér evt� skriftstørrelse eller skrifttype 
d� Gør teksten fed og centrer den i boksen ved at trykke på ’Fed’  
 og ’Centeret’ 
e� Højreklik på tekstboksen – vælg ’Placering og størrelse…’ –    
 Indtast en ønsket størrelse    
f� Benyt: ’Centrer’ til at centrere tekstboksen 
 

2. Højreklik i forhåndsvisningen 
 
a� Klik ’Ny label’ 
b� Klik på den nye label i forhåndsvisningen 
c� Ændre teksten til ”CabSoft 2” 

BEMÆRK: Hvis du højreklikker på teksten i tekstboksen – får du  
samme muligheder som under ’Rediger’-fanen

A
B

C

D

E *
F

A

B

C

D

E*

F

Tjek forhåndsvisningen om printet er 
som ønsket - før du printer  

G
H

G

H

E*
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Indsæt billede

Tilføj et billede  
 
 a� Tryk ’Billede’ – Når funktionen er valgt, bliver ikonet blåt 
  Klik på arbejdsfeltet 
 b� Vælg et billede igennem dialogboksen 
 c� Højreklik på billedet – vælg ’Placering og størrelse…’  
  – Indtast ønsket højde i millimeter i bredde og højde 
 d� Benyt: ’venstre’ og ’Top’ 

1� Tjek forhåndsvisningen om printet er som ønsket - før du printer   

KRAV TIL BILLEDET: Billedet skal være i primært sort, derudover 
skal billedet være i filtypen .png, .gif, .jpg eller .jpeg.

1
2

3

4

1
2

3

4

5

5

*

BEMÆRK: Billede medfølger, se  
USB pind. 
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Variabel Data

BEMÆRK: Cabicon anbefaler at bruge Excel - ark, dog kan du bruge CVS-filer 
og .txt-filer. Formatering i dit dataark bliver ikke importeret over i CabSoft 

A   *

A*

C

D

A*

D

B

B

C

F

BEMÆRK: Excel - ark medfølger, se  
USB pind.

Tilføj variabel data 

1. Tryk ’Tilføj fra fil’ – Vælg det ønskede Excelark igennem dialogboksen 

2. Tryk ’Variabel data’ – Når funktionen er valgt, bliver ikonet blåt 
 a. Træk den ønskede størrelse af variabel databoks i dit arbejdsfelt 
 

3. Vælg den datakilde du ønsker at benytte 
 
 
BEMÆRK: Hvis du benytter Excel-datakilder, vil hvert ark i dit Excelark blive vist som én datakilde
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BEMÆRK: Hvis du oplever fejl i forhåndsvisningen højreklikker du på 
din ’Variabel data’-boks - klik ’rediger datakilde…’. Ændre efter ønske. I

F

G

H

G

E

H
I

3 måder at trække data ind:
 
 a. Hele rækker/kolonner
 Vælg en hel række eller kolonne ved at 
 klikke på rækketallet eller kolonnebogstavet 
 
 

  b. Udvalg i en række/kolonne
 Klik på det felt som skal være starten på dit udvalg  
 – hold ’Shift’ på dit tastatur nede – Klik på det felt 
 som skal afslutte dit udvalg, giv slip på ’Shift’ 
 

 c. Enkelte spredte felter
 Hold ’Ctrl’ nede på dit tastatur og klik på de felter  
 som du ønsker at trække ind i CabSoft. Giv slip på ’Ctrl’

4. Tryk ’OK’ 

5. Vælg skrifttype og skriftstørrelse 

6. Før du printer - tjek forhåndsvisningen om printet er som ønsket  
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Dato og klokkeslet

1. Tryk ’Dato og Klokkeslet’ - Når funktionen er valgt, bliver ikonet blåt - Træk din ’Dato  
og Klokkeslet’-boks i dit arbejdsfelt. 

2. Boksen indeholder dags dato med datoformatet ’d. MMMM yyyy’, højreklik på boksen og vælg  
’Rediger dato og klokkeslæt…’ 

3. Under ’Format’ sæt ’Formateringsstreng’ til ’d. MMMM yyyy HH:mm:ss’ 

4. Rediger skrifttype og skriftstørrelse til passende 

5. Før du printer - tjek forhåndsvisningen om printet er som ønsket    

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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Stregkoder

1. Klik ’Stregkoder’  
– Når funktionen er valgt, bliver ikonet blåt  
a. Træk din stregkodeboks i dit arbejdsfelt 

2. Dialogboksen med stregkoder har 
2 faner 

3. Før du printer - tjek forhåndsvisningen  
om printet er som ønsket 
 

BEMÆRK:  lføjes, hvis du benytter dig af ’Tilføj fra fil’ 
B*

I ’Udseende’ har du mulighed for, at 
vælge hvilken slags stregkodetype det skal 
være og endda også vælge QR-koder. ’Vis 

læsbar tekst’ – Fjerner tallene fra dine 
stregkoder. ’Lås højde-bredde-forhold’ – 
Sørger for, at forholdet mellem bredden og 

højden er ens, når du  
arbejder med boksen i dit arbejdsfelt. 

A

B *

C

A

B*

C

Fane 1: ’Data’

Fane 2: ’Udseende’

I ’Data’ kan du enten vælge selv, at ind-
taste 1 konstant data streng eller vælge en 

variable datakilde.
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Spørgsmål og svar / Q&A

SP: Når jeg trykker “print” crasher min software?
SV: Oftest skyldes dette, at din skabelon er gemt med en forkert printer� Åbn din skabelon – klik på 
”filer” > ”label egenskaber” og vælg derefter den korrekte printer� Gem skabelonen og test om det 
virker�

Fejl

Dårligt print

Skabeloner

Jeg har fundet skabeloner i softwaren

SP: Når jeg printer, er printet dårligt� Printet er fyldt med streger, printet er mangelfuldt, hvad kan jeg 
gøre?
SV: Tjek om indstillingerne er tastet korrekt i printerens driver – se side 6-7� Hvis printeren bliver ved 
med at give dårligt print, så kontakt Cabicon�

SP: Jeg har ikke den skabelon jeg skal bruge, hvor kan jeg finde den?
SV: Kontakt Cabicon på sales@cabicon.com for at få fat på nye skabeloner�

SP: Jeg har fundet nogle skabeloner i softwaren, men de printer ikke ordentligt?
SV: Hvis din printer ellers fungerer korrekt, skal du være opmærksom på at softwarens præinstalleret 
skabeloner ikke er up-to-date�

SP: Når jeg åbner en skabelon kan printeren ikke findes, hvorfor?
SV: Hvis skabelonen er helt ny, så leder skabelonen efter vores printer på Cabicon’s kontor� Derfor 
skal du gå til ’Filer’ - > ’Label egenskaber’ -> Vælge den rigtige printer -> Klik ’properties’ -> Klik ’OK’

Printer kan ikke findes

Kontakt CabMark for support  
+ 45 76 23 44 00 – sales@cabicon.com
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Generelt kendskab til software

’Ny’ – laver ny label 
 
’Åbn’ – åbn en fil 
 
’Luk’ – lukker nuværende åbne label 
 
’Gem’ – gemmer dit label 
 
’Gem som…’ – gemmer label med nyt navn og lokation 
 
’Lås Layout’ – Låser/låser op for layout 
 
’Label egenskaber’ – Ændre egenskaber på label 
 
’Exporter som PDF…’ – Exporter til �PDF 
 
’Print’ – Print din label 
 
’Afslut’ – Afslutter programmet

a. Filer 

1. Fane bjælken vil indeholde disse 5 faner: 
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’Fortryd’ – Fortryder sidste handling 

’Annuller Fortryd’ – Annuller sidste fortrydelse 

’Klip’ – Klipper et element ud fra din label 

’Kopier…’ – Kopier et element fra label 

’Sæt ind…’ – Sætter et klippet eller kopieret element ind

 
’Kontroller nye opdateringer’ – Søger efter  
nyeste opdatering på CabSoft 

’Om’ – Kort om rettigheder til softwaren og version

’Indstillinger’ – Åbner sprogindstillinger

 
’label’ – Indsætter en ekstra label  
(Virker kun med en tekstboks i arbejdsfeltet)

’Datakilder’ – Viser/fjerner datakilder fra dit layout i softwaren 

’Fortrydelseshistorik’ – Viser/fjerner fortrydelseshistorik fra  
dit layout i softwaren 

’Labels’ – Viser/fjerner labels fra dit layout i softwaren

f. Hjælp 

e. Værktøjer 

d. Indsæt

c. Vis

b. Rediger
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’Ny’ genvejstast ’ctrl+N’
Opret en ny label til dit arbejdsfelt.

’Kopier’ genvejstast ’ctrl+C’
Kopier et objekt på din label.

’Sæt ind’ genvejstast ’ctrl+V’
Sæt et kopieret objekt ind i din label

’Fortryd’ genvejstast ’ctrl+Z’
Fotryd seneste handling i softwaren.

’Annuller Fortryd’ genvejstast ’ctrl+Y’
Annullér seneste fortrydelse i softwaren.

’Vælg Font’ Vælg den ønskede font i den valgte 
tekstboks. BEMÆRK: Gælder hele tekstboksen.

’Vælg Skriftstørrelse’ Vælg den ønskede skrift 
størrelse i den valgte tekstboks. BEMÆRK: 
Gælder hele tekstboksen.

’Åbn’ genvejstast ’ctrl+O’
Åbn en fil med filtypen .cm4l på din 
computer.

’Gem’ genvejstast ’ctrl+S’
Gem din nuværende label på din 
computer (filnavn .cm4l)

’Print’ genvejstast ’ctrl+P’
Print din label.

’Slet’ genvejstast ’Delete’
Slet et objekt på din label.

’Klip’ genvejstast ’ctrl+X’
Klip et objekt på din label.

2. Ikon bjælker 

Ikoner
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’Fed’ genvejstast ’ctrl+B’
Til- eller fravælg om teksten skal være 
med fed.

’Kursiv’ genvejstast ’ctrl+I’
Til- eller fravælg om teksten skal være 
med kursiv.

’Understreget’ genvejstast ’ctrl+U’
Til- eller fravælg om teksten skal være 
understreget.

’Gennemstreget’ 
Til- eller fravælg om teksten skal være 
Gennemstreget.

’Venstre justeret’
Justere teksten til venstre i boksen.

’Centeret’
Justere teksten i midten i boksen.

’Højre justeret’
Justere teksten til højre i boksen.

’Højre justeret’ (lige margen)
Justere teksten til højre, men sørg for 
lige margen

’Centeret’
Justere teksten centeret i forhold til 
top og bund i tekstboksen.

’Roter’ Roter tekstboksen.  
BEMÆRK: Objektankeret er placeret i 
højre øverste hjørne.

’Venstre’
Justere tekstboksen længst over mod 
højre af din label.

’Højre’
Justere tekstboksen længst over mod 
venstre af din label.

’Top’
Justere tekstboksen længst mod toppen 
af din label.

’Bund’
Justere tekstboksen længst mod bunden 
af din label.

’Centrer’
Justere tekstboksen i midten af din label 
i forhold til top og bund af din label.

’Tekstboks’
Tilføjer en tekstboks til dit arbejdsfelt.

’Billede’
Tilføjer et billede til dit arbejdsfelt.

’Variabel data’
Tilføjer en tekstboks til at importere data 
fra Excel-ark.

’Dato og klokkeslet’
Tilføjer en dynamisk tekstboks med dato 
eller/og klokkeslæt.

’Stregkode’ 
Tilføjer en dynamisk tekstboks med au-
tomatisk generet stregkoder, i forskellige 
typer og kan benytte importerede data.

’Centrer’
Justere tekstboksen i midten af din label 
i forhold til venstre og højre af din label.
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4. Forhåndsvisningsvinduet – Her vises en forhåndsvisning af dit print

3. Arbejdsfelt – Arbejdsfeltet er området du vil arbejde med på din label

Arbejdsfeltet afspejler din label
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5. Fortrydelseshistorik – Historik af arbejde

6. Datakilder – Viser alle dine tilføjet datakilder
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A B C D

a�  Label nummerering - viser hvor henne i rækkefølgen den valgte  
label er

b�  Vis net - viser/viser ikke det kvadratiske net på arbejdsfeltet
c�  Fastgør til net – Hvert element på din label vil fastgøre sig til det 

synlige kvadratiske net
d� Zoom – Forstør din label i arbejdsfeltet

A
B

C
D

7. Funktionsfelt
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Email:  sales@cabicon�com
Telefon:  +45 7623  4400

www.cabicon.com

Cabicon a/s
CabMark™ er dit komplette opmærknings-
system til kabler, kontrolpaneler, tavler, 
komponenter mv� – Et alt i et system!
Kombinationen af vores printere, CabSoft™, 
kabelmærker og farvebånd gør processen mere 
enkel og sparer dig både penge og arbejdstid�

Cabicon a/s besidder et kæmpe sortiment af 
mærker til alle behov, i utallige størrelser og 
farver�

Bemærk: Sørg for at holde softwaren opdateret 
for at få de nyeste features og forbedringer�


