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 lv8  نرم افزار 

 می باشد. XPمگا بایت برای ویندوز    RAM  ،46نصب نرم افزار نیازمند   برای

را باید در مسیر نصب نر م افزار کپی کنید  crackاین  نرم افزار را نیز نصب کنید و crackوقتی نرم افزار را نصب کردید باید 

 : نرم افزار باید بسته باشدتوجه  را اجرا کنید. crackو بعد از کپی کردن آن فایل 

 شامل موارد زیر است: LV8نوار ابزار کنار صفحه نرم افزار 

 برای اضافه کردن متن                                                         برای اضافه کردن یک کادر 

 برای اضافه کردن پاراگراف برای اضافه کردن خطوط 

 برای اضافه کردن بارکد  shapeه کردن برای اضاف 

 برای اضافه کردن تصویر از نرم افزارهای دیگر OLEبرای اضافه کردن فایل     

 

را انتخاب کرده و  Configurationگزینه ی   Optionزار برای تنظیم کردن آن باید در سربرگ ـــبعد ازنصب نرم اف

کنید تا واحد به میلی  okقراردهید و )میلیمتر(  MMروی حالت  را Unitsدر بخش  Displayدرصفحه ی جدید سربرگ 

 باید همه تیک های آن قسمت زده شود. Generalمتر تغییر دهید و در سربرگ 

 

 بردا شته شود.   true type as graphic  چاپ حتما باید تیک: هنگام توجه

A 

 

 

 OLE
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 Labelرا باز کرده و در صفحه ی جدید در سربرگ   Label setupگزینه ی  Editبرای تنظیم کردن سایز لیبل در منوی 

setup   در قسمتheight,width  طول وعرض لیبل را وارد کرده و در اکثر مواقعLeft margin, Top margin  روی

تعداد ردیف را مشخص می کنیم و برای  Label acrossحالت صفر می باشد و اگر لیبل بیش از یک ردیف بود  در قسمت 

 می دهیم. رمیلی متر قرا 3یا 2را روی حالت  horizantal Gapردن فاصله های بین لیبل ها تنظیم ک

 هم استفاده کنیم.زار های کنار صفحه نیز دراین منوشما می توانید از همه اب drawدر سربرگ 

 را از منو حذف یا اضافه کرد. Lvشما می توانید نوارهای صفحه   Viewدر سربرگ 

 

 آن شامل :   Optionوط به تنظیمات لیبل در سربرگ در صفحه های مرب

Print Rotation .می توان متن را در جهات مختلف چرخش داد : 

Sensor Type  برای تنظیم کردن نوع سنسور می توان از این قسمت تنظیمات را انجام داد که یا روی حالت :Label 

with gap  که برای حالتی است که بین می باشدLabel  یک هاGap   وجود دارد. ویاcontinuos   که برای برچسب های
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)حالت   Peel offود وحالت ــاستفاده می ش  Black markبرای لیبل های    Reflectiveپیوسته استفاده می شود.

 استفاده می شود.  Dispensesبرای برچسب های   پوست کنده (

Quantity Data source را از کجا انجام دهیم می توان از این بخش استفاده کرد. : برای تعیین کردن این که چاپ 

اپ ازکاربر می ـدر زمان چ when printedهمیشه چاپ را به همان مقدار مشخص انجام می دهد و    fixedمثال درحالت 

داده میشود به جای که شما  Linkبرای چاپ  Linkedخواهد برای وارد کردن تعداد لیبل مورد نظر برای چاپ وحالت 

مشتق شده از یک فیلد خاص در یک بانک اطالعاتی خاص است که شما مشخص  Databaseمشخص می کنید وگزینه ی  

 کردید.

 :   serialبرای ایجاد کردن یک فایل 

 را انتخاب می کنیم.   serial fileکلیک کرده و  optionروی منوی  -1

 کلیک کنید newروی    -2

 وارد کنید counter  ی برای  مقدار اولیه -3

 یک نام برای آن  تعریف می کنیم .   save serial fileو در  okکلیک کنید  -6

  .را فشار دهید okنام را وارده کرده و کلید  -5

 : labelبه یک   counterبرای اضافه کردن یک  

 اضافه کنید را از بخش نوار ابزار کنار صفحهتن یا یک بارکد میک  -1

 serial fileکلیک کنید  data source در بخش -2

 ایجاد کردیدکه شما قبال  srlانتخاب کنید  serial fileدر بخش -3

 کلیک کنید options تب  روی -6

 شود.وارد کنید یک مقدار که می خواهید اضافه   incrementدر تب -5

4- ok کلیک کنید. 

 تغییر دادن تنظیمات صفحه نمایش: برای     

 displayو کلیک کنید سربرگ   configuration و بعد optionروی منوی  .1
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 انتخاب کنید displayتنظیمات را بر روی تب  .2

 کلیک کنید  OKروی گزینه  .3

 

باید  thermal transfer label printerیا  themalبرای نصب کردن یک درایور پرینتر برای یک 

 مراحل زیر را انجام دهیم :

  installو سپس کلیک کنید  select printکلیک کنید  و   fileروی منوی  -1

 برای دیدن همه درایورهای در دسترس  extend driver native drivers روی گزینه ی کلیک کنید  -2

 استفاده کنید از درایور پرینتر های در دسترس .  -3

6-  
 installکلیک کنید  print modelبا انتخاب کردن پرینتر های مناسب در  -5

نیست می باشد اگر این پورت مناسب  LPTر جدیدی که نصب می شود در پورت به صورت پیش فرض پرینت -4

 و پورت مناسب را انتخاب کنید .   connect گزینه ی کلیک کنید

 کنید .   closeو سپس   Okکلیک کنید  -7

 

 بعدی : 2برای  اضافه کردن بارکدهای 

 از نوار ابزار سمت چپ صفحه بارکد دو بعدی را انتخاب کنید .  -1

 بار کد دو بعدی را از کشوی مربوط آن انتخاب کنید .  نوع -2

 تنظیم کنید ویژگی های بارکد را .  2D symbologyدر تب  -3

 برای دسترسی به تنظیمات اضافی .   optionکلیک کنید روی تب  -6

 .  okکلیک کنید  -5
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 : lable setupتنظیمات به گزینه های مربوط 

 edit  ،lable setupروی منوی  -1

 lableو تنظیم کنید گزینه های مربوط به پرینت را برای   option tabکلیک کنید  -2

  passwordکلیک کرده و  password را تنظیم کنید برای لیبل روی تب   securityاگر قصد دارید  -3

 .  تنظیم کنید مربوطه را

توضیحی تن مو یک  lable descriptاگر قصد دارید یک توضیح برای لیبل داشته باشید کلیک کنید تب  -6

 وارد کنید

اگر می خواهید اصالح کنید فرمان های پرینت را  job modifiertab کاربرهای پیشرفته کلیک کنید  -5

 زمان پرینت در برای یک لیبل 

  okکلیک کنید  -4
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