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DESEMBALANDO SUA IMPRESSORA

CONFIRA OS ITENS QUE ACOMPANHAM SUA IMPRESSORA ZEBRA GC420T:

DOCUMENTAÇÃO
E SOFTWARE

ROLO DE FITA IMPRESSORA FONTE DE
ALIMENTAÇÃO

CABO DE ALIMENTAÇÃO
VARIA DE ACORDO COM 

O LOCAL OU REGIÃO

*O cabo de conexão deve ser adquirido separadamente



CONECTANDO A IMPRESSORA NA ENERGIA

CONFIRA OS PASSOS PARA PLUGAR SUA IMPRESSORA NA ENERGIA ELÉTRICA:

   1      Conecte a fonte de energia

   2      Certifique-se de que o botão de energia esteja na posição "O". 

   3      Insira o conector cilíndrico da Fonte de Energia na tomada de 
            energia na parte traseira da impressora.

   4      Insira o cabo de energia separado na fonte de energia. 

   5      Conecte a outra extremidade do cabo em uma tomada elétrica CA.

Atenção: Nunca opere a impressora e a fonte de alimentação 
em uma área onde possa entrar em contato com água. 
Isso pode resultar em acidentes pessoais graves.

Instalando o Ribbon e o Rolo de Etiqueta na Impressora

BOTÃO LIGA/DESLIGA

IMPRESSORA PLUGUE VARIA
DE ACORDO
COM O PAÍS

CONECTOR DE
ALIMENTAÇÃO

LUZ POWER
(ALIMENTAÇÃO ATIVA) FONTE DE

ALIMENTAÇÃO

CABO DE
ALIMENTAÇÃO CA

IEC 60320 C-5

RECEPTÁCULO
DE ALIMENTAÇÃO

Veja aqui o vídeo tutorial de como instalar o ribbon e o rolo de etiquetas.

https://youtu.be/_YJ7Rty7h8U



ANTES DE CONECTAR A IMPRESSORA AO 
COMPUTADOR, CERTIFIQUE-SE DE QUE A MESMA 
ESTÁ FUNCIONANDO ADEQUADAMENTE.

ISSO PODE SER FEITO IMPRIMINDO UMA 
ETIQUETA DE STATUS DE CONFIGURAÇÃO:

Verifique se a mídia está carregada corretamente e se a tampa 
superior da impressora está fechada. Em seguida, ligue a impressora, 
se ela ainda não estiver ligada. Se a impressora inicializar com a luz 
de status piscando em verde (modo de pausa), pressione o botão 
de alimentação uma vez para definir a impressora no modo Ready 
(pronta para imprimir).

Pressione o botão de alimentação de duas a três vezes para 
permitir que a impressora calibre para a mídia instalada. A impressora 
pode imprimir diversas etiquetas durante esse processo.

Quando a luz de status estiver na cor verde constante, mantenha 
pressionado o botão de alimentação até que a luz de status pisque 
uma vez.

Solte o botão de alimentação. Uma etiqueta de configuração 
será impressa

INSTALAÇÃO DO DRIVER DE IMPRESSÃO

Após ter instalado os suprimentos, é preciso instalar o 
Driver de Impressão para o Windows. O driver é responsável pela 
comunicação da impressora com o computador, é ele que vai fazer 
a ponte de comunicação entre os programas e a impressora.

DESLIGUE A IMPRESSORA PARA INICIAR O PROCESSO

     Insira o DVD no drive e espere a inicialização do DVD e clique em 
     “Executar RunCD.exe”

     Logo após, será aberto o programa de instalação da Zebra. 
     Selecione o modelo (GC420t) e o idioma (Português):
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Na próxima janela, 
no menu da direita, 
clique em 
“Executar Zebra 
Setup Utilities”:

No próximo menu, 
selecione a conexão 
que será usada na 
impressora (neste 
exemplo, USB) e 
clique em “Next”:

Na próxima janela, 
conecte a impressora 
na saída USB do 
computador e ligue-a, 
o assistente de 
configuração do 
Windows irá instalar a 
impressora 
automaticamente:

Aparecerá a seguinte 
janela quando os 
drivers forem 
configurados com 
sucesso:



Pronto! A impressora 
foi instalada com 
sucesso! Para imprimir 
uma página de 
configuração, clique 
em “Open Printer 
Tools” na janela a 
seguir:

Para maiores informações entre em contato conosco.

comercial@sealstore.com.br | 11 2134-3870

Selecione “Print 
configuration label” e 
clique em “Send”

Após o comando ser enviado à impressora será impresso, em algumas etiquetas, as configurações da impressora e a impressora está pronta para uso!


