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1 - Installeer de printer driver

Voordat je de printer aansluit op de stroom is het essentieel dat je eerst de printer driver op je computer 
installeert. Klik op onderstaande link om de laatste versie van de printer driver te installeren.
https://www.evolis.com/sites/default/files/atoms/files/setup_edikio_printer_suite.6.32.3.1481.exe

1. Wanneer je op de link klikt zal de printer driver worden gedownload. De voortgang kun je links onderaan 
de browser volgen. Klik nu op ‘setup_edikio_printer_suite.exe’

2. Selecteer de installatietaal. 

Het programma zal je nu door het installatieproces van de driver leiden. Wacht tot het programma is 
geïnstalleerd voordat je de printer met de USB-kabel op je computer aansluit.
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2 - Sluit de printer aan

Nu de printer driver is geïnstalleerd kun je de printer aansluiten op de stroom en met de computer.

1. Nadat je de printer en toebehoren hebt uitgepakt, steek de stekker in het stopcontact en steek de 
andere kant van de kabel in de achterkant van de printer.

2. Nu is de printer ingeschakeld. De aan/uit knop licht op om aan te geven dat de printer gereed is.
Sluit nu de USB-kabel aan op de computer en de printer. De printer wordt meteen door de computer 
herkend.
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3 - Het printlint plaatsen

1. Open de klep aan de bovenkant van de printer.

2. Plaats het printlint zoals aangegeven.

3. Doe de klep dicht. De klep zit goed dicht wanneer je een klik hoort.

Om de beste kwaliteit te garanderen is het belangrijk dat je Evolis printlint gebruikt. Printlint van andere 
fabrikanten is niet compatibel met Evolis printers.
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4 - De kaartjes invoeren

1. Open het klepje van de kaartinvoer.

2. Plaats de kaartjes.

3. Sluit het klepje.

Er is een maximaal aantal kaartjes dat tegelijk in de printer kan worden geplaatst.
Maximaal 25 kaartjes van 0.76mm dik en maximaal 40 kaartjes van 0.5mm dik.
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5 - Prijskaartjes software installeren

Voor het ontwerpen van de prijskaartjes kun je de Edikio Price Tag software gebruiken. Als je Word 
gebruikt voor het maken van de prijskaartjes hoef je deze stappen niet uit te voeren.

Installeer de software door op onderstaande link te klikken.
https://downloads.evolis.com/Edikio-software/Setup_EdikioPriceTag.exe

1. Wanneer je op de link klikt zal de prijskaartjes software worden gedownload. De voortgang kun je links 
onderin de browser volgen. Klik nu op ‘setup_edikiopricetag.exe’

2. Selecteer de installatietaal. 

Het programma leidt je nu door het installatieproces van de software. Klik op ‘uitvoeren’ als je het 
programma meteen wil openen.

6 - Prijskaartjes printen

Nu de printer is aangesloten en de bijbehorende programma’s zijn geïnstalleerd kun je beginnen met het 
printen van de prijskaartjes.

Maak de prijskaartjes met de Edikio Price Tag software of in Word. Wanneer de kaartjes klaar zijn om 
geprint te worden klik je op ‘Afdrukken’. Selecteer de printer Edikio Access uit de lijst en klik daarna op 
‘Afdrukken’.

De kaartjes worden nu geprint. Geprinte kaartjes komen terecht in de kaartuitvoer onder het klepje van de 
kaartinvoer. 
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