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1. Introdução 

 

Este manual tem como objetivo auxiliar na instalação e configuração da impressora 

zebra para uso com o indicador de pesagem WT3000-I-PRO. 

A partir deste manual você será capaz de configurar sua impressora e realizar a 

impressão dos dados da pesagem diretamente do indicador. 

A configuração deve ser feita em um computador com o sistema operacional 

“Windows XP”. 

É possível a impressão de bruto, tara, líquido, data, hora, número de pesagens, total 

acumulado e código de barras. O formato da impressão é totalmente personalizável e 

permite inclusive a inserção do logo da empresa. 

 

  



2. Configuração do indicador WT3000-I-PRO 

 

Sempre que o cliente solicitar comunicação com impressora o indicador já será 

instalado com todas as configurações necessárias para sua operação. Caso haja a 

necessidade de ser feita uma reconfiguração do indicador posteriormente, detalharemos a 

seguir como deve ser feita. 

Para realizar a impressão devemos verificar dois parâmetros no menu de calibração; 

o parâmetro “b” deve estar em “9600” e o parâmetro “ADS” deve ser alterado para “99”. 

Para entrar no modo de calibração, é necessário que o Jumper JP1 localizado na placa 

principal esteja na posição “ON”.  

1. Com o indicador ligado, pressione e mantenha a tecla “tara” pressionada por 2 

segundos. O display mostra “CAL SP”.  

2. Pressione a tecla “mode”, o display mostra “-SEt-“.  

3. Pressione “M+”, o indicador mostra “dX”. 

No modo de configuração aperte a tecla “mode” 4 vezes, o display indicará o 

parâmetro “b” (baudrate), utilize a tecla “M+” para alterar o valor para “9600”, depois de 

concluído aperte a tecla “mode” e o display mostrará o parâmetro “Ads” (transmissão), 

utilize as teclas “M+” e “IMPR.” Para altera o valor para “99”. 

Com estas duas configurações o indicador está pronto para impressão. 

  



3. Preparação para instalação da impressora Zebra 

 

Antes de começar a instalação da impressora deve-se ter em mãos dois cabos que 

serão utilizados: 

- Cabo USB para impressoras: 

 

Cabo padrão de impressoras. 

 

- Cabo serial (Este cabo é fornecido pela Bextra): 

 

Cabo serial DB9 (esquema de ligação encontra-se no manual do indicador). 

 

Deve-se então ligar a impressora na tomada, sempre observando a tensão de 

alimentação descrita na impressora, e ligá-la ao indicador através do cabo serial. 

Abra a impressora e coloque papel conforme indicação do fabricante. Para fazer um 

teste de impressão aperte e segure o botão da impressora até a luz verde piscar uma vez. 

Antes de iniciar a instalação e configuração da impressora Zebra, faça o download do 

software para edição de etiquetas “Designer.exe” e do modelo de etiqueta personalizável 

“Etiqueta Bextra”, ambos arquivos podem ser encontrados nos site da Bextra, na seção 

de downloads, www.bextra.com.br/downloads. 

  

http://www.bextra.com.br/downloads


4. Instalação do software de edição 

 

Para começar deve-se executar o arquivo baixado do site da Bextra “Designer.exe”. 

 

 

 

Após executar o arquivo a primeira opção que aparece é para escolher o idioma. 

 

 

 

Após selecionar o idioma Português clicar em “OK” a instalação será iniciada. 

Para continuar com a instalação clique em seguinte. 

 

 



Aceite os termos do contrato e clique em seguinte. 

 

 

 

Nas informações sobre o utilizador coloque qualquer nome apenas para identificar 

a instalação. 

 

 

 

Agora podemos identificar o caminho onde será instalado. 

 

 

 



Em seguida escolha o nome da pasta onde será instalado. 

 

 

 

Pode-se criar um ícone no desktop. 

 

 

 

Nesta tela pode-se verificar todas as informações selecionadas e em seguida clique 

em instalar. 

 

 



 

A instalação será iniciada. 

 

 

 

Após a instalação do software selecionamos para iniciar a instalação da 

impressora, para iniciar a interface de trabalho da impressora Zebra, e clicamos em 

concluir. 

 

 

  



5. Instalação da impressora 

 

Após o término da instalação do software o assistente de instalação da impressora 

deverá abrir automaticamente, se não abrir execute o programa ZebraDesigner na sua área 

de trabalho e clique em “Add Printer”. 

Clicando em seguinte iniciamos a instalação da impressora. 

 

 

 

Neste passo deve-se escolher o modelo de impressora “ZDesigner TLP 2844” 

conforme a imagem, mesmo se sua impressora for do modelo “GC 420T” ou outra 

equivalente. 

 

 

 

Agora selecione a porta à qual foi ligada a impressora por meio do cabo USB, se tiver 

mais de uma opção de USB e não for possível identificar qual foi utilizada para ligação, 



selecione qualquer uma que depois verificaremos se está correta, caso não esteja 

poderemos trocar. Não esqueça de colocar o idioma Português. 

 

 

  



6. Configuração da etiqueta 

 

Após a instalação da impressora ser concluída a interface do software de criação de 

etiquetas abrirá automaticamente. 

Selecione “Abrir outra etiqueta existente” para abrir a etiqueta baixada do site. 

 

 

 

Selecione o caminho onde foi salvo o arquivo da etiqueta e clique em abrir. 

 

 

 

 

 

 

 



Este é o modelo de etiqueta que agora poderemos personalizar para cada aplicação. 

 

 

 

Clicando com o direito selecionamos “Configurar etiqueta...” para alterarmos 

algumas configurações. 

 

 

 

A impressora instalada estará selecionada, clicamos em propriedades. 

 

 



Na aba “opções” podemos editar algumas preferências para impressão, como número 

de cópias, velocidade, contraste, podemos selecionar o formato do papel e definir o 

tamanho da etiqueta que será impressa, alterando a altura podemos aumentar ou diminuir 

o espaçamento entre cada etiqueta, ficando assim a critério de cada cliente. 

 

 

 

Na aba “configurações avançadas” é muito importante colocarmos o tipo de suporte 

em “continuos”, quando utilizamos rolo de papel para alimentação, se não selecionarmos 

esta opção ocorrerá um erro após imprimir duas etiquetas e será necessário desligar e ligar 

a impressora novamente. 

 

 

 

Após estas alterações clicamos em “OK” e em seguida em “concluir” para finalizar. 

 

 



Podemos criar diferentes modelos de etiquetas utilizando o menu mostrado na 

imagem. 

 

 

 

Não devemos mudar nada nos itens pontilhados em verde para não perdermos a 

configuração que indicará os valores identificados. 

Devemos ter muito cuidado também, para não mudarmos de posição a caixa de texto 

que mostrará cada valor, evitando assim leituras erradas. 

 

 

Exemplo de etiqueta personalizada. 

  



7. Exportando e imprimindo 

 

Agora podemos exportar o nosso modelo de etiqueta para memória da impressora. 

Primeiramente precisamos apagar qualquer evidência da memória da impressora, para 

isso devemos ir em “Ferramentas” > ”Printer Configuration” > “Stored Formats” > “Erase 

All Stored Formats”. 

 

 

 

Agora podemos exportar nosso modelo de etiqueta para a impressora indo em 

“Arquivo” > “Export to Printer...”. 

 

 

 

Pode ocorrer de não comunicar com a impressora, isso ocorre se a porta USB 

selecionada durante a instalação estiver errada. 

 



Se isto ocorrer deve-se fazer a alteração da porta de comunicação da impressora 

através do menu iniciar e selecionando “Impressoras e aparelhos de fax”. 

 

 

 

Clique com o botão direito na impressora “ZDesigner TLP 2844” que aparecerá como 

instalada e acesse suas propriedades. 

 

 

 

 



Na aba “portas” onde pode-se ver que está selecionada a porta USB marcada durante 

a instalação, simplesmente troque de porta USB até encontrar a porta correta. Para testar 

se a porta está certa vá até o “ZebraDesigner” e mande o comando de apagar a memória 

da impressora e exportar o arquivo como já foi mencionado. 

 

 

 

Lembre-se que sempre que for feita alguma modificação na etiqueta é imprescindível 

apagar a memória da impressora e exportar o modelo de etiqueta novamente para garantir 

que não dê problemas futuros. 

Agora a impressora está pronta para impressão. 

Pode-se ligar o cabo serial do indicador na impressora e testar mandando imprimir 

através da tecla “IMPR.” do módulo. 

Obs. Deve mostrar algum peso diferente de 0 no indicador e estar estável para a 

impressão ser habilitada. 


