
HID FARGO DTC1250E
 Parabéns!

Você adquiriu o que há de melhor no mercado de 
impressão térmica no cartão PVC.



 Processador de 32 ou 64bits – Velocidade 2Ghz ou superior;
 Memória RAM 4Gb e 1Gb de espaço livre no disco rígido;
 Sistema Operacional:
    Windows 10/8.1/ 8/ 7 32 ou 64 bits;
    Windows Server 2012, R2;
 Windows Server 2008 e 2003, 64bits;Porta USB 2.0 ou 

Ethernet ;

 Tomada 127 ou 220V com aterramento;

 REQUISITOS 



 IMPORTANTE 

 Coloque a impressora em uma superfície firme e nivelada;

 Coloque a impressora longe da luz solar direta;

 Não coloque a impressora perto de dutos de aquecimento, ventiladores ou 
outras saídas de ar;

 Não use a impressora para outros fins que não o uso pretendido;

 Forneça espaço para a impressora e espaço ao redor da impressora;

 Para obter melhores resultados use cartões de alta qualidade;

 Manuseie os cartões com luva;



1. Abra o alimentador na lateral;
2. Carregue os cartões;
3. Feche o alimentador de 

entrada;

  Os cartões com tarja magnética, devem ser inseridos com a tarja para cima/lado esquerdo;
  Cartões inteligentes com contato, devem ser inseridos com o chip para baixo;

 COLOCANDO OS CARTÕES 



A impressora de cartões utiliza os métodos de sublimação e/ou transferência térmica de resina para 
imprimir imagens diretamente em cartões em branco. Com o uso dos dois métodos de impressão por 
sublimação e por transferência térmica de resina, cada um oferece benefícios exclusivos: as fitas de 
impressão estão disponíveis somente nas versões somente resina, somente sublimação e 
combinação de sublimação e resina. 

 FITA DE IMPRESSÃO 



O rolete de limpeza remove os detritos (sujeira) 
nos roletes do equipamento. Antes de colocar o 
suprimento na impressora é necessário retirar os 
lacres de segurança.

 FITA DE IMPRESSÃO 

Rolete de limpeza

Lacre
Lacre



1. Abra a tampa da impressora;
2. Coloque a fita de impressão, com o rolo laranja 
para o lado direito;
3. Feche a tampa do equipamento;

 INSTALAÇÃO 



 CONEXÕES DO EQUIPAMENTO 

FONTE DE 
ALIMENTAÇÃO

REDE

USB 2.0

* Todas as conexões ficam na parte de trás do equipamento



 COMO LIGAR A IMPRESSORA 

 Conecte a fonte de alimentação na impressora, em seguida a fonte de 
alimentação no cabo de força e por último na tomada.



 COMO LIGAR A IMPRESSORA 

 Pressione o botão LIGA e aguarde até que o equipamento esteja com as luzes 
AZUIS acesa indicando que está pronto para uso.



 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 

 Execute o DRIVER como ADMINISTRADOR.



 1 – Defina o idioma (preferencialmente escolha PORTUGUÊS)

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 2 – Clique em AVANÇAR

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 3 – Leia os termos, caso esteja de acordo marque a opção 
“Aceito os termos de contrato da licença” e clique em AVANÇAR

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 4 – Defina o tipo de instalação USB ou  ETHERNET. Se a instalação for via REDE, 
insira o endereço IP do equpamento e depois clique em avançar.

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 5 – Clique em AVANÇAR e aguarde

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 6 – Conecte o cabo USB e aguarde o fim da instalação

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 7 – Marque a opção REINICIAR e clique em CONCLUIR. Quando o computador ligar 
novamente a impressora estará pronta para uso.

 INSTALAÇÃO DO DRIVER USB 



 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  

 Execute o DRIVER como ADMINISTRADOR.



 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  
 1 – Defina o idioma (preferencialmente escolha PORTUGUÊS)



 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  
 2 – Clique em AVANÇAR



 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  
 3 – Leia os termos, caso esteja de acordo marque a opção 

“Aceito os termos de contrato da licença” e clique em AVANÇAR



 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  
 4 – Defina o tipo de instalação USB ou  ETHERNET. Se a instalação for via REDE, 

insira o endereço IP do equpamento e depois clique em avançar.



COMO OBTER O ENDEREÇO IP  
 Com o ribbon instalado e os cartões na impressora. Ligue o equipamento, quando as 

luzes azuis estiverem acesas, pressione o botão PAUSE por alguns segundos. O 
equipamento irá imprimir um cartão com o endereço IP da impressora.



COMO OBTER O ENDEREÇO IP  

 Cartão com os números 
do endereço IP.



 5 – Clique em AVANÇAR e aguarde

 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  



 INSTALAÇÃO DO DRIVER REDE  
 6 – Marque a opção REINICIAR e clique em CONCLUIR. Quando o computador ligar 

novamente a impressora estará pronta para uso.



VIDEO AULAS – DTC1250E 
1 - Como Colocar os cartões na impressora de cartão e cracha PVC HID Fargo DTC1250e
 single ou dual.

2 - Como Instalar a fita de impressão na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

3 - Como Conectar a fonte de alimentação na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

4 - Como Ligar a impressora de cartão e cracha PVC HID Fargo DTC1250e single ou dual.

5 - Como instalar a impressora HID Fargo DTC1250e single ou dual.

6 - Como fazer impressão-teste na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

7 - Como utilizar o cartão de limpeza na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

8 - Como limpar a cabeça de impressão na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

9 - Como reparar o Ribbon na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

10 - Como ajustar a intensidade da imagem na HID Fargo DTC1250e single ou dual.

https://www.youtube.com/watch?v=502s0ufCWZU&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=502s0ufCWZU&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=fjGAc97tsdk&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=-nwDXevZlPk&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=5VYbdkKjnw0&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=p6ggtzAiv8I&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=ZDA60d9y3J8&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=xBwjbcpz1MI&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=CbONDgD3qnY&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=ETB9X1YZXAM&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gSnVP5fA7nc&list=PLlKPj9KbeAh-6LSeg1V50952fiNKBDAYA&index=10


VIDEO AULAS – SOFTWARE ASURE ID 

1 - Como instalar o software ASURE ID para personalização de cartões e crachá PVC.

2 - Como inserir a licença no software ASURE ID para personalização de cartões inteligentes.

3 - Como criar o layout no software ASURE ID para personalização de cartões e crachá PVC.

4 - Como imprimir o cartão no software ASURE ID para personalização de cartões e crachá PVC.

https://www.youtube.com/watch?v=KbtCwR5vMmk&list=PLlKPj9KbeAh_r5I_LbMuco9Fk6YZI0aio&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=QSg1RsYABok&list=PLlKPj9KbeAh_r5I_LbMuco9Fk6YZI0aio&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=llKFHkMryZM&list=PLlKPj9KbeAh_r5I_LbMuco9Fk6YZI0aio&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=N-f42ppHT4k&list=PLlKPj9KbeAh_r5I_LbMuco9Fk6YZI0aio&index=4


SUPORTE TÉCNICO 
Para abertura do suporte técnico, clique no link abaixo 
e siga as instruções:

https://akad.com.br/suporte

PRAZO PARA RESPOSTA – 48 HORAS UTÉIS 
( SEGUNDA Á SEXTA)

(11)99294-9876

www.akad.com.br

Dúvidas entre em contato.
suporteid@akad.com.br

https://akad.com.br/suporte
https://akad.com.br/
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