Специфікація
Спосіб друку
Швидкість друку
Рулонний папір
Ємність стовпчика
Розмір символів
Команда
Інтерфейс
(опціонально)
Автообрзічик
Надійність
Штрих-код
Товщина паперу
Вхідна напруга
адаптера
Блок живлення
Вхідна напруга
принтера
Керування
грошовими ящиками
Робоче середовище
Середовище
зберігання
Драйвери

Термопринтер чеків 58 мм
Посібник користувача

Прямий термодрук
90 мм/с, 120 мм/с
Ширина паперу: 57,5 ± 0,5 мм
384 точки/лінію
ANK
Шрифт A: 12 × 24 крапки
Шрифт B: 9 × 17 крапок
Сумісний з ESC / POS
RS-232/ USB / LAN

Інструкція

Повний або частковий (необов’язково)
Термін служби друкуючої головки: 50 км
UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8)
/CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 /
QR-код
0,06 ~ 0,08 мм
110 В / 220 В змінного струму, 50 ~ 60 Гц
Постійний струм 12В☴2,6А
Постійний струм 12В☴2,6А
Постійний струм 12В☴1А
Температура (0 ~ 45 ℃) , вологість (10 ~ 80%)
Температура (-10 ~ 60 ℃), вологість (10 ~ 90%)

Увага
●
●

Win 9X/Win 2000/Win 2003/Win XP/Win 7/Win
8/Win 8.1/Linux

●

Комплектація

Принтер та аксесуари
Посібник користувача
Принтер
Кабель живлення
Блок живлення
Рулон паперу
Драйвери

- 1шт
- 1шт
- 1шт
- 1шт
- 1рул
- 1шт

●
●
●
●
●
●
●
●

Встановіть принтер на стійку поверхню. Вибирайте тверду, рівну
поверхню, для уникнення вібрації.
Не використовуйте та не зберігайте принтер у місцях з високою
температурою, високою вологістю та поблизу серйозних
забруднень.
Правильно підключіть адаптер живлення до заземленої розетки.
Уникайте використання однієї і тієї ж розетки з пристроями
великого енергоспоживання, які можуть призвести до коливань
потужності.
Уникайте потрапляння води та інших предметів у принтер. Як
тільки це сталося, негайно вимкніть принтер.
Друг без рулону паперу може серйозно пошкодити друкуючу
головку.
Відключіть принтер від розетки, якщо не використовуєте його
протягом тривалого часу.
Використовуйте лише схвалені аксесуари, ніколи не намагайтеся
розібрати, відремонтувати або переробити його.
Використовуйте стандартний адаптер живлення.
Використовуйте високоякісний папір, це забезпечує якість друку та
термін служби принтера.
Будь ласка, вимкніть живлення перед підключенням /
відключенням кабелю.
Використання принтера рекомендовано не вище 5000 метрів.

Підключення
A. Підключіть кабель живлення змінного струму до живлення, а шнур
живлення постійного струму до принтера.
B. Підключіть принтер до комп'ютер.
C. Підключіть грошовий ящик.

Завантаження рулону паперу
58-мм термопапір, рекомендований для принтерів серії 58 мм.
Спосіб завантаження паперу такий:
a. Відкрийте верхню кришку
b. Опустіть рулон паперу в отвір, як показано нижче
c. Потягніть папір у тримач паперу, а потім закрийте верхню кришку
d. Надрукуйте один раз для тестування, щоб переконатися, що папір
встановлений правильно.
.

Назва кнопок, світлодіодних індикаторів та функціональність.
(1) Кнопка FEED
Натисніть для подачі паперу вручну.
(2)Індикатор стану
Індикатор стану буде блимати коли закінчується рулон паперу, помилка
обрізчика, перегрівання друкуючої головки.
(3)Індикатор живлення
Якщо світло горить, значить підключено правильно.
Самоперевірка
Спосіб: Коли принтер підключено до електромережі, вимкніть
живлення, зажміть кнопку “FEED” і увімкніть живлення, через 2 секунди
відпустіть кнопку “FEED”, принтер роздрукує поточний стан та
налаштування принтера.
Метод переходу в шістнадцятковий режим
Спосіб: Коли до принтера підключено живлення, зажміть кнопку “FEED”
і одночасно увімкніть принтер, приблизно через 10 секунд відпустіть
кнопку “FEED”, щоб увійти в режим шістнадцяткового збору даних. На
папері буде надруковано “Hexadecimal Dump”.
Скинути
Після підключення принтера зажміть кнопку “FEED” і одночасно
увімкніть живлення, індикатор стану блиматиме через 20 секунд, це
означає, що принтер було ініціалізовано, повернувшись до заводських
налаштувань.
Технічне обслуговування різця (для принтера з різцем)
Спосіб (1)
Вимкніть живлення, а потім перезапустіть.
Спосіб (2)
a. Вимкніть живлення, відкрийте захисну кришку друкуючої головки
b. Поверніть білу шестерню, поки вона не поверне обрзічик до
нормального стану.
с. Встановіть рулон паперу
та повторіть друк.

Примітка: Щоб уникнути пошкодження друкуючої головки
та автоматичного різака паперу, будь ласка, не відкривайте
механізм друку з силою.

Комплектація, зовнішній вигляд, та технічні характеристики
можуть відрізнятись.

