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Termo tlačiareň 
ELCOM RP80

Používajte iba schválený spotrebný tovar.
Akékoľvek problémy alebo chyby spôsobené použitím nevhodného príslušenstva alebo 
spotrebného tovaru rušia záruku.
Pred použitím výrobku si prečítajte pozorne manuál.
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Bezpečnostné upozornenia

Aby vaša tlačiareň pracovala správne a zabránili ste akémukoľvek nebezpečenstvu alebo 
poškodeniu, dávajte si pozor na nasledujúce: 

VAROVANIE
Nedodržanie nasledujúcich inštrukcií môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Do jedného zástrčkového rozbočovača 
nezapájajte súčastne viacero zariadení.

Môžete spôsobiť prehriatie alebo požiar. 
Nebezpečné.
Akonáhle je napájací kábel postriekaný 
vodou alebo iným materiálom, používajte 
ho až potom, ako ho vyčistíte.
Keď sú porty napájacích zásuviek 
povolené, nezapájajte ich.
Používajte štandardné výrobky pre 
zásuvky s viacerými portami.

Keď si všimnite podozrivého zápachu, 
dymu alebo zvuku, ihneď odpojte napájanie 
a vykonajte nasledujúce:
1) Odpojte napájanie zo zásuvky.
2) Potvrďte, že z prístroja nevychádza dym 
a potom kontaktujte predajcu.

Nevyťahujte napájací kábel zo zásuvky za 
vodič. Vyťahujte ho za zástrčku. Kábel inak 
môže popraskať a spôsobiť požiar alebo 
poruchu.

Nezapájajte a neodpájajte zástrčku vlhkými 
rukami. Hrozí riziko elektrického šoku.

Prostriedok pre vysúšanie udržujte z dosahu 
detí. Pri požití hrozí otrava.

Plastové vrecúško udržujte z dosahu detí. Ak 
si ho pretiahnu cez hlavu, môžu sa udusiť.

Napájací kábel príliš neohýbajte a nedávajte 
na neho ťažké veci. Môžete tak spôsobiť 
požiar.

Používajte iba napájací adaptér priložený 
k výrobku. Použitie iných adaptérov je 
nebezpečné.

ZÁKAZ

ZÁKAZ
ZÁKAZ

ZÁKAZ ZÁKAZ

ZÁKAZ

ZÁKAZ
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VAROVANIE
Nedodržanie nasledujúcich inštrukcií môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Nerozoberajte, neopravujte ani neprerábajte 
výrobky. Používajte iba schválené 
príslušenstvo, inak môže dôjsť k poškodeniu. 
O príslušenstve sa informujte u dodávateľa.

Nedotýkajte sa termo hlavy. Mohli by ste sa 
popáliť alebo ovplyvniť kvalitu tlače.

Nedovoľte, aby sa do tlačiarne dostala 
voda alebo cudzie objekty. Ak sa to stane, 
vypnite tlačiareň, odpojte ju od napájania 
a kontaktujte svojho predajcu.

Tlačiareň umiestnite na stabilné miesto. 
Ak spadne, môže sa rozbiť alebo spôsobiť 
zranenie.

Ak sa tlačiareň rozbije, nepracujte s ňou. Mohla by spôsobiť požiar alebo elektrický šok. Ihneď 
vypnite napájanie, odpojte napájací kábel a kontaktujte svojho predajcu.

Poznámky
Elektronické výrobky ako tlačiarne sú náchylné k poškodeniu statickou elektrinou. Aby ste 
takému poškodeniu zabránili, tlačiareň vypnite, než pripojíte alebo odpojíte kábel. Akonáhle dôjde 
k poškodeniu statickou elektrinou, kontaktujte servis.

Predstavenie výrobku
Tlačiareň ELCOM RP80 je kompatibilná s elektronickými prístrojmi ako POS systémy, pokladnice, 
periférne vybavenie počítačov atď.

Hlavné vlastnosti tlačiarne:
1. Vysoká rýchlosť: 250 mm / s.
2. Tichá prevádzka.
3. Podpora paralelného portu, CENTRONIC a sériového portu (RS-232).
4. Vstavaný dáta buffer (zatiaľ čo tlačí, môže prijímať dáta).
5. Vybavte prístroj obvodom riadiacim periférie pre ovládanie externých zariadení ako napríklad 
pokladnice.
6. Podporuje ECS / POS, rôznu intenzitu tlače, atď.
7. Podpora stiahnutia a tlače NV bitmapy Flash 64 kb.

ZÁKAZ

ZÁKAZ

ZÁKAZ

ZÁKAZ

Termo
hlava
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Časť 1. Nastavenie a operácie tlačiarne

Obsah balenia

Skontrolujte časti nižšie. Ak je nejaká rozbitá alebo chýba, kontaktujte predajcu. 

Tlačiareň ELCOM RP80 Napájací adaptér Napájací kábel

Rolka papiera CD Komunikačný kábel

Poznámka: Obsah balenia sa môže bez predchádzajúceho upozornenia meniť. Ak máte otázky, 
kontaktujte predajcu.

Prepojovací kábel

Pri tlačiarni je okrem zvoleného kábla pre komunikačné rozhranie ešte USB kábel.

Paralelný port Port pokladnice Napájací port   

Keď je pri pripájaní preferovaný ECR, POS alebo počítač, použite kábel poskytnutý k tlačiarni 
alebo požiadajte o iný dodávateľa.
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Zapojenie a výmena papiera

Stlačte tlačidlo pre otvorenie krytu.
Vyberte starú rolku papiera a vymeňte ju za novú.

1. Vložte rolku papiera, ako vidíte na obrázku:

2. Uistite sa, že je papierová rolka vložená správne.

3. Povytiahnite papier a potom zatvorte kryt, ako vidíte na obrázku nižšie.

Stlačte tlačidlo

NesprávneSprávne

Stlačte
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4. Odtrhnite prečnievajúci kus papiera, ako vidíte na obrázku nižšie. Použite automatické 
odstrihnutie alebo trhaciu hranu v tlačiarni.

Odporúčaný papier

Špecifikácia papiera Distribútor
TP-80/50/17 mm termo ELCOM

Nevhodný papier môže viesť ku kritických chybám na tlačovej hlave a skrátiť životnosť prístroja. 
Preto sa uistite, že používate odporúčaný papier. Akékoľvek problémy spôsobené použitím inej 
značky papiera spôsobia zánik záruky aj v záručnej dobe.

Pripojenie k počítaču (PC-POS)

Pripojte priložený kábel, ako vidíte na obrázkoch nižšie.

1) Pripojte jeden koniec paralelného kábla 
k portu na tlačiarni.

2) Druhý koniec tohto kábla pripojte 
k paralelnému portu na počítači.

Pripojenie k ELCOM RP80 Pripojenie k počítaču
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Pripojenie k pokladnici

Pripojte kábel k portu pokladnice na zadnej strane tlačiarne.

Použite 12-24 V / 1 A napájací adaptér pokladnice, ktorý je 
kompatibilný s tlačiarňou. Nesprávny napájací adaptér spôsobí 
poškodenie pokladnice alebo aj tlačiarne.
Nespájajte port pokladnice s telefónnou linkou. Môžete tak spôsobiť 
chybový stav telefónnej linky a tlačiarne.

Pripojenie napájania

1. Skôr než pripojíte napájaci kábel, uistite sa, že je odpojené napájanie a tlačiareň je vypnutá.
2. Pripojte napájanie.

3. Zapnite vypínač na strane tlačiarne pre pripojenie k napájaniu.

Pokladnica

Kábel pre spojenie s pokladnicou

Napájací kábel

AC adaptér
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Kontrolný panel tlačiarne

Nastavenie módu tlačiarne

Tlačiareň ELCOM RP80 je na začiatku v základnom nastavení. Základný mód tlačiarne možno 
prekonfigurovať, aby uspokojil zákazníkove potreby, pomocou DIP prepínača, ktorý je umiestnený 
na spodnej strane tlačiarne.

Funkcie DIP prepínača sú nasledovné:

Prepínač Funkcie Zapnutý Vypnutý
1 Rezanie Bez rezania S rezaním
2 Bzučiak Zapnutý Vypnutý
3 Hustota tlače Vysoká Normálna
4 Mód 24 bytov S čínskými znakmi Bez čínskych znakov
5 Znakov na riadku 42 48
6 Výber pokladnice Otvorenie pokladnice Zatvorenie pokladnice
7-8 Rýchlosť prenosu (pre sériové rozhranie - viď tabuľka nižšie)

Rýchlosť prenosu (b / s) SW-7 SW-8
38400 zapnuté zapnuté

115200 vypnuté zapnuté
9600 zapnuté vypnuté

19200 vypnuté vypnuté

Svetlo POWER - rozsvieti sa, keď je tlačiareň zapnutá.

Svetlo ERROR - rozsvieti sa, keď:
1. Tlačiareň je prehriata
2. Dochádza papier
3. Nesprávne uzavretie krytu / umiestnenie rezača papiera

Svetlo PAPER - svieti, keď chýba papier alebo je zle vložení.

Tlačidlo FEED - stlačením tohto tlačidla povysuniete papier.
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Časť 2. Správa tlačiarne

Funkcia autokontroly

Funkcia autokontroly umožňuje užívateľovi zistiť, či tlačiareň pracuje správne. Ak tlačiareň zistí 
chybový stav, kontaktujte predajcu.

Proces autokontroly:
Postup:
1. Uistite sa, že je tlačiareň vypnutá.
2. Stlačte tlačidlo FEED, pridržte ho a zatiaľ čo ho stále držíte, zapnite napájanie.
3. Vo chvíli, keď sa tlačiareň zapne, začne sa tlačiť zoznam autokontroly.
Autokontrolou vytlačíte byty, časť sady čínskych znakov, mód príkazov, typ rozhrania, nastavenie 
vytáčania miestnej tlačiarne, atď.
Pri tlačiarni s rezaním papiera tlačiareň papier automaticky odreže, keď dokončí tlač.
Po procese autokontroly prejde tlačiareň automaticky do módu tlačenia účteniek.

Údržba tlačiarne

Pravidelná údržba tlačiarne je nevyhnutná pre zachovanie kvality tlače, pretože sa v nej hromadia 
drobné zvyšky papiera.

Údržbu vykonávajte nasledovne:
1. Otvorte kryt papiera a ak to je potrebné, vyberte rolku papiera.
2. Použite vatu namočenú v alkohole pre vyčistenie termo hlavy.
3. Ľahko navlhčenou vatou zotrite valček a senzor pre kontrolu papiera.
4. Rolku papiera dajte späť do tlačiarne a zatvorte kryt.
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Oprava zaseknutého papiera

Pokiaľ dôjde k zaseknutiu papiera, varovné svetlo začne blikať.

1) Opatrne stlačte tlačidlo pre otvorenie krytu papiera.
2) Ak sa kryt otvorí, odstráňte zaseknutý papier a rolku dajte späť.
3) Ak sa kryt nedá otvoriť, neotvárajte ho silou! Tlačiareň reštartujte a pokúste sa kryt otvoriť 
znova. Odsuňte kryt rezačky vpredu na tlačiarni a otočte koliesko hore, aby ste rezačku zasunuli 
(viď obrázok). Otáčajte kolieskom, kým sa neotvorí kryt papiera. Tým opravu dokončíte.
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Časť 3. Dodatok a špecifikácia výrobku

Špecifikácia

Vlastnosti tlače 

Metóda tlače Termo

Rozlíšenie 203x203 dpi (8 bodiek/mm)

Šírka papiera 79,5±0,5 mm

Šírka tlače 72 mm

Tlačené znaky
ASCII Font A: 12x24
ASCII Font A: 9x24
Znak 12x24

Hustota tlače 512 bodiek / riadok alebo 576 bodiek / riadok

Rýchlosť tlače 250 mm/s

NV bitmap Flash 64 kb

Buffer účtenky 8 kb

Poznámka: Rýchlosť tlače sa mení podľa zmien kombinácie prenosu dát a ovládacieho príkazu.

Napájací adaptér

Vstupné napätie AC 100 až 240 V

Frekvencia 50/60 Hz

Výstupné napätie DC 24 V, 2,5 A

Prostredie

Pracovná teplota 0 až 45 °C

Skladovacia teplota -10 až 50 °C

Pracovná vlhkosť 10-80 %

Skladovacia vlhkosť 10-90 %

Životnosť

Termo mechanizmus 15 000 000 riadkov; 10x105 (cca 100km)

Automatická rezačka 1 000 000 rezov

MCBF 60 000 000 riadkov


