Prenosni MINI termični tiskalnik (58 mm)
Navodila za uporabo

(Ta priročnik se nanaša na verzijo tiskalnika 58-II. Če želite preveriti katero
verzijo tiskalnika imate, natisnite testno stran)

Različica
Oktober 2015
Obvestilo
• Vse pravice pridržane Kakršno koli razmnoževanje katerega koli dela tega priročnika brez
izrecnega dovoljenja proizvajalca je prepovedano.
• Pridržujemo si pravico do spreminjanja vsebine tega priročnika brez predhodnega obvestila.
• Vložili smo ves trud, da bi zagotovili točnost vsebine tega priročnika v času tiskanja. Če
kljub temu odkrijete morebitno napako, vam bomo zelo hvaležni, če nas o njej obvestite.
• Ne glede na zgoraj navedeno proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne
napake v tem priročniku.

Izjava
Pri sestavljanju priročnika smo bili zelo natančni in smo se po najboljših močeh trudili
zagotoviti točnost vsebine tega priročnika. Vendar ker svoje izdelke nenehno izboljšujemo in
posodabljamo, ne moremo zagotoviti, da je vsebina vedno točna. Vsebina tega priročnika se
lahko kadar koli posodobi brez vnaprejšnjega obvestila.
Vse naše izdelke je treba uporabljati v okolju/na lokacijah pod nadzorom. Ne prevzemamo
odgovornosti za morebitno izgubo ali škodo, do katere pride zaradi nenadzorovane uporabe
izdelkov. Če pride do morebitne okvare izdelka zaradi človekovega ravnanja ali naravnih
nesreč, ne bomo zagotovili brezplačnega vzdrževanja oziroma bomo zagotovili le delno
brezplačno vzdrževanje.
Za najnovejše informacije o izdelkih se obrnite na lokalnega prodajalca.

Opombe glede varnosti
V tem razdelku so navedene pomembne informacije za zagotavljanje varnosti in učinkovite
uporabe tiskalnika. Natančno preberite te informacije.
 Uporabljajte naveden akumulator in vir napajanja, ki ju zagotovi naše podjetje. Povezava z
neustreznim virom napajanja lahko povzroči požar, eksplozijo ali poškodbe tiskalnika.
 Akumulatorja ne postavljajte v ogenj ali vodo, ne razstavljajte ali spreminjajte ga in ne
ustvarjajte kratkega stika, v nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe, požara ali celo
eksplozije.
 Če tiskalnika ne boste uporabljali dlje časa, iz njega odstranite akumulator, saj lahko v
nasprotnem primeru začne puščati korozivna tekočina. Če nepravilno ravnanje povzroči
puščanje akumulatorja in se tekočina razprši po koži ali obleki, jo takoj sperite z vodo. Če
pride tekočina v stik z očmi, temeljito sperite oči z vodo in obiščite zdravnika.
 Ne odpirajte pokrova prostora za papir med tiskanjem ali neposredno po tiskanju, ne
dotikajte se tiskalne glave z roko ali drugimi deli telesa, saj se lahko zaradi previsoke
temperature opečete.

Opombe glede uporabe
1、 Tiskalnika ne hranite na vročem in vlažnem mestu.
2、Litijeve baterije imajo takšno lastnost, da če jih nekaj mesecev ne uporabljate, jih morda
ne bo nikoli več mogoče napolniti.
3、Tiskalnikov napajalnik povežite s stabilnim virom napajanja 110~220 V; prek iste vtičnice
ne uporabljajte drugih naprav, da preprečite nihanje napetosti.
4、Izogibajte se stiku z vodo ali prevodnim materialom (na primer kovino). Če je na površini
tiskalnika voda, takoj izklopite tiskalnik.
5、Poskrbite, da je v tiskalniku vedno vstavljen zvitek termalnega papirja, da preprečite
poškodbe valjčka za tiskanje in tiskalne glave.
6、Zagotovite, da vaš tiskalnik servisira in popravlja usposobljen strokovnjak. Za napačno
rabo in/ali nepooblaščeno servisiranje ne prevzemamo nobene odgovornosti.
7、Električni napajalnik, ki je priložen temu tiskalniku, je zasnovan posebej za uporabo samo
s tem tiskalnikom, ne uporabljajte drugega napajalnika ali uporabljajte standardni napajalnik
9 V–2 A.
8、Da zagotovite kakovostno tiskanje in dolgo življenjsko dobo tiskalnika, uporabljajte le

zvitke termalnega papirja dobre kakovosti.
9、Ta priročnik hranite na varnem mestu, kjer lahko do njega dostopate brez težav in ga
uporabljate, ko ga boste potrebovali.

1. Funkcije in možnosti uporabe
1.1.Funkcije


Tiska lahko na termalni papir širine 58 mm



Mere papirja 40 mm



Hitro, čisto tiskanje



Super napajanje prek litijevega akumulatorja, čas pripravljenosti lahko dosega 5–6 dni



Samodejni preklop v način spanja, samodejno bujenje, prihranek elektrike



Majhna velikost, nizka teža, zanesljivo delovanje, enostavno povezovanje, preprosta
uporaba

1.2.Možnosti uporabe
V primerjavi z običajnimi termičnimi tiskalniki računov ima tiskalnik Mini manjše ohišje,
zanesljivejše zmogljivosti, stabilnejše tiskalne lastnosti in možnosti prenosne uporabe.
Tiskalnik Mini lahko uporabljate na številnih različnih mestih, npr. za tiskanje računov v
taksijih, tiskanje računov za upravne takse, tiskanje računov na pošti, tiskanje informacij o
naročilih v restavracijah, tiskanje informacij o spletnem plačevanju itd. Ker so pametne
prenosne naprave vse bolj priljubljene, bo uporaba tiskalnika Mini v bližnji prihodnosti še
pogostejša

2. Specifikacije
Način tiskanja: neposredni termalni
Hitrost: 90 mm na sekundo
Zanesljivost TPH Life: 100 km
Ločljivost: 203 DPI (8 pik/mm)
Širina tiskanja: 48 mm (384 pik)
Širina papirja: 58 ± 01 mm
Premer zvitka: φ ≤ 40 mm
Vrsta papirja: termalni papir
Napajanje: litijev/NI-MH akumulator z možnostjo ponovnega polnjenja
Akumulator: 7,2 V NiMh, 700 mAh
Način polnjenja: zunanji polnilnik
Parametri tiskanja: podpora za prenos blagovne znamke Logo, podpora za tisk črtne kode.
Podprte črtne kode: UPC-A, UPC-E, JAN 13 (EAN13), JAN8 (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR,
CODE93, CODE128, QR CODE
Velikost znakov:

384 pik na vrstico

Pisava A: 12 * 24 pik, 1,5 (Š) * 3,0 (V) mm
Pisava B: 9 * 17 pik, 1,1 (Š) * 2,1 (V) mm
Poenostavljeno/tradicionalno: 24 * 24 pik, 3,0 (Š) * 3,0 (V) mm
Tiskanje kitajskih znakov: kitajščina: poenostavljena kitajščina 24 x 24 pik, podpora za knjižnico
18.030 pisav, podpora za Tajvan in tradicionalno pisavo za Hongkong (zapletena pisava) ANK: znaki ANK
Jezik: podpora za več jezikov
(podpira Tradicionalno pisavo, Korejsko, Japonsko itd., na zahtevo pred nakupom)
Razširjena tabela znakov:
OEM437/Katakana/OEM850/OEM860/OEM863/OEM865/Zahodna
Evropa/grščina/hebrejščina/Vzhodna Evropa/Iran/WPC1252/OEM866/OEM852/OEM858/Iran
II/latvijščina/arabščina/PT1511251/OEM747/WPC1257/Vietnam/OEM864/hebrejščina/WPC1255/
tajščina
Posnemanje: ukaz ESC/POS/STAR
Vmesnik: standardni RS232/USB, Bluetooth 2.0 & 4.0 (izbirno)/sporazum SPP ali infrardeče/sporazum
IRCOMM (dodatno)/operacijski sistem Android do različice 4.0.
Gonilnik: Win200/Win2003/Win2000/Win7/WinXP/VISTA/WIN8/LINUX
Delovna temperatura: -10～50, Vlažnost: 10～90 %, Teža: 134 g

3. Videz
Model: 5801
Velikost: 103 x 75 x 46 mm
Teža: 134 g (z akumulatorjem)
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Model: 5802
Velikost: 102 x 78 x 46 mm
Teža: 134 g (z akumulatorjem)
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4. Komunikacijski vmesnik


1. RS232 (COM): standardni komunikacijski protokol RS232



2. Bluetooth 2.0: standardni komunikacijski protokol Bluetooth 2.0



3. USB: standardni komunikacijski protokol USB



4. Dvo-načinski Bluetooth: Standardni Bluetooth 2.0./ 4.0 komunikacijski protokol

4.1. Zaporedni vmesnik RS-232
RS-232 je razvit v skladu z asinhronim prenosom po standardu EIA, specifikacije so
naslednje:
Prenos podatkov: zaporedni vmesnik
Sinhronizacija:

asinhrono

Raven signala:

raven RS-232, logika 1: -5,4v, logika 0: +5,4v

Nadzor pretoka strojne opreme:
Baudna hitrost:

2400–115.200 b/s je izbirna

Dolžina podatkovne besede:
Končni bit:

brez

8 bitov

1 bit

Parnost: brez
Uporabniki lahko podatek o trenutni baudni hitrosti dobijo na strani samopreizkusa
tiskalnika.
Vzporedni kabel: Izdelali smo poseben kabel z mini vrati, kot so vrata Mini USB za povezavo
tiskalnika. Na naslednji sliki je prikazana definicija signala zaporednega vmesnika RS-232:
Povezava med tiskalnikom in gostiteljem upošteva naslednja pravila:
Tiskalnik

Gostitelj

TXD

RXD

RXD

TXD

GND

GND

Vendar pa tiskalnik običajno le prejema podatke in se mu ni treba odzivati gostitelju, v tem
primeru lahko signal TXD prezrete, povezava pa se lahko vzorči na naslednji način:
Tiskalnik

Gostitelj

RXD

TXD

GND

GND

4.2. Povezava Bluetooth
Bluetooth je lastniški standard odprte brezžične tehnologije za izmenjavo podatkov prek
kratkih razdalj (pri radijskih prenosih s kratko valovno dolžino v pasu ISM od
2400–2480 MHz) med fiksnimi in mobilnimi napravami, pri čemer se ustvarjajo osebna
omrežja (PAN) z visoko stopnjo zaščite.
4.2.1. Specifikacije modula Bluetooth
Izdelek uporablja vezje blueCore4-Ext, povsem združljivo s funkcijo Bluetooth 2.0;
Dohodni signal visoke občutljivosti, majhna velikost, manjša poraba
Podpira različico baudne hitrosti 1200 ~ 1.382.400 b/s;
Podpira sporazum SPP, največja hitrost prenosa je do 3 Mb/s;
4.2.2. Za spreminjanje parametrov modula Bluetooth uporabite ukaz »AT«
Opomba: Naslednjih sprememb ne more opraviti uporabnik, temveč jih mora opraviti
proizvajalec v tovarni. Če želi uporabnik spremeniti te parametre, pred naročanjem naših
tiskalnikov obvestite našega prodajalca.
Spreminjanje imena: pošljite niz znakov »AT+NAMEXXXX«, povratne informacije »Okname«;
Primer: če želite spremeniti ime v »LY58«, pošljite niz »AT+NAMELY58«.
Spreminjanje kode PIN: pošljite niz znakov »AT+PINXXXX«, povratne informacije
»Oksetpin«;
Primer: če želite spremeniti kodo PIN v »8888«, pošljite niz »AT+PIN8888«.
(Opomba: privzeta koda PIN je »1234«, ponastavite lahko le štirimestno kodo PIN.)
Čiščenje naslova Bluetooth: pošljite niz znakov »AT+CLR00«, povratne informacije
»Okclear«;
Spreminjanje baudne hitrosti: pošljite niz znakov »AT+BAUDX«, povratne informacije
»Ok+current baud rate«;
X označuje kodo baudne hitrosti, kot je navedeno spodaj:
1-----1200

7------57.600

2-----2400

8------115.200

3-----4800

9------230.400

4-----9600

A------460.800

5-----19.200

B------921.600

6------38.400

C------1.382.400

Primer: če želite spremeniti baudno hitrost v 115.200 b/s, pošljite niz »AT+BAUD8«.
4.2.3. Vzpostavljanje povezave.
1. Vklopite tiskalnik;
2. Z gostiteljsko napravo poiščite napravo Bluetooth;
3. Če so na voljo druge naprave Bluetooth, izberite tiskalnik »LY58« (primer);
4. Vnesite privzeto kodo za seznanjanje »1234«
5. Seznanjanje je uspelo.
4.3. Vmesnik USB
Tiskalnik je povezan prek standardnega kabla Mini USB (priložen dodatni opremi) za
komunikacijo. Vrsta USB-ja spada med podrejene naprave.

5. Namestitev zvitka papirja
Tiskalnik uporablja 58-milimetrski termalni papir in omogoča enostavno nalaganje papirja.
Tako je namestitev papirja zelo priročna.
Premer papirja največ 40 mm.
Način namestitve termalnega papirja:
（1） Odprite zgornji pokrov tiskalnika
（2） Termalni papir vstavite v ležišče tako, kot je prikazano na sliki

（3）Nekaj papirja pustite zunaj tiskalnika in zaprite zgornji pokrov.
（4）Uporabite rezilo z zobmi za odtrganje odvečnega papirja

Navodila za upravljanje z gumbi
POWER (zelena lučka)

FEED (rdeča lučka)

Stanje tiskalnika

NE SVETI

NE SVETI

Tiskalnik zaprt

SVETI (vedno)

NE SVETI

Tiskalnik je odprt in v njem je
papir

SVETI (vedno)

Utripa

Tiskalnik je odprt, ni papirja

SVETI (vedno)

SVETI (vedno)

V tiskalniku je papir

Običajno se podajanje papirja začne, ko pritisnete gumb 【FEED

Podajanje papirja v tiskalniku

】 in konča, ko gumb 【FEED】 spustite.
Izklopite tiskalnik in nato pridržite gumb 【FEED】 ter hkrati

Samopreizkus tiskalnika

pritisnite gumb za vklop/izklop. Počakajte 2 sekundi in nato
spustite gumb 【FEED】, trenutna nastavitev se bo natisnila.
Izklopite tiskalnik in nato pridržite gumb 【FEED】 ter hkrati

Sprememba

pritisnite gumb za vklop/izklop. Počakajte, da se vklopita

kitajščino

v

angleščino

indikator napajanja in gumb 【ERROR】 ter se lučka 【ERROR
】 izklopi, nato spustite gumb 【FEED】, natisnilo se bo stanje
jezikovne nastavitve.
Izklopite tiskalnik in nato pridržite gumb 【FEED】 ter hkrati

Nastavitev gostote tiskanja

pritisnite gumb za vklop/izklop. Počakajte, da se vklopita
indikator napajanja in gumb 【ERROR】 ter se lučka 【ERROR
】 izklopi. Ko nato lučka 【ERROR】 znova zasveti, spustite gumb
【FEED】 in natisnilo se bo stanje nastavitve gostote. (Na voljo
so tri ravni nastavitve za gostoto tiskanja, med katerimi se
lahko pomikate krožno: nizka ravensrednja ravenvisoka
ravennizka raven ..., Stanje nastavitve preklopite tako, da
upoštevate zgoraj navedeni postopek.)
Izklopite tiskalnik in nato pridržite gumb 【MODE】 ter hkrati
pritisnite gumb za vklop/izklop. Počakajte, da se vklopita
indikator napajanja in gumb 【ERROR】 ter se lučka 【ERROR
】 izklopi, nato spustite gumb 【MODE】. Tiskalnik preklopi v
šestnajstiški način tiskanja in natisne predstavitev. Kako

Šestnajstiško tiskanje

in

izklopiti šestnajstiško tiskanje: šestnajstiško tiskanje izklopite
tako, da izklopite tiskalnik.

6. Uporabniška navodila za OS Android
To navodilo se nanaša na vse naše tiskalnike , ki podpirajo OS Android, širine tiska 58 in 80
mm. Podprte so komunikacije preko USB, Etherneta, Bluetooth in WiFi.
Če želite uporabljati vašo napravo z OS Android z našim tiskalnikom se najprej prepričajte,
da tiskalnik podpira OS Android. Storite sledeče (primer za Bluetooth):

1. korak: Vstavite CD v CD-ROM vašega osebnega računalnika in povežite vašo Android
napravo z računalnikom.

2. korak: Na CD poiščite mapo z imenom »SDK«. V njej izberite »BluetoothDEMO«, nato
»bin« in izberite »PrintDemo.APK«. Namestite ga na vašo napravo z Android OS.
Privzeto geslo za povezavo Bluetooth je »1234«

3. korak: Ko je aplikacija »PrintDemo« nameščena, povežite vašo napravo z OS Android
z našim tiskalnikom.

4. Korak:

Na vaši napravi z OS Android poiščite in kliknite ikono

. (Za

Ethernet vmesnik morate vnesti IP katerega dobite z izpisom testne strani. Za WiFi
vnesite IP katerega nastavite sami) Izberite «Connect Printer«. Po vzpostavljeni
povezavi izberite »Print Test Page«. Iskalnik bo izpisal testno sporočilo.
Če uporabljate vmesnik Ethernet, USB ali WiFi komunikacijo, v 2. Koraku namesto
»BluettothDemo« izberite »NETDEMO«, »USBDEMO« ali »WIFIDEMO«.
Če želite razviti lastno aplikacijo, najdete vse potrebne kode na »src com  zj 
printdemo«

7. Uporabniška navodila za OS IOS
1. korak: Iz App Store instalirajte testno orodje »Printer-X«:

2. korak: Aktivirajte Apple mobile Bluetooth in izberite »Printer-X«

3. korak: V »Printer-X« poiščite »Blue Tooth Printer«

5. korak: Po uspešni povezavi vnesite testno besedilo v polje za besedilo. Preizkusite
Krepko, podčrtano, dvojno širino, dvojno višino, najmanjši font.

8. Konfiguracija povezave Bluetooth
1. korak: Prepričajte se, da ima vaša naprava (npr. računalnik, prenosnik) funkcijo
Bluetooth. Ko je funkcija Bluetooth v napravi aktivirana, se bo v desnem spodnjem kotu
zaslona naprave (npr. računalnika) prikazal znak Bluetooth

.

2. korak: Vklopite tiskalnik Bluetooth.
3. korak: Tiskalnik Bluetooth dodate tako: z levo miškino tipko kliknite

nato kliknite

»Add a Bluetooth Device« (Dodaj napravo Bluetooth). Odprl se bo zaslon čarovnika, na
katerem izberite »My device is set up according and ready to be found« (Moja naprava je
pravilno nastavljena in jo je mogoče najti)kliknite »Next« (Naprej) (kot je prikazano
spodaj).

4. korak: Če lahko vidite spodaj prikazani zaslon, naprava išče tiskalnik Bluetooth. Prosimo,
počakajte.

5. korak: Ko je tiskalnik Bluetooth najden. Vidite ga lahko na seznamu na zaslonu; v tem
primeru je bil uspešno najden tiskalnik Bluetooth LY58. Kliknite »-LY58« in nato kliknite
»Next« (Naprej)

6. korak: Izberite »Let me choose my own passkey« (Želim izbrati svoje lastno geslo),
nato vnesite »1234« (to je tovarniško privzeto geslo; če ga želite spremeniti, nas morate o
tem obvestiti, da za vas nastavimo novo geslo v tovarni pred pošiljanjem izdelka), nato kliknite
»Next« (Naprej).

7. korak: Če lahko vidite spodaj prikazani zaslon, to pomeni, da je tiskalnik Bluetooth že
povezan. Oglejte si dodeljena vrata COM in nato kliknite »Finish« (Dokončaj).

8. korak: Če želite preveriti, ali lahko tiskalnik tiska, lahko uporabite orodje com in
pošljete natisnjene podatke v Outgoing COM port (izhodna vrata COM; v tem primeru COM5).
(Nastavitev orodja com je 9600,N,8,1.)

9. Namestitev gonilnika
Najprej povežite kabel USB med tiskalnikom in računalnikom ter nato vklopite tiskalnik.
Nato poiščite gonilnik tiskalnika z imenom »setup.exe«, ki je priložen na CD-ju, in ga
dvokliknite. Nato se odpre namestitveni zaslon. Korakom sledite po vrsti:

1. korak: Izberite želeni jezik. Priporočamo, da za jezik izberete »English« (angleščina). Nato
za nadaljevanje kliknite »OK« (V redu).

2. korak: Za nadaljevanje kliknite »Next« (Naprej).

3. korak: Izberite možnost pogodbe, kot je prikazano spodaj, in za nadaljevanje kliknite
»Next« (Naprej).

4. korak: Za nadaljevanje kliknite »Install« (Namesti).

5. korak: Izberite operacijski sistem, ki ga uporabljate, nato za nadaljevanje kliknite
»Next« (Naprej).

6. korak: Na tem zaslonu z nastavitvami morate nastaviti le možnost
»Printer Port Settings« (Nastavitve vrat tiskalnika).
Vrata: izberite »USB001« in za nadaljevanje kliknite »OK« (V redu).

7. korak: Za nadaljevanje preprosto kliknite »Continue Anyway« (Vseeno nadaljuj).

8. korak: Če pri tem koraku vidite možnost ponovnega zagona, kliknite »No, I will restart the
computer later« (Ne, računalnik bom znova zagnal pozneje) in nato kliknite »Finish«
(Dokončaj).

9. korak: V tem trenutku je gonilnik tiskalnika že uspešno nameščen. Videli boste lastnosti
tiskalnika (odprete jih lahko tudi prek možnosti »Tiskalniki in faksi« na nadzorni plošči
računalnika.)
Zdaj preverite, ali gonilnik deluje, tako da kliknete »General« (Splošno) in nato »Print Test
Page« (Natisni preizkusno stran).

Če tiskalnik natisne običajno stran, pomeni, da gonilnik deluje pravilno. Tiskalnik lahko
uporabljate in vam ni treba brati spodnje vsebine.
//*********************************************************//
Če tiskalnik ne natisne ničesar in gonilnik prikaže sporočilo o napaki, je morda nastavitev vrat
napačna;
kliknite »Ports« (Vrata), poskusite izbrati druga vrata USB, »USB002« in nato kliknite
»Apply« (Uporabi).

Nato kliknite »General« (Splošno) kliknite »Print Test Page« (Natisni preizkusno stran), da
poskusite znova.
Če tiskalnik natisne običajno stran, pomeni, da gonilnik deluje pravilno. Tiskalnik lahko zdaj
uporabljate.
Če tiskalnik še vedno ne tiska pravilno, poskusite spremeniti vrata »USB002« v
»USB003« ali »USB004«, nato kliknite »Apply« (Uporabi), dokler tiskalnik ne natisne
običajne strani za preizkus.
Če ste preizkusili vsa vrata USB, tiskalnik pa sploh ne dela, se obrnite na podporo po prodaji.
//*********************************************************//
Kako spremeniti Bluetooth ime ali geslo za »uparjanje«- povezovanje vape naprave in
tiskalnika? Na priloženem CD-ju odprite mapo »Tools« in nato »Bluettooth Set Tool«. Sledite
navodilom v »Bluetooth Setting tool operating instructions«.

10. Kako nastaviti USB/Serijska vrata
10.1. Tiskanje preko USB in nastavitev USB vrat
10.1.1. Izberite lastnosti tiskalnika in zavihek »Port« (vrata) kot prikazuje slika:

Izberite »USB001«, če pa ima vaš računalnik ta vrata že uporabljena za kakšen drug tiskalnik
v uporabi je bolje, da izberete katerakoli druga prosta vrata »USB00X« in kliknite »Apply«
(potrdi).
Bodite pozorni, da je pri prvi uporabi tiskalnik vključen (Power ON) in USB kabel priključen
na računalnik. Če vrat »USB001« ne najdete, preverite če najdete »USB Printing support« na
sledečem mestu: »My Computer« (Moj računalnik)  »Properies« (Lastnosti) 
»Management« (Upravljanje)  »Devices Management« (Upravljanje naprav)  »USB
Controlers« (Krmilniki USB). Če ga niste našli, ponovno preverite priključitev tiskalnika.

10.1.2. Vrnite se v zavihek »General« (Splošno) in izberite »Print Test Page« (Natisni
preizkusno stran):

Če tiskalnik izpiše preizkusno stran, je nastavitev vrat uspela. Če ne se vrnite v zavihek
»Port« (Vrata), izberite naslednja vrata in ponovite tiskanje preizkusne strani.. Postopek
ponavljajte dokler tiskalnik ne bo deloval pravilno.

10.2. Tiskanje preko Serijskih vrat
9.2.1. Izberite lastnosti tiskalnika in nato zavihek »Port« (Vrata), kot to prikazuje slika:

9.2.2. Iz seznama izberite vrata »COM1« in nato »Configure Port« (Konfiguriraj vrata).
Prikažejo se tovarniško privzete vrednosti:

Potrebne parametre za ta vrata boste našli na izpisu tiskalnika »Self-test«. Izberite »Apply«
(Izberi) in nato »OK« (V redu). (Pozor: nastavljeni parametri v računalniku morajo biti
identični parametrom na izpisu »Self-test«. Če niso, izbira gumba »Apply« (Izberi) ni
mogoča.

Ponovno izberi gumb »Apply« (Izberi)
9.2.3. Vrnite se v zavihek »General« (Splošno) in izberite »Print Test Page« (Natisni
preizkusno stran):

Če bo tiskalnik izpisal testno stran, ste vrata konfigurirali pravilno. Če imate občutek, da
tiskalnik tiska počasi, izberite zavihek »Device Settings«  »Print Mode« in izberite »Soft
font« kot to prikazuje slika:

11. Čiščenje tiskalne glave
Čiščenje tiskalnika
Kadar pri tiskalniku pride do naslednjih stanj, očistite tiskalno glavo:
①

Tiskalnik ne tiska ustrezno in termalni papir je v redu.

②

Pri tiskanju po dolžini pot za papir ni prosta.

③

Podajanje papirja ali tiskanje je preglasno.

Koraki čiščenja tiskalne glave:
1. Izklopite tiskalnik in odprite pokrov prostora za papir. Odstranite zvitek termalnega
papirja.
2. Če je tiskalnik pravkar končal tiskati, počakajte, da se tiskalna glava ohladi.
3. Z mehko krpo, navlaženo z etanolom (pazite, da ne kaplja), previdno obrišite glavo
termičnega tiskalnika in odstranite prah ali madeže.
4. Počakajte, da etanol povsem izhlapi in nato zvitek termalnega papirja vstavite nazaj v
tiskalnik ter zaprite pokrov prostora za papir; nato natisnite preizkusno stran.

Opombe:



Med vzdrževanjem mora biti napajanje izklopljeno.
Ne polagajte rok ali kovinskih orodij na površino tiskalne glave in ne praskajte po površini
tiskalne glave in drugih občutljivih delov s pinceto.



Pri čiščenju tiskalne glave ne uporabljajte bencina, acetona in drugih organskih raztopin.

12. Splošno odpravljanje težav
1: Zakaj tiskalnik z zaporednimi vrati tiska zapackano kodo?
O: Zagotovite, da je nastavitev baudne hitrosti v računalniku enaka baudni hitrosti
tiskalnika. (baudno hitrost tiskalnika lahko preverite na strani za samopreizkus)
2: Samopreizkus tiskanja je uspel, vendar tiskalnik po namestitvi gonilnika ne deluje.
O: Znova preverite namestitev v skladu z zgoraj omenjenim čarovnikom za
namestitev in poglejte, če ste izbrali prava vrata, ali se po potrebi za nasvet obrnite
na servisni center.
3: Ali se papir ne podaja pravilno?
O: Z mehko krtačko očistite senzor za papir in poskusite znova ali pošljite senzor v
popravilo v servisni center.
4．Okvara lučke indikatorja
O: Preverite povezavo kabla/vmesnik/napajalni kabel/vklopite in izklopite. Druga
možnost je, da se za popravilo obrnete na servisni center.
5. Neurejeno tiskanje kod, razen pri tiskanju arabskih številk.
O: Nepravilno preklapljanje med jeziki, vklopite stikalo SW-4 med stikali DIP.
6. Rdeči indikator med tiskanjem nenehno utripa.
O: Običajno se to zgodi zaradi visoke temperature tiskalne glave. Če se tiskanje
ustavi, se za popravilo obrnite na servisni center.
7. Hitrost tiskanja je zelo nizka za zaporedni tiskalnik

O: Sledite to pot in spremenite nabor skladno z njo: Driver (Gonilnik) -- Properties
(Lastnosti) -- Device Settings (Nastavitve naprave) -- Print Mode (Način tiskanja) -Print as soft font (Tiskaj kot mehko pisavo).
8. Tiskalnik je polit z vodo ali drugo tekočino
O: Izklopite napajanje, matično ploščo ali glavo tiskalnika lahko osušite s sušilnikom za
lase, pazite na temperaturo (primerna temperatura je okoli 50 stopinj)
9. Tiskalnik se ne more odpreti
O: Akumulator je morda prazen, napolnite ga prek napajalnika. Nato poskusite odpreti
tiskalnik. Če težave ne odpravite, ga pošljite v popravilo v servisni center.
10. Povezava Bluetooth ne deluje
O: Preverite, ali je glavna oprema »Bluetooth« odprta, ali komunikacija poteka kot
običajno, in nato znova priključite tiskalnik »Bluetooth Mobile«. Če se po ponovni vzpostavitvi
povezave s tiskalnikom težave nadaljujejo, tiskalnik pošljite v popravilo na naveden naslov.

