
Обслуговування 
Своєчасно чистіть друкуючу головку, якщо сталося одне з наведених нижче умов 
(1) Незрозумілий друк 
(2) Незрозуміла вертикальна полоса під час друку 
 
Етапи очищення такі: 
(1) Вимкніть принтер і відкрийте кришку рулонного паперу. Вийміть рулонний 
папір,  
(2) Після друку термічна головка може бути дуже гарячою. Зачекайте, поки вона 
охолоне, перед чищенням 
(3) Очистіть теплові елементи термоголовки віджатою ватою, змоченою 
спиртовим розчинником 
(4) Зачекайте, поки етанол повністю не випарується, щоб закрити кришку. Потім 
роздрукуйте сторінку самоперевірки. 
 

Примітка 
(1) Будь ласка, переконайтесь, що живлення вимкнено під час 
обслуговування принтера. 
(2) Не торкайтесь і не дряпайте поверхню друкуючої головки, ролика та 
датчиків. 
(3) Уникайте газів, ацетону або інших органічних розчинників. 
(4) Дочекайтеся повного випаровування спирту, закрийте верхню кришку 
та знову підключіть живлення. 

  
Спробуйте самоперевірку,  щоб переконатися, що принтер працює 

належним чином. 
 
 
 
 
Комплектація, зовнішній вигляд, та технічні характеристики можуть 
відрізнятись. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Термопринтер чеків 80 мм 
Посібник користувача 

 
Інструкція 

 
 

Комплектація 
Принтер та аксесуари 

 
Увага 
● 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. 
 

Посібник користувача 
Принтер  
Кабель живлення  
Блок живлення  
Рулон паперу  
Драйвери  

- 1шт 
- 1шт 
- 1шт 
- 1шт 
- 1рул 
- 1шт 



Підключення кабелів 
А. Підключіть кабель кабель живленя до блоку живлення 
В. Підключіть кабель передачі даних 
С. Підключіть грошову скриньку 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Установка рулону паперу 
Для встановлення рулонного паперу виконайте наведені нижче дії: 
(1). Відкрийте кришку

 
(2). Вставте рулон паперу, як показано на малюнку нижче 
(3). Витягніть невелику частину паперу та закрийте кришку 
(4). Відірвіть залишки паперу 
 
 
 

Назва кнопок, світлодіодних індикаторів та функціональність. 
  Кнопка FEED 
Натисніть для подачі паперу вручну. 
  Індикатор стану 
Індикатор стану буде блимати коли закінчується рулон паперу, помилка 
обрізчика, перегрівання друкуючої головки. 
  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. 


