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KOMPLETNOŒÆ

PANEL OBS£UGI

USTAWIANIE PRZE£¥CZNIKÓW SW1

2

1. Drukarka z ucinaczem ( pe³ne / niepe³ne ucinanie ) 
2. Zasilacz zewnêtrzny 230V 50 Hz / DC 8.4V
3. Kabel interfejsowy drukarki 
4. Rolka papieru termoczu³ego
5. Instrukcja obs³ugi
6. CD ze sterownikami drukarki do Windows 95/98/2000/XP

               
                 

Zmianê ustawienia prze³¹czników nale¿y wykonaæ przy wy³¹czonym
 zasilaniu drukarki.

                 

Zielony wskaŸnik POWER
œwieci        -  w³¹cznik drukarki  w po³o¿eniu ON 
nie œwieci  -  w³¹cznik drukarki w po³o¿eniu OFF
pulsuje       -  stan  AWARIA
Stan AWARIA mo¿e byæ spowodowany: 
- brakiem papieru w drukarce, 
- przegrzaniem siê mechanizmu drukarki,
- podniesieniem dŸwigni mechanizmu drukarki.
Przycisk FEED
Naciœniêcie przycisku FEED powoduje krótki wysuw papieru.
D³u¿szy wysuw papieru wymaga przytrzymania przycisku.
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ZAK£ADANIE PAPIERU WYJMOWANIE ROLKI PAPIERU 

przycisk FEED 

zielony wskaŸnik POWER

Do drukarki pod³¹czyæ zasilacz drukarki. Zasilacz drukarki w³¹czyæ do sieci. 
Prze³¹czyæ w³¹cznik drukarki w po³o¿enie ON.
Brak papieru w drukarce zasygnalizuje pulsowanie wskaŸnika POWER.
Nacisn¹æ pokrywê z przodu, a¿ przedni zaczep pokrywy wyjdzie z otworu obudowy drukarki.
Odchyliæ przód pokrywy do góry.
Wyj¹æ tylny zaczep pokrywy z otworu obudowy drukarki i od³o¿yæ pokrywê.

Rolkê papieru na³o¿yæ na wa³ek, a koñce wa³ka w³o¿yæ do zag³êbieñ w obudowie.
Równo uciêty koniec papieru w³o¿yæ w wejœciow¹ szczelinê mechanizmu,
która znajduje siê na przedniej œciance pojemnika na rolkê papieru.
Drukarka automatycznie poci¹gnie koniec papieru.
Prawid³owe wci¹gniêcie papieru spowoduje przejœcie na ci¹gle œwiecenie wskaŸnika POWER.
Po chwili z wyjœciowej szczeliny ucinacza wysunie siê papier,
który zostanie automatycznie uciêty przez ucinacz drukarki.
Za³o¿yæ pokrywê drukarki wprowadzaj¹c zaczepy pokrywy do otworów obudowy drukarki. Docisn¹æ pokrywê.

SW1 - SW8

1 2 3  4 5  6 7 8

ON (w³¹czony)

OFF

obudowa drukarki

z³¹cze zasilania

z³¹cze interfejsu

prze³¹czniki SW

wa³ek rolki papieru

mechanizm z ucinaczem

w³¹cznik drukarki

pokrywa drukarki

Prze³¹cznik SW1 z lewej strony.
Dostêp do prze³¹czników u³atwia wyjêcie
z drukarki wa³ka z rolk¹ papieru.                

dŸwignia mechanizmu
          po³o¿enie pracy
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wa³ek

zdejmowanie pokrywy drukarki

  
    Prze³¹czyæ w³¹cznik drukarki w po³o¿enie ON.
    Zdj¹æ pokrywê drukarki.
    Przeci¹æ papier pomiêdzy rolk¹ a wejœciow¹
    szczelin¹ mechanizmu. 
    Wyj¹æ z drukarki rolkê papieru z wa³kiem.
    Nacisn¹æ przycisk FEED i przytrzymaæ tak d³ugo,
    a¿ papier wysunie siê z mechanizmu.

    W przypadku rêcznego (awaryjnego) wyjmowania 
    papieru znajduj¹cego siê w mechanizmie nale¿y:
    - dŸwigniê mechanizmu obróciæ do góry,
      do “po³ozenia otwarta”
    - wyci¹gn¹æ papier z mechanizmu
    - z powrotem obróciæ dŸwigniê do “po³o¿enia pracy”.  

Pod pokryw¹ drukarki znajduje siê dŸwignia mechanizmu,
która musi byæ zawsze w po³o¿eniu pracy (opuszczona).

szybkoœæ transmisji danych
SW4=ON                                  SW4=OFF
SW1   SW2                               SW1      SW2 
ON       ON      1200  bd              ON       ON        19200  bd
OFF     ON      2400                    OFF      ON        38400
ON      OFF     4800                    ON      OFF        57600
OFF    OFF     9600                    OFF     OFF      115200
                                 
SW3     ON     wy³¹czony ucinacz
            OFF    w³¹czony ucinacz

SW4     ON      tryb tekstowy 
            OFF     tryb graficzny

iloœæ znaków w wierszu         32       38       48 (1)    48 (2)
SW5                                      ON     OFF     ON        OFF
SW6                                      ON      ON      OFF      OFF

SW7      ON     CR -> CR+LF
             OFF    CR -> CR

SW8      ON     rewersyjne drukowanie
             OFF    normalne drukowanie

 

UWAGA!  48 (1) ozn. 48 znaków o matrycy 8 x 9 punktów
                 48 (2) ozn. 48 znaków o matrycy 8 x 14 punktów
 

wa³ek mechanizmu
           drukuj¹cego

szczelina wyjœciowa 

papier wychodz¹cy z ucinacza

szczelina wejœciowa

ucinacza

mechanizmu drukuj¹cego



SYTUACJE AWARYJNE

PRZECHOWYWANIE PAPIERU
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Producent drukarki: 
MEFA Spó³ka z o.o.
Grodziska 15, 05-870 B£ONIE
tel:  (22) 731 79 50, (22) 731 79 60
fax: (22) 731 79 70
e-mail: handel@mefa.com.pl
www.mefa.com.pl

7

8

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNEPRZYGOTOWANIE DO PRACY6
Drukarka pracuje najlepiej, je¿eli unikamy:
kurzu, zapylenia i wilgoci, usytuowania w pobli¿u silnych Ÿróde³ ciep³a,
umieszczenia w zasiêgu silnych pól elektrycznych, magnetycznych,
elektromagnetycznych i impulsowych, powierzchni gromadz¹cych 
³adunki elektrostatyczne,
bezpoœredniego nas³onecznienia, 
uderzeñ, wstrz¹sów
oraz stosujemy firmowy kabel interfejsowy,
nominalne napiêcie zasilaj¹ce, zalecany papier termoczu³y.

W celu przygotowania drukarki do pracy nale¿y:
1. w drukarce za³o¿yæ rolkê papieru termoczu³ego.
2. kabel interfejsowy pod³¹czyæ do drukarki i urz¹dzenia wspó³pracuj¹cego. 
3. zasilacz pod³¹czyæ do gniazda zasilania drukarki i do sieci 230V AC.
4. prze³¹czyæ w³¹cznik drukarki w po³o¿enie ON,
    w drukarce  zaœwieci siê zielony wskaŸnik POWER.
5. drukarka jest w stanie ON LINE, gotowa do pracy.
    Mo¿e przyjmowaæ i drukowaæ dane.

UWAGA!
1. W stanie ON LINE aktywny jest przycisk FEED i mo¿na naciskaj¹c  
    przycisk wysuwaæ papier z drukarki.
2. W stanie AWARIA przyjmowanie danych przez drukarkê jest zablokowane. 

 

1. Nie œwieci zielony wskaŸnik POWER. 
    SprawdŸ:
    czy zasilacz jest pod³¹czony, 
    czy w³¹cznik drukarki jest w po³o¿eniu ON.
2. Brak wysuwu papieru. 
    SprawdŸ,czy papier jest prawid³owo w³o¿ony.
3. Brak wydruku przy wysuwie papieru.
    SprawdŸ, czy papier jest w³o¿ony termiczn¹ stron¹ do g³owicy.
4. Brak wydruku i wysuwu papieru. 
    SprawdŸ: czy kabel interfejsowy jest pod³¹czony,
    czy drukarka wykonuje autotest, 
    czy odpowiednio ustawione s¹ prze³¹czniki SW.
5. Wydruk niew³aœciwych znaków.
    SprawdŸ, czy odpowiednio ustawione s¹ prze³¹czniki SW.
6. Wydruk jest niewyraŸny.
    SprawdŸ:
    czy temperatura otoczenia nie przekracza dopuszczalnej,
    czy stosowany jest zalecany papier.
W przypadku nie usuniêcia awarii skontaktuj siê z serwisem
producenta drukarki.   

11 1. Za³o¿yæ w drukarce rolkê papieru termoczu³ego. 
2. Nacisn¹æ przycisk FEED i przytrzymaæ w tej pozycji.
    Prze³¹czyæ w³¹cznik drukarki w po³o¿enie ON.
    Po rozpoczêciu wydruku zwolniæ przycisk FEED.
    Po wykonaniu wydruku drukarka automatycznie 
    obcina wydruk i przechodzi w stan ON LINE.
3.  Wydruk autotestu zawiera:
     nazwê i adres producenta, 
     podstawowe dane techniczny,
     opis ustawieñ ON i OFF prze³¹czników SW1-SW8,
     aktualne ustawienie prze³¹czników Sw1 - SW8.
     przyk³ady druku.

     
     

Zachowanie d³ugotrwa³ej przydatnoœci i czytelnoœci
papieru termoczu³ego zapewnia przechowywanie:
- w miejscach zaciemnionych
- przy wilgotnoœci wzglêdnej powietrza poni¿ej 65%
- w temperaturze 25°C
- w fabrycznym opakowaniu ochronnym.
Zadrukowany papier nie mo¿e byæ wystawiony
na bezpoœrednie dzia³anie œwiat³a s³onecznego,
ani promieniowania emitowanego przez substancje 
fluorescencyjne.
Nie mo¿e stykaæ siê z alkoholem, rozpuszczelnikami 
i substancjami podobnymi (np.kleje).
Nie mo¿e byæ przechowywany w  ok³adkach z PCV.
Musi byæ przechowywany w temperaturze poni¿ej 25°C.  

WYDRUK AUTOTESTU

109 KODY STERUJ¥CETABELA KODÓW  IBM Set 2 
z polskimi w Latin-2 PC

Metoda druku                   bezpoœredni druk termiczn¹ g³owic¹ liniow¹
Iloœæ punktów w linii         384 
Rozdzielczoœæ                  8 punktów / mm
Szybkoœæ druku:              max 50 mm/s
Szerokoœæ druku              48 mm
Iloœæ znaków w wierszu   32, 38, 48 (1), 48 (2)  
Zestaw znaków                IBM Set 2 z polskimi znakami w standardzie Latin-2 PC
Matryce znaku                 8 x 9, 8 x 14, 10 x 24, 12 x 24 punktów 
Wejœciowy bufor              32 KB, (opcja) 64 KB
Emulacja                          drukarka emuluje wybrane kody drukarki LTP1245 SII
Zasilanie                          zasilacz zewnêtrzny 230V 50Hz / DC 8,4V         
Wymiary i waga               120 x 90 x 180 mm, ~0.7 kg 
Warunki pracy                  temperatura pracy  0° C do 40° C,
                                        wilgotnoœæ 10% do 80% (bez kondensacji)  
Niezawodnoœæ                 MTBF - 5000 h, MCBF - 100 mln punktów
                                         lub min.50 km wydruku (12.5% wype³nienie drukiem)
Interfejs                            szeregowy RS 232C, wtyk D-Sub 9
                                         (mo¿liwoœæ pod³¹czenia drukarki do urz¹dzenia z interfejsem
                                         Centronics kablem RS232C-Centronics, szybkoœæ transmisji
                                         9600 bodów) , (opcje) USB lub IrDA                
Format danych                 8 bitów, bez bitu parzystoœci
Szybkoœæ transmisji          dla tekstu 1200, 2400, 4800, 9600 bodów,
                                         dla grafiki 19200, 38400, 57600, 115200 bodów
Procedura                         sprzêtowa, kontrolowana sygna³em DTR
Rodzaje druku                  standardowy, o podwy¿szonej jakoœci,
                                         o skalowanej wysokoœci i/lub szerokœci znaków                                        
Kody paskowe                  Interleaved 2/5, EAN-13
Program drukarki              wersja V3.07 
Ucinacz papieru               ACU6205A SII z pe³nym ucinaniem, (opcja) ACU 6205B SII z niepe³nym
Papier termoczu³y            TF50KS-E2C SII, w rolce o szerokoœci 57 mm,
                                         œrednicy ~58 mm, d³ugoœæ papieru 40 m, gramatura 51-58 g/m2.
Firma SEIKO-Instruments gwarantuje 7-letni okres czytelnoœci wydruku 
na papierze TF50KS-E2C, przy zachowaniu warunków przechowywania papieru. 

UWAGA!  U¿ycie innego papieru powoduje utratê gwarancji na mechanizm drukarki.

wtyk
D-Sub 9

styk   sygna³

Interfejs RS232C

5  4  3  2  1

9  8 7  6

1      -
2 
3 - RXD
4      -
5  - GND
6  - DTR
7      -
8      -
9  - VCC (+5V)*
      * opcja

  ASCII         HEX          
  1. LF             0A       Wydruk wiersza i przesuw papieru.
  2. CR            0D       Wydruk wiersza lub wydruk wiersza i przesuw
                                  do nowego wiersza, w zale¿noœci od ustawienia 
                                  prze³¹cznika SW7.
  3. SO            0E       Druk znaków podwójnej szerokoœci.
  4. DC4          14       Wy³¹czenie druku znaków podwójnej szerokoœci.
  5. ESC 3 n   1B 33 n   Ustawienie odstêpu miêdzy wierszami,
                                      w 0.125 mm x 203/n, n=1 do n=255
  6.ESC @      1B 40      Inicjalizacja drukarki.
                                      Ustawienia parametrów po inicjalizacji
                                      znajduj¹ siê na wydruku autotestu.
  7. ESC J n    1B 4A n  Wysuw papieru o n/203 x 0.125 mm. 
  8. FF             0C          Wysuw papieru o 100 mm.
  9. ESC 2       1B 32     Ustawienie 32 znaków / wiersz.
10. ESC4       1B 34      Ustawienie 38 znaków / wiersz.
11. ESC 8      1B 38      Ustawienie 48 znaków / wiersz, matryca 8x9.
12. ESC 9      1B 39      Ustawienie 48 znaków / wiersz, matryca 8x14.   
13. ESC W n  1B 57 n   Powiêkszenie szerokoœci znaku.
                                      W³¹cza n=2 do n=5. Wy³¹cza n=1.
14. ESC ]Q n  1B 5D 51 n  Powiêkszenie wysokoœci znaku.
                                            W³¹cza n=2 do n=5. Wy³¹cza n=1.
15. ESC ]R n  1B 5D 52 n   W³¹czenie i wy³¹czenie druku 
                                            zredukowanego. W³¹cza n=1.
                                           Wy³¹cza n=0. Odstêpy miêdzy 
                                            liniami i szybkoœæ s¹ mniejsze 
                                            o po³owê, jak w druku standardowym.
16. ESC ] P <bar kod_dane>   1B 5D 50 
                                     Drukowanie kodu paskowego EAN-13. 

Kody HEX polskich znaków w standardzie LATIN-2 PC

17. GS k         1D 6B    Drukowanie kodu paskowego ”Interleaved 2/5”, 
                                     o sta³ej d³ugoœci równej 4 parom znaków. 
18. ESC V 0x00 0x01 <dane>   1B 56  Druk ca³ego wiersza grafiki
                                     1-liniowej i przesuw papieru do nastêpnej linii.
                                     48 bajtów danych odpowiada 384 punktom
                                     na ca³ej szerokoœci wiersza.     
19. ESC Q n   1B 63 n  Wybranie jakoœci / szybkoœci druku.
                                     Dla n=1 druk o podwy¿szonej jakoœci,
                                     z po³ow¹ standardowej szybkoœci.
                                     Dla n=0 szybki druk standardowy.
20. ESC ] c n  1B 63 n       n-krotny wydruk zawartoœci bufora drukarki.
                                     Kod ESC ] c n nale¿y przes³aæ przed kodem FF.
21. ESC i        1B 69    Uciêcie papieru 
22. ESC v n    1B 76 n  Wybór trybu pracy. 
                                      Dla n=1 tryb graficzny, n=0 tryb tekstowy. 

                                  A4   8F  A8   9D   E3   E0    97   BD   8D   A5   86   A9   88   E4   A2  98   BE  AB 
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  D-Sub 9

     Z³¹cze 
   D-Sub 9

Kabel interfejsowy (dla RS232C)

d³ugoœæ kabla 1,8 m

    Obudowy z³¹cz kabla interfejsowego 
po³¹czone s¹ ze sob¹ ekranem przewodów.
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