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MANUAL DO USUÁRIO 
 

Este manual contém informações proprietárias, protegidas por direitos autorais, 

nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em um sistema de 

recuperação ou transmitida sob qualquer forma ou por qualquer meio, eletrônico, 

mecânico, fotocópia, gravação ou outra forma, sem a permissão prévia por escrito do 

Fabricante. 

 

 

MEDIDAS DE SEGURANÇA 
Esta seção apresenta informações importantes, destinadas a assegurar uma utilização 

segura e eficaz desta impressora. 

 

AVISOS: 

Nunca tente tocar o cortador automático. 
 
Para evitar que componentes sejam queimados, por favor, não toque na cabeça de 

impressora.  

Desconecte o cabo de alimentação da impressora antes de realizar qualquer serviço de 

troca/manutenção 

 

PRECAUÇÕES 
 
1) Dirija-se a uma fonte de alimentação com uma tensão estável (110-220V), por favor 
Não utilize outros aparelhos na mesma tomada para evitar flutuação da tensão. 
2) Instale a impressora em uma superfície plana e estável para evitar que a impressora 
sofra qualquer tipo de vibração ou choque 
3) Se água ou outro líquido for derramado dentro da impressora, desconecte o cabo de 
alimentação imediatamente  
4) Se a impressora estiver ociosa por um longo tempo, desligue o cabo de alimentação. 
5) Por favor, certifique-se que o botão do interruptor está "desligado" antes de ligar o 
cabo de alimentação. 
6) A impressora só deve ser desmontada ou reparada por um técnico. 
7) Por favor siga rigorosamente as recomendações de uso dicas deste manual. 
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INFORMAÇÕES DO PRODUTO 

 
MODO DE 

IMPRESSÃO 
Linha térmica 

VELOCIDADE DA 
IMPRESSÃO 

300mm/seg (80-III type) ;250mm/seg (80-II type) 

INTERFACE  

 COMANDOS DE 
IMPRESÃO 

ESC/POS Comando 

Largura do rolo 79.5±0.5mm(Largura da impressão 72mm) 

Diâmetro do rolo 80mm 

Espessura do papel 0.06-0.08mm 

Fonte de alimentação DC24V/2.5A 

Corte automático Total/Parcial 

 
Tipos de código 

UPC-A / UPC-E / JAN13(EAN13) / JAN8(EAN8) / CODE39 / 

ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 / 

2D Barcode QR CODE 

Temperatura 0-45℃ 

Contraste de umidade 10-80% 

Drivers suporados Win2000/Win2003/Win XP/Win Vista/Win7 /win8/win10/Linux 

 

 

 

PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

 
- Porta USB 
Conecte a impressora com o cabo padrão USB. Uma vez que a impressora está 
conectada com o PC, instalar o driver e, em seguida, escolher a porta correspondente 
em conformidade. 
- Porta de Ethernet RJ45 10M/100M (adequado para o tipo 80-III) 
Com esta porta, podemos usar o cabo de rede e conectar o computador diretamente a 
comunicação. (porta nº é 9100) 
- RS232 Porta Serial. 
RS-232 é desenvolvido de acordo com a EIA padrão assíncrono de transmissão como:  
Transmissão de dados (interface serial) 
 sincronização: assíncrono 
Nível de sinal: + 5.4V Serial RS232 nível, lógica 1:-5.4v, lógica 0: + 5.4V controle de fluxo 
de Hardware 
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Taxa baud: 9600bps para 115200bps dados (opcional) comprimento: 8 Bits 
1 bit Bit parar: 1 Bit de paridade: nenhum 
O método de fiação da impressora de interface serial segue as regras padrão do 

padrão Serial Interface EIA. Você pode obter a taxa de bauds padrão atual ao "Imprimir 

página de teste" e também pode ajustar a taxa de transmissão através de DIP-switch 

(interruptor DIP está na parte inferior da impressora). 

 

 

FUNÇÕES BÁSICAS DE OPERAÇÃO 

 

Luz indicadora e Status da impressora 
A impressora tem 3 indicadores Led (ON- OFF, erro e sem papel), ON/OFF acende-se 
quando a impressora é ligada. Erro acende-se quando surge a qualquer erro (papel / 
temperatura muito alta / mal posicionamento da unidade de transporte sobre a 
cabeça de impressão); pode-se pressionar o botão "FEED" para testar a função de 
alimentação. 
 
Funcionamento da impressora 
Ligar: Verifique se o adaptador está devidamente conectado com a impressora, 
pressione o interruptor na posição "I", impressora ativa. 
Desligar: pressionar o interruptor do outro lado "O". 
 
Alimentação de papel: Pressione botão "FEED" quando ligado e o papel continuará a 
funcionar e parará de executar quando soltar este botão. 
 
Teste de Impressão: Desligue a impressora e depois pressione o botão "FEED" e não 
solte. Pressione o botão "POWER" ao mesmo tempo, até iniciar o indicador de "Sem 
papel", solte o botão, em seguida, podemos ler a configuração atual da página de 
teste. 
Hexadecimal impressão: Desligue a impressora, pressione o botão "FEED" e não solte. 
Pressione o botão "POWER"ao mesmo tempo até aparecer o indicador de "Sem 
papel", pressione o botão "FEED" cerca de 3 segundos depois do indicador de "Sem 
papel". Quando o indicador desligar, em seguida a impressora executará o modo de 
impressão hexadecimal. Para interromper o modelo de impressão Hexadecimal basta 
reiniciar a impressora. 
 
LIMPANDO A IMPRESSORA 
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É necessário limpar a impressora quando: 
 
- A impressão não é clara, mas o papel térmico está ok; 
-Algumas colunas nas páginas impressas não são claras; 
- As etapas com alimentação de papel estão barulhentas; 
 
1. Desligue a alimentação de energia, abra a tampa da impressora e tire o rolo de 
papel.  
2. Caso tenha acabado de realizar uma impressão, aguarde alguns segundos. 
3. Use uma escova macia ou flanela macia com etanol imersa no algodão para limpar a 
cabeça de impressão. Lembre-se de manter o equipamento completamente 
lubrificado; 
4. Feche a tampa de limpeza, uma vez feito, tente mais tarde.  
Precauções: 
Certifique-se que a impressora está desligada durante a manutenção. 
Mantenha mãos ou outras ferramentas de metal longe da superfície da cabeça da 
impressora, não utilize uma pinça para arranhar a superfície da cabeça impressora e 
outras partes sensíveis. 
Não use gasolina, acetona e outros solventes orgânicos para limpeza da cabeça da 
impressora. 
 
 

ASSISTENTE DE INSTALAÇÃO 
 
Conexão do hardware 
5.1 Certifique-se de que todos os cabos estão conectados corretamente (por exemplo, 
adaptador / Interface cabos / RJ-11 cabo). Abra a tampa e carregue os rolos de papel e 
cartucho (papel carregando direção como abaixo). 
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Instalação do Driver 
 
Clique nos arquivos relacionados (software de driver de impressora da série de 
58mm/80mm) e o idioma de instalação será mostrado como abaixo.  

 

 
 

Selecione o idioma que você precisa e clique no botão "Confirmar" como mostra a 
imagem abaixo e, em seguida, clique no botão "próximo passo”. 
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Por favor, leia os termos relacionados com cuidado e realizar a instalação como abaixo. 
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Clique em "próximo passo" como mostra abaixo (cliente está disponível para modificar 
o canal de instalação do driver ou padrão). 

 

 
 

 
 
 
 

Clique no botão "próximo passo"e novamente mostrará conforme abaixo como 
instalá-lo: 
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Após a instalação, a interface relacionada será mostrada como abaixo. Selecione o 

sistema de operação do seu modelo de computador e impressora.  Clique em "Porta 
do USB para o teste", se sua comunicação com o USB do computador for identificada 
automaticamente. Clique em botão "próximo passo" e instalar continuamente como 

abaixo: 
 

 
 
 

 
Clique no botão "Iniciar instalação" como mostra abaixo. Selecione a opção instalação: 

 

 



 

 
8 

 
 
Termine a instalação do driver como abaixo: 

 
 

 
Conexão de porta USB (se sua porta desejada for USB) Abra "Propriedades", em 
seguida, escolha "Portas". 
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Podemos ver muitas portas USB. Se houver outra impressora USB sendo usada no PC, 
Selecione a porta USB desocupada e clique em "Aplicar". 
 
Observações:  
Certifique-se que a impressora está conectada a energia e que o cabo se conecta ao 
computador para uso. Se não puder encontrar "USB001"; Verifique se existe a opção 
"suporte de impressão USB" abaixo.  
Localização:  
(Caminho: meu computador - Propriedades - Management - Gerenciador de 
dispositivos - controlador de barramento Serial Universal), Se não, por favor, verifique 
novamente o cabo e a forma conexão com a impressora. 
 
2: Clique em "geral" e, em seguida, "Página de teste de impressão". 

 
 

 
Se a página de teste de impressão funciona bem, isso significa que todo o ajuste está 
ok. 
 
Observações:  
Se apresentar "Erro de impressora", voltar para "Portas" e tente as outras portas USB, 
uma por uma, até estar Ok. 
 
- Conexão Ethernet. 
(Se sua porta desejada for Ethernet) 
 



 

 
10 

1: Obter o endereço IP de uma auto impressão de papel de teste. Desligue a 
impressora e depois pressione o botão "FEED" e não solte. Pressione o botão "POWER" 
ao mesmo tempo até surgir os indicadores de "Erro", solte o botão após os indicadores 
de "Erro". Então podemos ler a configuração atual da página de impressão auto.  
(É o endereço IP padrão: 192.168.1.100). Abra "Propriedades", em seguida, clique em 
"Portas", como mostra a imagem abaixo: 

 
 
 

2: Selecione "AddPort" podemos ver na imagem abaixo. clique em: 
 

 
 
 
 
 
3: Clique em "Next" e digite o endereço de IP de impressora: 
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4: A Próxima escolha deve ser "Placa de rede genérica", em seguida, clique em 
avançar. 

 
 
5: Em seguida, você poderá conferir a imagem como abaixo: 
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6: Clique em concluído e podemos verificar as portas adicionadas conforme imagem 
abaixo. 

 
 
7: Vamos voltar ao "Geral" e clique em "Imprimir página de teste". 

 
 
Se a página de teste de impressão funciona bem, isso significa que todo o ajuste está 
correto. 
Nós também podemos mudar a configuração por "Configurações do Dispositivo " 
(configuração do método de impressão, configuração de gaveta de dinheiro, cortador 
de papel definindo, etc.) - como mostra a imagem abaixo; 
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- Conexão de porta serial (se sua porta desejada é Serial) 
 
1: Seguir o caminho como da imagem abaixo: "Portas de impressora - Propriedades -" 
como abaixo: 
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2: Selecione "COM1" - "Configurar porta" - configuração como abaixo na imagem 

padrão. 

 

 

Devemos referir-se a taxa de transmissão padrão a partir da página de auto-teste e a 

mesma taxa de baud acima de entrada ou haverá erro na impressão. Depois de 

confirmar os parâmetros de configuração, clique em "APLICAR", chegamos a imagem 

abaixo. 
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Volte para “geral” e tente imprimir a página teste 

 

Se a página de teste de impressão funciona bem, isso significa que todo o ajuste está 

correto. 

 Tente a configuração abaixo se a velocidade de impressão estiver muito lenta: 
"Configurações de dispositivo"---"Modo de impressão"---selecione "imprimir como 
fonte suave" 
 
Configuração do endereço de IP – Ethernet 
 
Configurações de IP: 
1. o 80 - III aplicam-se 
Se imprimir por interface Ethernet, a impressora precisa ser modificada de Mac, IP, 
máscara de sub-rede, gateway, para fazer esta operação on-line, por favor, verifique as 
etapas a seguir: 
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1.1: ligue a impressora com o computador por cabo crossover, como uma conexão de 
roteador. Impressora e computador são conectados ao roteador. 
1.2: Pressione o botão "FEED" enquanto liga o interruptor de alimentação da 
impressora, e quando estiver "Sem papel" a luz indicadora ficará aparente, solte o 
botão de "FEED", a impressora fará a impressão de uma página de auto-teste, em 
seguida, você pode verificar as informações da impressora como na imagem mostrada 
abaixo: 

 
 
1.3: Ao Modificar o endereço IP do computador, certifique-se de que a impressora está 
no mesmo segmento de rede.  A máscara de sub-rede e o gateway devem ser igual a 
impressora (como mostrado) e pressione o "Ok. 
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Abra o navegador de PC, digite o endereço IP no browser do PC, (o endereço IP padrão 
da impressora é 192.168.1.100), como a imagem mostrada abaixo 
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Em seguida, você pode conferir o "sistema Ethernet Webset" como abaixo: 

 

 
 
1.5: Clique em "Configuração", em seguida, você pode definir o Ethernet relacionado 
em configurações de informações, como mostrado na "Imagem abaixo". Modifique 
cada um, se você precisar e clique em "Salvar", botão para salvar as configurações. 
 

 
 

1.6: Reinicie a impressora, então você pode inserir o novo endereço de IP no 
navegador do PC que você modificar, para verificar a nova configuração da impressora. 
Se tudo estiver correto, isso significa que a configuração de IP foi bem sucedida. 
1.7: Você pode fazer um teste de impressão pelo "Teste de impressão" como abaixo: 
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2. é aplicável à 80 - e 80 - IV IV - E 
2.1 Abra o CD para encontrar "ferramentas"-- "A impressora definida a ferramenta"-
"impressora ferramentas-v 3.1" para configurar a impressora, abra o software abaixo: 
 
 

 
 

Etapa 1: 
Selecione a porta "Ethernet" e obtenha o IP da impressora na página de auto-teste. (O 
endereço IP padrão é 192.168.1.100) 

 

 
Etapa 2: 
Clique em "Conexão", se houver sucesso, será mostrado "Desconexão". Etapa 3: 
Pode ser modificado o parâmetro relevante de impressoras (IP, máscara de sub-rede, 
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Gateway, MAC), afinal, o ajuste é feito. Por favor, desligue e reinicie a impressora. 
 
Etapa 4: 
Sobre a impressora "Função definida", você pode definir o modo de impressão 
(chinês/ASCII), um sinal sonoro definido (ON/OFF), cortador de conjunto (ON/OFF), 
densidade de impressão (nível 1 para nível 4), taxa de Baud Serial (9600, 19200, 
38400, 57600, 115200), frente definida (Front_1, Front_2 e Front_3,). 
Depois que toda a configuração for feita, Por favor, desligar e reiniciar a impressora.  
 
Etapa 5: 
Você também pode resetar para a configuração de fábrica e imprimir a "página de auto 
teste" por esta ferramenta. Se tudo for feito, clique em "Sair" para fechar a ferramenta 
 

10. Solução de problemas 
 
1: Porque a impressora de porta serial está imprimindo o código bagunçado? 
R: Verifique a configuração de taxa de baud no PC é a mesma que a taxa de baud da 
impressora. (podemos ver taxa de baud  da impressora de página de auto-teste). 
 
2: O Auto teste da página está ok, mas a impressora não funciona após a instalação do 
Driver. 
R: Verificar novamente a instalação de acordo com o informado acima no assistente de 
instalação e ver se selecionamos a porta correta 
 
3: Gaveta de dinheiro não abre? 
R: Ativar a função de gaveta de dinheiro de configurações do dispositivo e verifique se  
o cabo que liga a gaveta está devidamente conectado. 
 
4: Falha de alimentação de papel? 
R: Use uma escova macia para limpar o sensor de papel e tente novamente  
 
5: Impressão do código “bagunçada” após um longo período de tempo 
R: Isso significa que a interface da placa pode estar danificada  
 
6: A luz indicadora de mau funcionamento está acesa. 
R: Verifique o cabo que liga o caminho / adaptador / cabo de alimentação / interruptor 
está devidamente ligado 
 
7: Impressão do código bagunçado exceto impressão numeral arábico. 
R: Idioma selecionado incorretamente, por favor, use as ferramentas de impressora 
anexadas no CD. Em seguida, altere o idioma para "ASCII". 
 
 
8: Mau funcionamento do corte de papel automático 
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R: Se o cortador não funcionar, verifique a impressora (ferramentas - função conjunto - 
conjunto de cortador) e verifique se a opção está ligada 
 
9: Indicador vermelho piscando durante a impressão. 
R: Geralmente é devido a alta temperatura da cabeça de impressão. Apenas pause a 
impressora por um tempo e deixe-a esfriar 
 
10: Interrompe a comunicação e pode não imprimir se muitas impressoras trabalharem 
pela porta Ethernet, ao mesmo tempo. 
R: Primeiro, verifique a rede para a impressora e a ID de Ethernet, para ver se há 
algum conflito a ID da Ethernet. Dê um ID de Ethernet especificado para cada 
impressora para evitar esse problema. 
 
11: Velocidade de impressão é muito lenta para impressora serial. 
R: Siga este caminho para alterar: configurações de dispositivo de Driver..—
Propriedades – Modo de impressão - imprimir como fonte suave. 
 
11: Derramei acidentalmente água ou outro líquido para dentro da impressora 
R: Cortar a energia, secar a placa principal ou a cabeça de impressão com um secador 
de cabelo, cuidado com a temperatura (média 50 graus é ideal) 
 
13: Imprimir papel sem qualquer conteúdo (em branco) 
R: 1°. Se a impressão normal está ok, mas a página de auto-teste é em branco (sem 
conteúdo), isso significa que a fonte está danificada, precisa substituir os chips de 
fonte. 2°. Se, sem qualquer conteúdo para ambos normais de impressão e auto teste. 
Por favor, substitua a cabeça e tente novamente. 
 
14: Redefinir a impressora para a configuração padrão de fábrica. 
R: Por favor, use as ferramentas da impressora para redefinir. "Ferramentas de 
impressora" - "Reset de fábrica" 


