
Instrukcja obsługi 

DRUKARKA TERMICZNA POS 585 
  



W skład zestawu wchodzi: 
• Drukarka termiczna 

•  Przewód RS232 

•  Zasilacz 

•  Rolka papieru termicznego  

•  Instrukcja obsługi 

 

UWAGA 
 

• Nie dotykaj gilotyny służącej do odcinania papieru. 

• Unikaj kontaktu z głowicą  drukarki lub jej komponentami aby nie dopuścić do poparzenia 

bądź uszkodzenia drukarki przez wyładowania elektrostatyczne. 

• Bezzwłocznie wyłącz urządzenie  jeśli wydobywa się z niego dym , dziwny zapach lub 

niepokojące odgłosy. Dalsze użytkowanie drukarki może doprowadzić do pożaru. 

Natychmiast odłącz urządzenie od źródła zasilania i skontaktuj się z serwisem. 

• Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia gdyż może to być niebezpieczne i 

jednocześnie doprowadzić do utraty gwarancji producenta. 

• Przed podłączeniem drukarki do źródła zasilania upewnij się, że jest ono bezpieczne aby 

uniknąć uszkodzenia bądź spalenia urządzenia. 

• Aby uniknąć pożaru nie dopuszczaj aby przedmioty obce dostały się do wnętrza drukarki. Jeśli 

jakakolwiek ciecz wyleje się na urządzenie natychmiast odłącz je od źródła zasilania  i 

skontaktuj się z serwisem. 

• Nie podłączaj przewodów niezgodnie z ich biegunowością.  

• Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że znajduje się on na stabilnej, poziomej 

powierzchni. Nie zaleca się użytkowania drukarki w pomieszczeniach o dużej wilgotności 

powietrza oraz wysokim zapyleniu.  

• Sprzęt nie powinien być narażony na  bezpośrednią ekspozycję słoneczną gdyż może to 

negatywnie wpłynąć na jakość wydruku.  

• Ze względów bezpieczeństwa zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania jeśli nie 

będzie ono używane przez dłuży okres czasu.  

  



Montaż papieru termicznego 
 

1. Naciśnij klawisz aby otworzyć pokrywę drukarki. Patrz Rys. 1. 

2. Usuń papier oraz zużyty rdzeń rolki, następnie umieść w tym samym miejscu nową rolkę 

papieru termicznego – zwróć uwagę na odpowiedni kierunek. Patrz Rys. 3. 

3. Wysuń trochę papieru jak zostało to przedstawione na Rys. 3 i zamknij pokrywę.  

4. Oderwij wystający kawałek papieru.  

Test drukarki 
 

Naciśnij i przytrzymaj klawisz FEED, następnie włącz urządzenie klawiszem ON/OFF znajdującym  się z 

lewej strony drukarki. Zwolnij klawisz FEED aby uruchomić funkcję testu. 

Środki ostrożności 
 

Nigdy nie dotykaj głowicy drukarki ponieważ może być gorąca. 

Specyfikacja urządzenia 
 

Sposób wydruku - druk termiczny 

Rozdzielczość - 8punktów/mm, 384punkty/linia 

Szerokość  wydruku - ok. 57,5 ± 0,5mm 

Prędkość wydruku - ok. 50mm/s 

Wielkość czcionki - (ASC II Characters): 12x24, 1.5 (S) x 3 (W) mm 

                                  (GB 18030 Characters ): 12x24, 3  (S) x 3 (W) mm 

Właściwości papieru - Φ 62mm (Max. zewnętrzna średnica) Φ 13mm (Min. wewnętrzna średnica) 

                                      Grubość 0,06~ 0,08 mm  Szerokość 57,5 ± 0,5mm 

Interfejs komunikacyjny - RS 232C: DB-9 pinów (żeński) 

Zasilanie - DC 7,5V ± 10%, 2A, Połączenie: A-1009-3P. 

Wydajność głowicy - 50km 

Warunki pracy - Temperatura użytkowania: 0~50°C Wilgotność użytkowania: 10~80 % 

  - Temperatura przechowywania: 20~60°C Wilgotność przechowywania: 10~90 % 


