
            CITIZEN CMP-10                        1

РЪКОВОДСТВО

CITIZEN

Japan CBM Corporation
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ РАБОТА МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО

НАСТОЯЩОТО РЪКОВОДСТВО

CMP-10

ЗА  ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОДЕЛ
МОБИЛЕН   ПРИНТЕР
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               ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ!

·Следвайте указанията на маркерите и написаните, върху самия принтер,
инструкции.

·Не ползвайте течни или аерозолни почистващи препарати. Принтерът
се почивства с леко навлажнена с вода кърпа.

·Поставяйте принтера върху стабилни плоскости. Изпускането му може
да причини сериозни, и дори непоправими повреди.

·Отворите върху корпуса на апарата служат за охлаждането на
принтерния му механизъм. При работа, те трябва да са открити. Не
поставяйте каквито и да било кърпи или други вещир които биха закрили
отворите. Принтерът трябва да е поставен далеч от източници на топлина
- радиатори, колирифери, готварски печки и др. Той не трябва да бъде
поставян в други инсталационни системи, освен ако те имат добре
работеща вентилация.

·Апаратът работи само с указаното, върху корпуса му, напрежение и
честота.

·В принтера не трябва да попадат каквито и да било предмети - кламери,
карфици и др. - тъй като съществува опасност от късо съединение,
сериозни повреди по апарата, а понякога и запалване.

·В никакъв случай не се опитвайте да ремонтирате апарата сами. При
повреда търсете помощта на упълномощен, от ДАТЕКС, сервизен техник.

ВАЖНО! Термопринтерът генерира, ползва и излъчва радиочестотна
енергия и ако не се експлоатира според дадените указания може да
причини интерференция в радио комуникациите. Апаратът е тестван и е
доказано съответствието му с параметрите, изискуеми от изчислителните
устройства Клас А, съобразно изискванията на част J от раздел 15 на
FCC ,според който е необходимо осигуряването на относително добра
защита от радиоинтерференция при полване в работни условия. При
работа в домашни условия, обаче, е възможна появата на
радиоинтерференция поради което може да се окаже необходимо
предприемането на адекватни мерки срещу нея.

ВНИМАНИЕ! Ползвайте само екранирани кабели.
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i
СПАЗВАЙТЕ СТРИКТНО УКАЗАНИЯТА

ОПАСНОСТ ОТ СЕРИОЗНА ПОВРЕДА

· Не подлагайте принтера на удари и шокове - изпускане, ритане, удари
  с ръка или предмети.

· Ползвайте принтера в добре проветрени места и не допускайте
  запушване на винтилационните му отвори.

· Не работете с принтера в химически лаборатории, където се провеждат
  интензивни химически реакции, както и в силно обгазени помещения.

· При изключване не дърпайте кабела, а хванете с ръка захранващото
  устройство и го изключете от контакта.

· Избягвайте силното опъване, огъване и прекършване на който и да
  било от кабелите, доставени за включване към принтера

· Не допускайте попадането на каквито и да било - особено железни-
  предмети в принтера.

· Не допускайте заливането на апарата с каквато и да било течност.
  Ако това все пак се случи,  потърсете помоща на упълномощен
  сервизен техник.

· Не разглобявайте и не променяйте конструкцията на принтера-
  съществува опасност от късо съединение и тежка повреда на апарата

· Параметрите на захранващият ток трябва да съответстват на
  указанията на производителя, а ползваният адаптор да е доставеният
  от фирмата-производител.

· Ако изпуснете и повредите променливотоковия адаптор или пък
  допуснете в него да попадне вода или друга течност, потърсете
   помощта на упълномощен сервизен техник.

· Не допускайте повреждането на кабела на захранващото устройство.
  Адапторът трябва да се пази от силни удари и вибрации и да работи
  далеч от нагревателни уреди.

· Включвайте и изключвайте адаптора само със сухи ръце.

· Не допускайте малки деца до найлоновата опаковка, в която се
  доставя принтера -  ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!
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ЕЖЕДНЕВНА ПОДДРЪЖКА

i

ВНИМАНИЕ!
1. Ползването на хартия, различна от указаната, може да
   снижи качеството на печата. Променете настройката на
   конфигурационните ключета за да пренастройте този
    параметър.
2. Забранено е залепването на края на хартията към
    шпулата на ролката.
3. При омасляване на хартията, или зацапването й с химикали,
   качеството на печата може силно да се влоши.
4. Не драскайте с нокти или с предмети /особено метални/ върху
   повърхността на хартията.

i

i

i

· По време на всяка работа по поддръжката на апарата той трябва да
  бъде изключен от токозахранващата мрежа.

· Прах и леки замърсявания по принтера се отстраняват със суха
  или леко навлажнена с вода кърпа. Забранено е ползването на
  органични разтворители, разредители, бензини или други химични
  вещества.

ВНИМАНИЕ!
По време на печат, главата на печатащия механизъм се
нагрява силно и при докосване съществува опасност от
изгаряне.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПЕЧАТАЩИЯ МЕХАНИЗЪМ!
При задръстване с хартия:
1. Свалете устройството с гумения водач.
2. Почистете нагряващата повърхност на печатащата глава
    с чист алкохол.
3. Поставете водещият механизъм на мястото му.

ВНИМАНИЕ!
При демонтиране на устройството на водача повдигнете
главата на печатащияя механизъм нагоре.
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Бележки
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Бележки
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Термопринтерът CITIZEN CMP-10 е компактен принтер с широки
възможности, който може да бъде ползван в различни, често твърде
динамични, работни условия - от доставки по домовете и зареждане на
малки магазини и заведения за обществено хранене през охраняеми
паркинги, автомивки и сервизи до продажби във влакове, кораби и в
самолети. Възможностите на апарата позволяват бързото и лесно
издаване на касови бележки срещу реализирани продажби на мястото
на продажбата или извършената услуга. Лесно преносим, СМР-10 може
да печати както обикновен текст, така и графични изображения по избор
на потребителя - баркодове, фирмени знаци и други.

Предимства:
1. Компактен, лесно преносим.
2. Бързо и тих печатащ механизъм.
3. Дълъг живот на печатащата глава; просто устройство.
4. Вграден инфрачервен порт.
5. Вграден четец на магнитни карти /опция/.
6. Възможност за работа с два размера хартиени ролки - 40 и 50мм.

Пакет на доставката:
Пакета на доставката съдържа:

Принтер CITIZEN CMP-10 1
Хартиена ролка 1
Променливотоков адаптор 1
Ръководство за експлоатация 1
Кабел за връзка с РС 1

ВЪВЕДЕНИЕ

.

     Внимание!

- Не оставяйте принтера близо до източници на силна
топлина и пряко под слънчевите лъчи.

- Не ползвайте принтера в силно запрашена среда или в
химически лаборатории.

-  Не позволявайте върху принтера да попадат течности, както
и да се кондензира вода, а ако това все пак се случи,
веднага изключете апарата и го оставете да изсъхне.

- Ползвайте само адаптора, доставен с принтера. Не
ползвайте този адаптор за други цели.
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Технически данни

Показател       Данни
Печатащ механизъм Директен термо-печат
Скорост на печат 50 мм/сек
Печатаща глава 384 точки

8 точки/мм
Ширина на печата: 48 мм

Издръжливост 50 милиона импулса /при нормални
условия на работа

Емулация ESC/POS
Шрифт SHIFT JIS код

JIS код
ASCII код

Брой символи на ред Kanji (24 x 24): 14 символа/ред
ASCII:     32 символа/ред - шрифт А

    42 символа/ред - шрифт Б
Матричен шрифт Kanji     24H  x  24V

ASCII     12H  x  24V шрифт А
    9H  x  16V шрифт Б

Баркодове EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E
CODE 39, CODE 128, CODABAR

Придвижване на хартията Фрикционно
Ширина на хартията 58 +/- 0,5 мм
Дебелина на хартията 60 - 65 ηm
Препоръчителен тип хартия TF50-KS-E2C (Nippon Seishi)
Диаметър на ролката 40 мм (СМР-10/40), 50 мм (СМР-10/50)
Интерфейс RS-232C (кабел - по избор)

IrDA версия 1.0
IrDA I/F Скорост: 115 000 Bps максимум
Сериен порт Скорост: 4800, 9600, 19200, 38400,

                  57600,115200 bps
Без контрол по четност
Дължина на данните: 8 бита
Стоп бит: 1 бит

Протокол Xon/Xoff
IrDA обхват до 80 см (при указаните условия)
Входящ буфер 64 КВ
Светодиодна индикация Захранване: ЗЕЛЕНА и ЧЕРВЕНА светлина

Батерия: ЗЕЛЕНА и ЧЕРВЕНА светлина
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Технически данни

Показател Данни

Управление Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ 1
Бутон LF за придвижване на хартия-1 бр

Датчици Датчик за край на хартията и отворен капак
Захранване DC9V +/- 5%
Консумация Около 15 W по време на печат
Зарядно устройство Входящо V: АС 120 до 240V, 50/60Hz

Изходящо V: DC9V, 1A

Време за зареждане на Около 3 часа
батерията

Максимален брой отпечата- 40 000 реда (температура 20°С със шпа-
ни редове при заредена ция 8 точки и разстояние между редо-
батерия вете - 36 точки)

Един ред=12 символа 5” (35Н) и 12 сим-
вола “ ” (20Н - шпация), където след
всеки 5 символа има шпация. Броят на
редовете зависи от състоянието на бате-
рията и печатания текст.

Контрол на захранването Автоматично изключване (програмиру-
емо от 1 до 60  мин.) Контрол върху ни-
вото на батерията.

Статично електричество 6 kV
(IEC Pub.801-2) 8 kV
Шум По-малко от 52 dB
Вибрации 2мм в посока XYZ при 1000 цикъла/мин.
Издръжливост 5 години
Стандарти GS, CE
Размери 11.5  х  10  х  6 см.
Тегло 375 гр. с батерия и 40 мм хартиена ролка
По желание на Кабел за RS-232C; Четец на магн. карти;
клиента: Клип за колан; Халки за окачване
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1. Червено   ЗАРЕЖДАНЕ на батерията.
Зелено   НАПЪЛНО ЗАРЕДЕНА батерия.

2. Зелено   Принтерът е ВКЛЮЧЕН

                 Бързо превключване    НЯМА ХАРТИЯ или
                   между Червено и Зелено    ОТВОРЕН КАПАК!
                 Бавно превключване
                   между Червено и Зелено   Печатаща глава е ПРЕГРЯТА!
                                   Червено

Системи за управление на принтера и функция на бутоните

3. IrDA трансивер - приема данни от хоста и предава данни от
принтера

4. Сериен порт RS-232C - за кабелна връзка с хоста.
5. Бутон ВКЛ/ИЗКЛ - за ВКЛ. натиснете еднократно. За ИЗКЛ.

натиснете до поява на зелена индикация.
6. Придвижване на - натиснете и задръжте докато принтерът
    хартия - бутон LF   придвижи желаната дължина
7. Бутон за капака - Натиснете бутона надолу за отваряне на

капака на гнездото за хартиената ролка.
8. Режещ ръб - С леко дърпане на хартията встрани, върху

този ръб откъснете отпечатаната хартия.

4

2 6

1 35 78 9CITIZEN CMP-10 - Външен
вид и системи за управление

  Светодиодна индикация (двуцветна-ЧЕРВЕНА и ЗЕЛЕНА светлина)
  Индикация №,       светеща в,           означава:

Включен е ЧЕТЕЦЪТ на магнитни
карти. Ако до 10 секунди през него
не се прокара карта принтерът се
връща в нормален режим на
работа .
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RS-232 сериен вход и кабел
                                  Заключалка

Гумен тампон  Капак на RS входа

Повдигнете капака от тази
страна и го издърпайте
нагоре - гуменият тампон ще
излезе от RS входа.

Включете RS кабела.

Поставете капака на мястото му в обратния ред - вкарайте ключалката на капака
в отвора първо, а след това натиснете тампона надолу в RS входа, докато капакът
дойде на мястото си.

Размери  и
перспективи

Вход за
AC-DC  адаптор

При изключване на RS-кабела
натиснете заключалката, разположена на
долната страна на куплунга:
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CMP-10 отвътре

10. Валяк за хартията -придвижва хартия през ПЕЧАТАЩИЯ
          МЕХАНИЗЪМ.

11. Печатаща глава -ПРЕДАВА растеризирани ДАННИ върху
 термо-хартията.

12. Клип за колан -С негова помощ, принтерът може да се носи
 окачен НА КОЛАН.

13. Халки -С тяхна помощ принтерът може да се носи
 окачен НА ВРАТА.

1011

13

12
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13.  Капак на гнездото на батерията

Смяна на батерията

Капакът на гнездото на батерията се сваля като натиснете  навътре и
повдигнете капака нагоре.

2. Изключете принтера и захранващото устройство.
3. Свалете капака така, както е указано в илюстрацията
4. Извадете батерията от гнездото й и изключете свързващия кабел.
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Поставяне на нова батерия

1. Свържете кабела на батерията.
2. Вкарайте кабела в специалното
    гнездо за него в корпуса на апарата.
3. Поставете батерията на мястото й.
4. Поставете капака на мястото му.

ВНИМАНИЕ! Капакът трябва да е поставен както трябва, иначе
съществува опасност от изпадане на батерията и евентуалното

й повреждане!

CMP-10 - Функции

Автоматично изключване
След предварително програмиран период от време, през който към
принтера не се изпращат команди и не е натискан бутона за придвижване
на хартия, апаратът се изключва сам. Производителят е програмирал 10
минути период на изчакване, но това време може да се зададе произволно
от потребителя и да бъде въведето чрез специална команда към принтера
/виж Списък на Командите/.
След автоматично изключване, състоянието на принтера е като при
изключване от централния бутон за ВКЛ/ИЗКЛ.

Избор на интерфейс
Интерфейсът се избира автоматично при включване на интерфейсния
кабел в RS куплунга.

- ако при ВКЛЮЧВАНЕ на апарата към него няма включен кабел,
  IrDA интерфейса се активира по подразбиране.
- ако при ВКЛЮЧВАНЕ на апарата към него има включен кабел
  активираният интерфейс е RS-232C.
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Бележка! Ако кабелът се свърже СЛЕД включването на захранването на
принтера, изборът на интерфейс по подразбиране ще е IrDA. Ако е
необходимо ползването на серийния интерфейс, изключете принтера,
свържете RS кабела и включете апарата отново.

Ниво на батерията
Нивото на батерията се проверява автоматично при ВКЛЮЧВАНЕ на
апарата, преди придвижване на хартия и преди печат.

Температура на печатащата глава
Температурата на печатащата глава се контролира от 8 битов ADC. Чрез
контрол върху ширината на импулса, този параметър се поддържа на
нива под 50° C. Ако по някаква причина температурата се покачи над
55°С, принтерът автоматично прекъсва работа, а светодиодният
индикатор сигнализира за прегряване. След достигането на нормална
работна температура, принтерът ще отпечати останалата част от данните.

Генериране на диагностичен тест и  вътрешни настройки
Включете принтера ON при натиснат бутон LF (line feed). При отпускане
на бутона LF принтерът ще генерира и отпечати диагностичен тест.

Смяна на хартията
Натиснете бутона за отваряне на капака.
Извадете старата и поставете нова ролка с термохартия така,
както е показано на илюстрацията и изтеглете
от нея толкова, колкото да стигне до
контролното табло:

Хартията трябва да е от типа,
указан от производителя и да е
правилно поставена - тя трябва да
излиза успоредно на кутията. Ако
е насочена встрани има опасност
от блокиране - изтеглете я с ръка в
правилната посока:

ПОЛЗВАЙТЕ САМО ХАРТИЯ ОТ
ТИПА УКАЗАН В РЪКОВОДСТВОТО!
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Печатаема площ

4 мм 6 мм

Печатаема
     площ

                - 58 мм

Термохартия

Електрозахранване - характеристики

AC-АДАПТОР за - входящо напрежение  100V-240V AC
зареждане: - изходящо напрежение 9V DC , 1 А
Батерия - тип: LiION
Клетки - напрежение: 4.2V
Брой на клетките: 2
Волтаж на пакета: 8.4V
Общ капацитет: 2000 mAh

Консумация на принтера:
В работен режим с печат: Средно около 1.5 A
В работен режим
без печат: Около 60 мА

  Механични характеристики:
  Издръжливост на елементите:

     Ширана на
  ролката

     Площ за
  печат - 48 мм

Бутон ВКЛ/ИЗКЛ: 45 000 цикъла: 30 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
Бутон “Хартия: 45 000 цикъла: 30 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
Интерфейсен кабел:    1500 цикъла:   1 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
Капак на RS-входа:    1500 цикъла:   1 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
Куплунг за батерията:    1500 цикъла:   1 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
Бутон за капака на
хартията: 45 000 цикъла: 30 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
Капак на хартията:    1500 цикъла:   1 цикъла/ден x 300 дни x 5 год.
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Интерфейс - спецификации

Сериен интерфейс
Интерфейс: Двупосочна серийна комуникация (Xon/Xoff).
Ниво на сигнала: RS-232C
Скорост на обмен: 4800, 9600,19200,38400, 57600, 115000 bps
Дължина на данните: 8 бита
Стартов бит: 1 бит
Стоп бит: 1 бит
Контрол по четност няма
Конектор: Motorola Star Tac

15°+
Лъчът на IrDA

IrDa
Интерфейс: Инфрачервен трансивер
Скорост на обмен: 9600,19200,38400, 57600, 115000 bps
Комуникация: полу-дуплекс
Контрол: IrDA стандартен (SIR)
Работно разстояние: <80 см
Ъгъл на приемане: ляво 15°

дясно 15°
горе 15°
долу 15°
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 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HT
LF
CR
EC SP
ESC$
ESC%
ESC&
ESC!
ESC*
ESC-
ESC .
ESC 2
ESC 3
ESC =
ESC?
ESC @
ESC D
ESC E
ESC G
ESC J
ESC S
ESC T
ESC V

Списък на командите
Хоризонтална табулация
Отпечтване на ред и придвижване на хартия
Игнорира се
Задаване разстоянието между буквите
Задава абсолютна хоризонтална позиция за печат
Избор/забрана на печат на заредени потребителски символи
Зареждане на потребителски символи
Задава режима на печатане на текст
Задава печат на графична информация
Активира/отказва подчертаване
Диагностична информация /самотестуване/
Задава височина на реда - 1/6 инча
Задава височина на реда - n/203 инча
Активира контрола на входа за данни
Задава четене на мантитна карта
Инициализация на принтера
Задава позиции на хоризонталния табулатор
Разрешава/отказва удебелен печат
Разрешава/отказва удебелен печат
Печат и придвижване на хартия с n/203 инча
Задава скорост на предаване на серийния интерфейс
Печат на съкратенаа диагностична информация
Задава/отказва завъртане на печата на 90°
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

ESC Y
ESC \
ESC‘
ESC a
ESC c5
ESC d
ESC v
ESC x
ESC {
GS k
GS w
GS h
GS H
GS f
GS *
GS /
GS :
GS ^
GS L
FS &
FS .
FS C
FS !

Списък на командите
Задава плътност на печата
Задава относителна хоризонталната позиция за печат

Задава подравняване на печата
Разрешава/забранява действието на бутона LF
Печат и придвижване на n-реда хартия
Получаване състояниетона принтера
Задава времето за автоматично изключване на апарата
Задава/отказва завъртени символи /180°/
Печата на баркод
Задава хоризонталния размер на баркода
Задава височината на баркода
Задава позицията на дублиращият текст на баркода
Задава шрифт на дублиращият текст на баркода
Зареждане на графично изображение /лого/
Печат на заредено графично изображетние /лого/
Начало/край на дефиниране на макрос
Изпълнение на макрос
Задава лявото поле за подравняване на текста
Избор на символна таблица JIS
Забрана на символна таблица JIS
Избор на символна таблица SHIFT- JIS
Задава параметрите на таблица SHIFT/JIS

и температурата на печатащата глава
Връщане напрежение на батерията

47 ESC+      Изключване на принтера
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