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Мерки за безопасност 

При използване на устройството, моля спазвайте следните 

мерките за безопастност, за да бъдат предотвратени възможни 

повреди в резултат на случайни или обективни причини.  

 

ВНИМАНИЕ! Неспазването на инструкциите за безопасност 

може да доведе до сериозни наранявания или смърт! 

Не включвайте няколко устройства в един разклонител. 

• Това може да предизвика пренагряване или пожар. 

• Ако щепселът е мокър или напрашен, подсушете или 

забършете преди употреба. 

• Ако щепселът не е подходящ за съответния контакт, не го 

включвайте. 

• Уверете се, че използвате единствено стандартни   

разклонители. 

2. Използвайте единствено приложения към 

устройството адаптер. 

• Опасно е да използвате друг модел адаптер. 

3. При изключване, не дърпайте кабела. 

• Това може да доведе до повреда на кабела,пожар или 

повреда на самия принтер. 

4. Не включвайте/изключвайте принтера с мокри ръце.  

 • Възможно е да доведе до смърт от електрически ток. 

5. Не навивайте кабела стегнато и не го оставяйте под 

тежки предмети. 

• Повреденият кабел може да доведе до пожар. 

6. Пазете найлоновата торбичка далеч от деца от 

съображения за безопасност. 

7. Ако забележите странен дим, миризма или шум от 

принтера, веднага го изключете преди да 

предприемете следните мерки:  
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• Изключете принтера от захранването.След като пушекът 

изчезне,веднага потърсете сервизна поддръжка. 

  

 ВНИМАНИЕ 

 Неспазването на инструкциите за безопасност може да доведе 

до повреда на устройството. 

 

1. Инсталирайте принтера на стабилна повърхност.Ако 

принтера падне, той може да се счупи и да се 

нараните. 

2. Използвайте само одобрени от производителя 

аксесоари. Не се опитвайте да разглобявате, 

преработвате и да поправяте принтера сами.В случай 

на повреда се обадете на вашия дистрибутор.  

3. Не допускайте вода или друг вид течност да попадне в 

принтера. 

• Ако това се случи, изключете веднага принтера и 

потърсете вашия дистрибутор. 

4. Не използвайте принтера при съмнения , че е 

повреден.Може да предизвика пожар или смърт от 

електрически ток. 

• Изключете веднага принтера от захранването и потърсете 

вашия дистрибутор. 

5. Не докосвайте ГЛАВАТА на принтера с ръка. 

• Това може да доведе до изгаряния на ръката или 

влошаване на качеството на принтиране. 
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1. Разопаковане. 
При разопаковане трябва да намерите следната 

комплектация : 

• Принтер Дейзи 1100 

• Хартиена ролка 

• AC адаптер 

• Захранващ кабел 

• Интерфейсен кабел/ Сериен кабел 

• Инструкция за експлоатация 

 

2. Устройство на принтера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бутон за отваряне 

на капака 

Бутон за 

включване 

Контролен 

панел 

Капак на принтера 
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3. Поставяне и замяна на хартиена ролка 
 1) Натиснете бутона за отваряне на принтерския капак 

 2) Махнете останалото количество хартия от ролката и 

поставете нова хартиена ролка. 

 3) Правилна посока на поставяне на хартията е показана по-

долу на снимката отдясно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4) Издърпайте малко хартията и затворете капака.Откъснете 

хартията. 
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4.Режимите на работа на принтера 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Превключвател 1 Настройки 

2) Промяна (Update) софтуера на принтера 

 

 

Номер 

Функция 
1 2 3 4 5 6 

9600 OFF OFF OFF OFF OFF OFF 

19200 ON OFF OFF OFF OFF OFF 

57600 OFF ON OFF OFF OFF OFF 

Скорост 

на 

печат 
115200 ON ON OFF OFF OFF OFF 

Номер 

 

Функция 

7 8 

Нормален режим OFF OFF Промяна 

(Update) 

софтуера 

на 

принтера 

Режим Промяна  

софтуера на 

принтера 

 

ON 

 

On 

RS232 

порт 

Захранващ 

конектор 

Превключ-

вател 1 
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5. Характеристики на принтера 
Метод на принтиране Термо-линеен 

Гъстота на точките 203x203dpi(8dots/mm) 

Широчина на принтиране 54mm 

Ширичона на хартията 58mm 

Вид на хартията Термо 

Брой символи на ред 42(10*24type) 

Скорост на принтиране 75mm/sec 

Големина на приемния буфер 5KB 

Интерфейс RS232  

Баркод принтиране UPC-A, UPC-E, JAN8(EAN), Code39, 93, 

128, ITF, Codebar 

Входящо 

напрежение 

120/230 VAC 

Честота 50/60Hz Захранващо напрежение 

Изходящо 

напрежение 

7.5VDC 

Механизъм 100Km 
Дълготрайност 

Автомат.нож 1,000,000 отрязвания 

Температура 

На работа:5~45 ºС (41 

~113 ºС) На съхранение: 

-10 ~ 50ºС (14 ºС ~ 22ºС) 

Условия на работната среда 

Влажност 

На работа:30~ 80% RH 

На съхранение 10~ 90% 

RH с изключение на 

хартията 

~96(H)x185(W)x110(D)mm(STD) Габаритни размери 

 ~96(H) x185(W)x125(D)mm (MSR) 

 


