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Nota:

Obrigado por utilizar nossa Impressora Portátil !

Para garantir a segurança de armazenamento e transporte
nós fixamos uma fita na parte metálica da bateria de Li-Ion.
Pedimos que retire gentilmente a fita após ligar o produto

pela primeira vez.

FITA DE PROTEÇÃO

Dica: Pedimos que embale corretamente e preste atenção
ao modo de descarte da bateria para evitar poluições

no ambiente.

1. Especificação

Método de impressão: Térmico Direto
Velocidade:   90mm/seg 
confiabilidade da vida TPH: 100km
Resolução: 203DPI (8dot/mm)
Largura da impressão: 48mm (348dot)
Largura do papel:         1mm 
Diâmetro do Rolo:
Tipo de papel: Papel Térmico
Energia: Bateria de Litío recarregável
Bateria: 7.4VDC, 2000mAh
Modo de carga: USB 5V/2A
Parâmetros de impressão: suporta baixar logo de marca registrada,
suporta impressões de código de barras
Códigos de Barra suportados: UPC-A/UPC-E/ JAN 13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) /
CODE39 / ITF/ CODABAR/ CODE93 / CODE128; Código bi-dimensional:
QR CODE
Tamanho dos Caracteres: 348dots/line
FontA: 12*24dots, 1.5(W)* 3.0(H)mm
FontB: 9*17dots, 1.1(W)*2.1(H)mm
FontC: 9*24dots, 1.1(W)*3.0(H)mm
Simplificado/Tradicional: 24*24dots,3.0(W)*3.0(H)mm
Imprimindo Caracteres Chineses: Chinês: Simplificado 24x24point.
suporta Gb18030 biblioteca de font, suporta Tailandês e
HK tradicional (font complexa) 
ANK: ANKcaracteres
Linguagem: Suporta múltiplos idiomas
(Tradicional Koreano, Japonês, etc. precisa ser instruído
antes da compra) Mesa de caracteres estendidos:
OEM437/KATAKANA/OEM850/OEM860/OEM863/OEM865/ Oeste Europe/
Grego/ Hebreu/ Leste Europeu/ Iran/ WPC1252/OEM866/OEM852/OEM858/
Iran II / Letão/ Árabe/ PT1511251/OEM747/ WPC1257/ Vietnamita/ OEM864/
WPC1255/ Tailandês

Emualação: ESC/POS comando
Interface: USB, Bluetooth 2.0&4.0 (opcional)/SPP acordado
ou infravermelho/IRCOMM acordado (opcional)/Andoid superior a 4.0
Driver: Win2003/Win2000/Win7/WinXP/VISTA/WIN8/Win10/Linux
Temperatura de trabalho: -10~50ºC; Humidade: 10~90%
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3. Interface de Comunicação

1. Bluetooth 2.0/4.0 : Bluetooth Padrão 2.0/4.0 Protocolo de Comunicação

2. USB: USB padrão de protocolo de comunicação

4. Instalação do rolo de papel

A impressora utiliza papel térmico de 58MM, e adota carregamento
fácil. Então o papel é convenientemente instalado.
Diâmetro máximo do papel 43mm.
Siga as instruções para instalação:

Abra a tampa de armazenamento de papel

Coloque o papel conforme mostra a figura a seguir:

Posicione uma pequena parte do papel para fora da impressora e feche a tampa.

Use a serra dentada para cortar partes desnecessárias do papel

Instruções de Botões de operação

POWER (Luz Azul) ERRO ( Luz Vermelha) Status da Impressora

Impressora Fechada

SEMPRE Impressora abre e tem papel

SEMPRE Impressora sem papel

Alimentação de papelSob o status normal de funcionamento, alimentação
de papel começa quando é pressionado FEED e para
quando o botão FEED é solto.

A impressora realiza testeDesligue a impressora e pressione o botão FEED
e aperte o botão POWER ao mesmo tempo.
Aguarde 2 segundos e solte o botão FEED,
a configuração atual será impressa.

Transformação em ambos
Inglês e Chinês

Desligue a impressora e pressione o botão FEED
e aperte o botão POWER ao mesmo tempo.
Aguarde até que o indicador led POWER & ERROR
estejam ambos ligados, e a led ERROR desligue,
só então solte o botão FEED, a configuração de status
do idioma será impressa

5. Manual de operação para Sistema Android

Este manual se aplica a todos sistemas Android compatíveis com impressoras
( ambas impressoras 58mm & 80mm de largura) Cuja, portas de comunicação
usadas no android forem( USB, Ethernet, Bluetooth e WiFi).
Se você deseja utilizar um dispositivo Android conectado em sua impressora, 
primeiramente tenha certeza que esta impressora suporta sistema Android 
operacional, prossiga da seguinte maneira (Bluetooth por exemplo):

Passo 1:
- Insira o CD de driver em seu CD-ROM, conecte seu dispositivo android
com seu computador;

Passo 2:
- Localize o nome listado ‘’SDK’’ do driver de CD, e siga o caminho: ‘’Android
SDK---BLUETOOTHDEMO-----bin------BT-POSPrinter.APK’’, e instale em
seu dispositivo Android.

Passo 3:
- Conecte seu dispositivo android em sua impressora apenas quando a
instalação for finalizada.

Passo 4:
- Localize este ícone        em seu dispositivo Android, e clique ‘’Connect Printer’’ para 
procurar a impressora Bluetooth, (Pareamento de senha padrão ‘’1234’’). Após a
conexão bem-sucedida, clique em ‘’Print Test Page’’, a impressora irá trabalhar
e se você utilizar ‘’interface Ethernet’’,’’USB’’,’’WiFi’’ troca de comunicação ‘’
BLUETOOTHDEMO’’ do ‘’Passo 2’’ que corresponda ‘’NETDEMO’’,’USBDEMO’’
e ‘’WiFiDEMO’’.
Note que os consumidores podem conseguir o código original pelo caminho abaixo
se você necessitar prover seu próprio APK (o caminho é:                                                  )

Part 2: Instruções de Operação

1. Abra o demo instalado
se você instalou uma demo Bluetooth, clique ‘’POSPrinter-BT’’
se você instalou uma demo USB, clique ‘’POSPrinter-USB’’
se você instalou uma demo de porta de rede ou WiFi, clique ‘’POSPrinter-WiFi’’

2. Após abrir o DEMO, você precisa conectar a impressora.
Quando a porta que você conectou é Bluetooth clique
‘’Search and connect Bluetooth printer’’

Se você precisar procurar por novas impressoras novamente,
clique ‘’Scanning Device’’ e selecione a impressora que você
gostaria de adicionar.

Entre o código de pareamento, como padrão é 1234 ou 0000,
clique em ‘’OK’’



A conexão foi bem sucedida, como é mostrado:

6. Manual de operação para IOS

1. Baixe as ferramentas ‘’POS-PrinterV1.0’’ from App Store, como mostrado:

(Imagem 1 )

2. Ligue o Bluetooth de seu dispositivo IOS, e clique ‘’POS-Printer’’:

3. Dentro do app ‘’POS-Printer’’, selecione a largura do papel como abaixo:

4. Selecione o meio de comunicação da impressora, ‘’Bluetooth’’ ou ‘’WiFi’’

(Imagem 3 )

5. Se conectar com Bluetooth, você pode clicar ‘’Select Printer’’ primeiro,
você irá procurar ‘’Bluetooth Printer’’ ( o nome padrão da impressora é
Bluetooth Printer), clique para se conectar

7. Porta USB a ser utilizada

1. Insira o CD-ROM, clique no arquivo (58/80 series printer driver software)
para iniciar a instalação, selecione o idioma que você deseja fazer a instala-
ção como é mostrado abaixo:

2. Após selecionar o idioma clique ‘’OK’’, como é mostrado abaixo, clique 
‘’Continue’’ para o próximo passo.

3. Leia o termo de licença, aceite e continue a instalação,
como é mostrado abaixo:

4. Clique: ‘’Next’’ após a operação como é mostrado na figura abaixo
( consumidores podem modificar o caminho do driver e escolher uma
instalação padronizada)

5. Após clique ‘’Next’’ após a operação como é mostrado abaixo, escolha
‘’install’’, se você possui antivírus instalado e aparecer uma mensagem
pedindo para bloquear ou aceitar a instalação, aceite .  

6. Aguarde pela interface de instalação aparecer após seguir a conclusão,
selecione seu sistema operacional do computador, e selecione o modelo
da impressora (POS58 series printer), se você utiliza uma interface
USB para comunicação, clique ‘’USB PORT CHECK’’ automaticamente
reconhecerá a porta USB, clique ‘’Next’’ para continuar como é mostrado
abaixo:

7. Clique em iniciar Setup, como é mostrado abaixo, selecione ‘’Instalar’’
ou ‘’instalar este software mesmo assim’’

8. Completando a instalação do driver, como é mostrado abaixo:

Se a impressora imprimir uma página normal, isso mostra que tudo
ocorreu bem.
Nota: se a impressora gerar um ‘’Print Error’’, volte a opção ‘’port’’
do ‘’USB001’’ onde começou a tentar escolher 

8. Limpando a cabeça de impressão

Quando a impressora estiver nas condições a seguir, você
deve limpar aa cabeça de impressão:

A impressora não consegue imprimir com clareza e o papel térmico está Ok.

A impressora imprime paginas que de qualquer maneira não saem claras.

Está fazendo muito barulho ao soltar papel ou imprimir.

Os passos para limpeza da cabeça são:

1. Desligue a impressora e abra a tampa de armazenamento de papel e
Remova o rolo de papel térmico.

2. Se a impressora acabou de finalizar uma impressão, aguarde a 
cabeça esfriar.

3. Com um pano de algodão macio molhado em etanol 
(certifique-se que não está pingando), limpe a cabneça
de impressão gentilmente e remova qualquer poeira,
sujeira ou resíduos encontrados nela.

4. Aguarde a evaporação completa do etanol, e coloque
novamente o rolo de papel térmico no lugar, feche a tampa
e imprima uma página de teste.

Notas:
Quando a manutenção da impressora é realizada, certifique-se que
ela se encontra desligada.

Mãos ou outras ferramentas de metal devem ficar longe da superfície
da cabeça de impressão, não utilize pinças na cabeça ou outras partes
sensíveis.

Não utilize gasolina, acetona e outros solventes orgânicos para realizar
a limpeza.

9. Perguntas e respostas frequentes

1. Teste de impressão está ok, mas a impressora não funciona após a
instalação do driver.
R: Cheque novamente a instalação de acordo com o guia de instalação
e veja se selecionou as portas certas.

2. Mal funcionamento na função FEED ?
R: Use uma escova macia para limpar o sensor do papel e tente novamente.

3. Mal funcionamento da luz LED indicadora 
R: Cheque o cabo de conexão/adaptador/cabo de energia/switch on ou off

4.Impressão de código confuso exceto numerais árabes.
R: Idiomas trocando incorretamente, utilize nossa ferramenta ‘’iPrinter’’
(você pode achar esta ferramenta no CD) para trocar o idioma que você
deseja imprimir.

5. Indicador vermelho continua piscando durante a impressão
R: Geralmente isso acontece devido a altas temperaturas da cabeça de
impressão.

6. Velocidade de impressão está muito devagar para impressão serial
R: Siga este caminho para configurar adequadamente: Driver -- Properties
-- Device -- Settings -- Print Mode -- Print as soft font.

7. Água ou outros líquidos caíram na impressora.
R: Corte a energia e seque a impressora com um secador de cabelo,
cuidado com a temperatura (uma média de 50 graus está ok)

8. A impressora não funciona
R: A bateria pode estar sem energia, use o adaptador para carregar.

9. Não consigo achar a impressora no Blueetooth
R: Cheque o equipamento de função ‘’Bluetooth’’ se está aberto,
se a comunicação está normal, plugue novamente a impressora
‘’Módulo Bluetooth’’ e tente conectar e pesquisar o ‘’Bluetooth’’
novamente.
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