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Introdução
Declaração
Informações neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Elgin SA, (referido como “Elgin”) tem os direitos
reservados para melhorar produtos com novas tecnologias, componentes, programas e firmwares disponíveis. Se os
usuários precisarem de maiores dados sobre esses produtos, por favor, entre em contato com nosso departamento de
vendas ou seu distribuidor local.
Nenhuma parte desse documento pode ser reproduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer motivo, eletrônica
ou mecânico, para qualquer propósito sem a permissão por escrito da Elgin SA.

Direitos autorais
Esse manual foi publicado em 2012 e a Elgin SA tem os direitos autorais.
Feito no Brasil.
Versão: 1.0.

Marca registrada
Nossa marca registrada:

Aviso de segurança
Atenção:

Devem seguir o aviso para evitar danos corporais ou danos ao equipamento.

Aviso:

Fornece informações importantes e solicita a operação da impressora.

Certificação da Qualidade
ISO9001: 2000

Contato
Endereço: Rua Barão de Campinas, 305
Campos Elíseos
São Paulo – SP
Brasil
CEP: 01201-901
Tel.: 0800 707 9890
www.elgin.com.br
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Instruções de segurança:
1)

Siga rigorosamente os passos relatados no manual para evitar qualquer problema;

2)

Proibido ligar o cabo de comunicação, trocar a cabeça de impressão e trabalhos de manutenção com a impressora
ligada;

3)

Tomar medidas anti-estáticas, quando substituir a cabeça de impressão ou outros componentes eletrônicos;

4)

O intervalo de tempo entre a impressora ligar e desligar não deve ser menor que 20 segundos.

5)

Não permitir que a impressora opere quando não houver rolo de papel, caso contrário a cabeça de impressão e o rolo
de impressão serão danificados.

6)

Defina a tonalidade da impressão em um grau menor desde que a qualidade da impressão seja aceitável. Isso ajudará
a conservar da cabeça de impressão aumentando a sua durabilidade.

3

Sumário
1.

INTRODUÇÃO DO PRODUTO................................................................................................................................ 1
1.1 PERFIL ......................................................................................................................................................................... 1
1.2 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA IMPRESSORA ......................................................................................................... 1
1.3 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA .......................................................................................................................................... 1
1.4 CHAVE, BOTÃO E LED ................................................................................................................................................. 2
1.4.1 Chave liga e desliga ......................................................................................................................................... 2
1.4.2 Botão .................................................................................................................................................................. 2
1.4.3 Status do LED ................................................................................................................................................... 3
1.5 INTERFACE ................................................................................................................................................................... 4
1.5.1 Interface Serial .................................................................................................................................................. 4
1.5.2 Módulo de interface paralela........................................................................................................................... 6
1.5.3 Módulo de interface USB............................................................................................................................... 10

2.

IMPRESSORA E MÓDULOS COMPOSTOS .......................................................................................................11
2.1 IMPRESSORA .............................................................................................................................................................. 11
2.2 DIAGRAMA DE FIAÇÃO DA PLACA CONTROLADORA .................................................................................................... 13

3.

DESMONTAGEM E MONTAGEM DA IMPRESSORA....................................................................................... 14
3.1 DESMONTANDO A IMPRESSORA ................................................................................................................................. 15
3.1.1 Desmontar da tampa superior e caixa do papel......................................................................................... 15
3.1.2 Desmontando a tampa superior ................................................................................................................... 16
3.1.3 Desmonte a tampa inferior ............................................................................................................................ 17
3.1.4 Desmontar a placa principal controladora................................................................................................... 19
3.1.5 Desmontar o mecanismo da impressora .................................................................................................... 20
3.1.6 Desmontar os botões ..................................................................................................................................... 21
3.1.7 Desmontar o suporte da fita e suporte principal ........................................................................................ 22
3.1.8 Desmontar o suporte principal ...................................................................................................................... 23
3.1.9 Desmontar Rolete de borracha..................................................................................................................... 25
3.1.10 Desmontar o módulo da guia de papel ..................................................................................................... 27
3.1.11 Desmontar defletor de fita ........................................................................................................................... 29
3.1.12 Desmontar a cabeça de impressão ........................................................................................................... 32
3.1.13 Desmontar o sensor da fita ......................................................................................................................... 33
3.1.14 Desmontar o módulo de rebobinamento da fita e módulo de liberação............................................... 34
3.1.15 Desmontar gancho da trava do módulo .................................................................................................... 35
3.1.16 Desmontar a mola de pressão da cabeça de impressão ....................................................................... 36
3.1.17 Desmonte o módulo da tampa final de fita ............................................................................................... 36
3.2 MONTAR ..................................................................................................................................................................... 37

MÉTODO DE REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PEÇAS PRINCIPAIS ............................................................ 37
4

4.1 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO..................................................................................... 37
4.1.1 Manutenção da cabeça de impressão. ....................................................................................................... 37
4.1.2 Substituir a cabeça de impressão. ............................................................................................................... 37
4.1. Atenção............................................................................................................................................................... 38
4.2 MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ROLETE DE BORRACHA ..................................................................................... 38
4.2.1 Manutenção do rolete de borracha .............................................................................................................. 38
4.2.2 Substituição do rolete de borracha .............................................................................................................. 38
4.2.3 Atenção ............................................................................................................................................................ 38
4.3 SUBSTITUIR A MICRO CHAVE ...................................................................................................................................... 38
4.3.1 Substituindo a micro chave ........................................................................................................................... 38
4.3.2 Atenção ............................................................................................................................................................ 39
4.4 SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR ....................................................................................................................................... 39
4.4.1 Substituindo o sensor de papel .................................................................................................................... 39
4.4.2 Substituindo sensor de ribbon ...................................................................................................................... 39
4.4.3 Avisos ............................................................................................................................................................... 39
4.5 MONTANDO EIXO DE SUBSTITUIÇÃO DA FITA ............................................................................................................. 39
4.5.1 Troca da arruela de feltro do eixo de liberação da fita .............................................................................. 39
4.5.2 Substituição da arruela de feltro no eixo de rebobinamento de fita........................................................ 40
4.5.3 Comunicado: ................................................................................................................................................... 41
4.6 SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR ......................................................................................................................................... 42
4.6.1 Substituição do motor .................................................................................................................................... 42
4.7 SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DO BOTÃO DE AVANÇO ...................................................................................................... 42
4.7.1 Substituição da placa do botão de avanço ................................................................................................. 42
4.7.2 Nota: ................................................................................................................................................................. 42
5. AJUSTE DA IMPRESSORA........................................................................................................................................ 43
5.1 AJUSTAMENTOS DO PARALELISMO DA FITA ................................................................................................................ 43
5.2 AJUSTES DA POSIÇÃO DO SENSOR ............................................................................................................................ 43
5.3 AJUSTES DO PARÂMETRO COMUM DA IMPRESSORA.................................................................................................. 44
Ajuste do parâmetro comum da impressora e limites ......................................................................................... 44
Impressão padrão no cupom (x, y) e direção de ajuste...................................................................................... 44
6. SOLUÇÕES DE PROBLEMAS................................................................................................................................... 45
6.1 SOLUÇÕES DE PROBLEMAS ....................................................................................................................................... 45
6.2 AS CONDIÇÕES DE ERROS DE AÇÃO DA IMPRESSORA ............................................................................................... 47
6.3 DESCRIÇÕES DO ESTADO DA IMPRESSORA ............................................................................................................... 47
APÊNDICE.......................................................................................................................................................................... 48
APÊNDICE 1 LISTA DE COMANDOS ................................................................................................................................... 48
APÊNDICE 2 LISTA DE CONFIGURAÇÃO DE EEPROM .................................................................................................... 49

5

APÊNDICE 3 LISTA DE PEÇAS ........................................................................................................................................... 56
APÊNDICE 4 DESENHO EXPLODIDO ................................................................................................................................. 58
APÊNDICE 5 LISTA DE PEÇAS ........................................................................................................................................... 64
APÊNDICE 5 MEDIDAS EXTERNAS.................................................................................................................................... 67

6

1. Introdução do produto
1.1 Perfil
A impressora de código de barras L42 tem uma aparência elegante e de alto desempenho, é uma impressora de
etiqueta ideal para o uso no escritório. Pode responder a varias áreas de trabalho, como tratamento médico, varejo,
fábrica, logísticas e gestão de bens.
Pode ser conectado com equipamentos periféricos através seriais, paralelo ou USB interface, ao mesmo tempo, a
impressora tem drivers comuns para sistemas de operação com Windows 2000/XP/Server 2003/Vista.

1.2 Principais características da impressora







Térmica / Impressão por transferência térmica.
Originalidade e formato elegante, com interface homem-máquina amigável.
Bloqueia e abre módulo da fita, fácil operação e manutenção.
Suporte as linguagens de programação BPLA e BPLB.
Novo mecanismo de controle com identificação automática do tipo de papel.

Sensor móvel com refletor e sensor de transmissão, que se adapta a vários tipos de papéis.

1.3 Especificações técnica
Itens

Impressão

Media

L42
Resolução

203DPI

Modo de impressão
Largura do papel
(Max)
Velocidade de
impressão (Max)
CPU

Térmica/ Impressão por transferência térmica

Memória
TPH Detecção
temperatura
TPH Detecção
posição
Detecção da marca
do papel
Detecção de fita
existente
Interface de
Comunicação
Tipo do papel
Rolo de papel O/D
(Max)
Tipo da bobina do
rebobinador
Largura do rolo de
papel (Max)
Rolo de papel I/D

104mm
75mm/s
32bit RISC micro-processador
SDRAM: 2MB FLASH: 1MB
FLASH expansível: (Pode expandir até 8MB)
Termistor
Micro-chave
Sensor óptico
Sensor óptico
Configuração padrão: RS-232 Serial CENTRONICS, USB e Ethernet
(opcional)
Papel contínuo, etiqueta, papel marcado e papel perfurado
127mm(5polegadas)
Embutido (Largura apropriada do papel 25mm-110mm)
Embutido (Largura apropriada do papel 25mm-80mm)
110mm
25mm (1polegada) /38mm(1,5 polegada)
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Comprimento da fita
(Max)
Fita I/D
Modo de ejeção do
papel

91m
12,5mm
Destacar

Caractere
s, código
de barras
e imagens.

Interface
de
operação
Fonte

Ambiente
Caracterís
ticas
físicas

－

Pode ampliar 1 8 vezes na direção vertical e horizontal
Rotação de impressão (0, 90, 180, 270)
BPLA instruções de configuração: Fonte comum de único byte: Fonte 0 a 8,
6 tipos de ASD fonte clara, 8 tipos de fonte courier.
Configuração
de BPLB Conjunto de instruções: tipos de fonte de varredura, 20 tipos de
caracteres
códigos de páginas.
Fonte auto definida: usuários podem definir a fonte e gravar na FLASH ou
SDRAM
Imagem
de
bits simples
em sistema
binário,
HEX,
PCX,
Imagem
BMP e IMG arquivos podem ser baixados para FLASH ou RAM
Dimensional código de barra: código 39, UPCA, UPCE, Intercalado 2 de 5,
código 128, EAN13, EAN8, HBIC (39 código com checkout), código de
barra, Industrial intercalada 2 de 5, armazenamento e transporte códigos
Código de barras
UPC2, UPC5, código 93, Postnet 25 (China), UCC/EAN, matrix 25, código
POSTNET, etc.
2 dimensional código de barras: PDF417, MAXICODE, código QR etc.
Ampliação e rotação

Botões e LEDs

1 botão, 2 LEDs

Entrada

AC 110

Saída
Ambiente
de
operação
Ambiente
de
armazenamento
Dimensão

DC 24V 1.5A

Peso

2.3 Kg

～240V 50/60Hz

℃～45℃, 20%～90% (40℃)
-40℃～60℃, 20%～93% (40℃)
+5

278 mm(L) ×218 mm(W)×185 mm(H)

Tabela 1.3.1

1.4 Chave, botão e LED
1.4.1 Chave liga e desliga
Na parte posterior da impressora, aperte “O” para desligar a
impressora, e aperte “|” para ligar.

Fig. 1.4.1-1 chave liga- desliga

1.4.2 Botão
Botão

Avanço

Função

Explicação

Instrução de
configuração
BPLB
Pressione a
tecla para o
modo de

Ligue a impressora com o botão do “Avanço” pressionado
até o LED piscar uma vez, a impressora sai do modo
off-line.
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impressão
Pressione o
botão para
avançar o
papel
Teste de auto
impressão
Calibrando a
etiqueta
Restaurar
taxa de
transmissão
Restaura
configurações
de fabrica
Sensor de
impressão
forma de
onda
Certifique-se
de que a
etiqueta
tenha sido
retirada
Cancelar,
pausa
Depuração

Aperte o botão “Avanço” no modo standby, a impressora
vai avançar uma etiqueta e parar na próxima.
Quando a impressora estiver no modo standby, mantenha
o botão “Avanço” pressionado até o LED piscar uma vez,
a impressora vai imprimir uma impressão padrão off-line.
Quando a impressora estiver no modo standby, mantenha
o botão “Avanço” pressionado até o LED piscar duas
vezes, a impressora vai iniciar um auto-ajuste com a
etiqueta utilizada (Calibração).
Quando a impressora estiver no modo standby, mantenha
o botão “Avanço” pressionado até o LED piscar três
vezes. Então, as comunicações padrões serão
restauradas (9600, N, 8, 1, Identificador rígido, sem
avanço automático).
Quando a impressora estiver no modo standby, mantenha
o botão “Avanço” pressionado até o LED piscar três
vezes. Então, as configurações de fabrica serão
restauradas.
Quando a impressora estiver no modo standby, mantenha
o botão “Avanço” pressionado até o LED piscar cinco
vezes, a impressora vai imprimir linhas com uma delas em
formato de onda.
Não existe sensor no modo de corte. O erro do LED é
apresentado ao fim da etiqueta durante a impressão. O
usuário pode apertar o botão “Avanço” para certificar que
a etiqueta tenha sido retirada.
Pressione o botão “Avanço” para cancelar a pausa e dar
continuidade à impressão.
Pressione o botão para depuração e reiniciar a impressora
para o modo standby.
Tabela 4.2-1 Lista de botões

1.4.3 Status do LED
Nome do LED
LED
de
energia
(Verde)

LED erro
(Vermelho)

Estado
Sempre
ligado
Piscar
rapidamen
te
Sempre
desligado
Sempre
ligado
Piscar

Observação
Impressora está no modo de espera
Impressora está ocupada (comandos de
processo)
Impressora está no modo de espera
Impressora entra no estado de pausa
Impressora com erro
Tabela 1.4.3-1 LED
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1.5 Interface
1.5.1 Interface Serial
A Interface serial da impressora é compatível com RS-232 e equipado com um conector DB9 fêmea.

1.5.1.1 Interface que liga o terminal de distribuição
Sinal da impressora e estado são descritos como segue tabela abaixo:
PIN NO
1
2
3
4
5
6

Nome
sinal
NO
RXD
TXD
DTR
SG
DSR

Direção
sinal
Terra
Entrada
Saída
Saída
—
Fluxo

7
8
9

RTS
CTS
FG

Saída
Entrada
—

de

Função
Dados finais de entrada
Dados finais de saída
Terminal de dados está pronto
Sinal terra
Equipamento de dados está
pronto
Solicitar envio
Autoriza envio
Terra da tampa da impressora

Tabela 1.5.1-1 Interface e informações sobre pinos

1.5.1.2 Diagrama Interface serial

Fig. 1.5.1-1 Diagrama Interface Serial

1.5.1.3 Cabo de comunicação da Interface serial
Cabo de comunicação serial é 9 por 9 e seu comprimento é 1,5m.
Demonstração de conexão interface:

Computador

Impressora

TXD---------------RXD
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RXD---------------TXD
DSR---------------DTR
CTS---------------RTS
RTS---------------CTS
DTR---------------DSR
FG -----------------FG
SG -----------------SG
1.5.1.4 Parâmetros da interface serial
Os parâmetros são mostrados abaixo:
Itens
Modo de
transferência de
dados

Parâmetro
Cabo de comunicação assíncrono

Modo síncrono

Assíncrono

Modo de controle de
fluxo de dados

RTS/CTS

Nível de voltagem

Marca = -3 até -15 V: Lógica "1"/ Desligado
Espaço = +3 to +15 V: Lógica "0"/ Ligado

Taxa de transmissão

9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps

Bit de dados

8 bit ou 7 bit

Verificação paridade

Nenhum, par, ou impar

Bit de parada

1 bit
Fig. 1.5.1-2 Parâmetros da interface serial

Atenção:


Taxa de transferência serial, bit de dados, bit paridade são definidos pela EEPROM

1.5.1.5 Configuração padrão de interface
Configurações padrões das impressoras são mostradas abaixo: (O usuário podem imprimir papel auto teste
para verificar a configuração da interface)
Taxa de transferência: 38400bps
Bit de dados: 8 bit
Verificação de paridade: Nenhum
Bit de parada: 1 bit
Modo controle de fluxo de dados: Hardware
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1.5.2 Módulo de interface paralela
A interface paralela usa interface Centronics 36 pinos como o conector paralelo.

1.5.2.1 Sinal de definição da interface paralela
Pino

Alimentação

Modo compatibilidade

1

H

nStrobe

2

H

Dado 0 (Bit menos significativo)

3

H

Dado 1

4

H

Dado 2

5

H

Dado 3

6

H

Dado 4

7

H

Dado 5

8

H

Dado 6

9

H

Dado 7 (Bit mais significativo)

10

P

nAck

11

P

Ocupado

12

P

Perror

13

P

Selecionar

14

H

nAutoFd

15

Não definido

16

Terra lógica

17

Terra do chassi

18

P

Periférico lógico alta

19

Terra do sinal (nStrobe)

20

Terra do sinal (Dado 1)

21

Terra do sinal (Dado 2)

22

Terra do sinal (Dado 3)

23

Terra do sinal (Dado 4)

24

Terra do sinal (Dado 5)

25

Terra do sinal (Dado 6)

26

Terra do sinal (Dado 7)

27

Terra do sinal (Dado 8)

28

Terra do sinal (PError, Select, nAck)

29

Terra do sinal (busy and nFault)

30

Sinal de terra (nAutoFd, nSelctIn, and nInit)
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31

H

nInit

32

P

nFault

33

Não definido

34

Não definido

35

Não definido

36

H

nSelectIn
Tabela 1.5.2-1 Definição do sinal da interface paralela

Atenção:
(1) H está pronto para computador conectar, P pronto o terminal da impressora
(2) O tamanho do cabo da conexão interface serial deve ser o mais curto possível se ele atende os requisitos.
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1.5.2.2 Diagrama interface paralela

Fig. 1.5.2-1 Diagrama de interface paralela

1.5.2.3 Cabo de comunicação da interface paralela
Cabo paralelo é de 25 por 36, seu comprimento é 1,2m.
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Parâmetros da interface paralela
Itens

Parâmetros

Modo de transferência de dados

8 bit paralelo

Modo síncrono

nStrobe sinal fornecido externo

Modo controle de fluxo

Sinal ocupado / Ativo

Nível de voltagem

TTL compatível
PE (terra)

Status de transferência

Falha (status da impressora)
Fig. 1.5.2-2 Parâmetros da interface paralela

1.5.2.5 Tempo de seqüência da impressora paralela

Fig. 1.5.2-2 Recebendo dados da interface paralela

Sinal
Configuração
Pronto
Stb
Ocupado
Manter

Mín.
0.75 us
0.75 us
0.75 us

Max.
500 s
0.5 us
-

Fig. 1.5.2-3 Recebendo seqüência de dados da interface paralela

Atenção:


Interface paralela usa sinal de nível de voltagem TTL. Quando for utilizado, por favor, certifique-se que a

comunicação de resposta não é mais do que 0.5µs.


Durante a transmissão de dados, o computador host não deve ignorar o sinal ativo, ou dados de impressões

podem ser perdidos.
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1.5.3 Módulo de interface USB
1.5.3.1 Conector de interface e especificações
Conector de interface USB usa USB B conector de módulo padrão

1.5.3.2 Definição do sinal da Interface USB
A definição do sinal é mostrada abaixo:
No

Sinal

Definição

1

VCC

Alimentação

2

DATA+

Dados positivos

3

DADA-

Dados negativos

4

GND

Terra

Tabela 1.5.3-1 definição de sinal da interface USB

1.5.3.3 Diagrama da interface serial

Fig. 1.5.3-1 Diagrama interface USB

1.5.3.4 Cabos de comunicação
O cabo de comunicação da interface USB é cabo padrão ATOB.

1.5.3.5 Interface paralela
A interface USB suporta protocolo USB 1.1, de apoio e transmissão HUB USB
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2. Impressora e módulos compostos
2.1 Impressora
A L42 é composta pelos módulos abaixo:
 Tampas
 Mecanismo de impressão
 Placa de controle do módulo
 Gabinete do rolo de papel
 Eixo de saída e rebobinamento de fita
 Module do botão
As estruturas da impressora são mostradas abaixo:

Fig. 2.1-1 estrutura do produto

Fig. 2.2-1 estrutura do produto

1—Gabinete inferior
2—Painel frontal
3—tampa superior
4—LOGO
5—botão
6—LED
7—Janela
8—suporte da fita
9—botão de rebobinamento da fita
10—Suporte do rolo de papel
11—guia de papel
12—gabinete do papel
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13—Chapa direita do mecanismo
14—Chave de abertura

Fig. 2.3-1 Estrutura do produto

Fig. 2.4-1 Estrutura do produto

15—chapa de corte
16—Suporte principal
17— Rolo de borracha de impressão
18—guia de papel lado esquerdo
19—Chapa esquerda do mecanismo
20—Tampa protetora da tampa da chapa
21—Suporte rebobinamento do ribbon
22—TPH
23—Guia de papel lado esquerdo
24—THP Micro chave
25—Chave liga - desliga
26—Fonte da interface
27—Interface USB ou Interface paralela
28—Interface serial
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2.2 Diagrama de fiação da placa controladora
Esta impressora contém a placa principal BARFVX.X; vários componentes de impressora como sensores, motores e
botões são conectados diretamente a placa controladora através de diferentes conectores. O diagrama abaixo mostra
os conectores.

Fig. 2.2-1 Diagrama de fiação da placa controladora
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Fig. 2.2-2
de cada
conector

Posição
na placa
controladora principal

3. Desmontagem e montagem da impressora
Aviso de itens quando estiver operando:
1)

Não desmonte qualquer peça e parafuso do equipamento.

2)

Quando desmontar peças, por favor, verificar se o cabo de conexão está danificado.

3)

Por favor, utilizar proteção anti-estática quando estiver desmontando a cabeça de impressão e unidades

eletrônicas.
4)

Não deixe peças como parafuso dentro da impressora, quando estiver desmontando a impressora.

5)

Evite riscar a superfície da cabeça de impressão quando montar a impressora.

Utilize ferramentas de manutenção
Material assistente: graxa, álcool isopropílico.
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3.1 Desmontando a impressora
3.1.1 Desmontar da tampa superior e caixa do papel
Imagens

Instrução

Visão superior da impressora.

Abra a tampa superior

1)

Solte os três parafusos de fixação ST2.9*8
com chave philips, retire o suporte do papel
e o módulo da tampa superior.
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2)

Tampa superior, caixa do papel e tampa
inferior após desmontagem.

3)

Mantenha as peças como mostra a figura,
para separar a suporte do papel e tampa
superior
Por favor, note que a tampa superior
deve se retirada com a força apropriada
para evitar danificar a peça.

4)

Tampa superior e caixa do papel após
desmontagem

3.1.2 Desmontando a tampa superior

1

）

Imagens

Instrução

Peças montadas da tampa superior
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2

）
Soltar o parafuso (ST2.6*6)
Usado para fixar o acrílico condutor de luz,
com chave philips e retire-o.

3

）

\

Desmonte o anel de retenção
mostrado na figura a esquerda.

4

）

Peças após desmontagem

3.1.3 Desmonte a tampa inferior
Imagens

Instrução
Peças montadas da tampa inferior.
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Retire o painel frontal conforme a figura.

Painel após desmontagem.

Solte os quarto parafusos (ST2.9*8)
Usado para fixar o módulo do mecanismo da
impressora, com chave de Philips retire-os.
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Retirar os cabos de conexão e desmontar
os dois parafusos (ST2.9*6)
Usado para fixar a placa principal com chave
de Philips retire-os.
Nota: tome cuidado para não danificar os
cabos de conexões, quando conectar ou
desconectar os cabos

.

Peças depois da desmontagem

3.1.4 Desmontar a placa principal controladora
Imagens

Instruções
A Imagem da placa principal controladora

19

Desconecte os cabos de conexão da chave
liga- desliga como mostra a Imagem

3)
Desmonte os parafusos da interface serial, à
esquerda a imagem das peças
desmontadas.

3.1.5 Desmontar o mecanismo da impressora
Imagens

Instruções

A Imagem do mecanismo da impressora

Soltar os quatro parafusos (ST2.6*6)
Usado para fixar placa lateral esquerda e direita
do módulo do mecanismo, com chave de Philips
retire-os.

20

Protetor das chapas laterais esquerdas e
direitas do mecanismo da impressora após a
desmontagem

3.1.6 Desmontar os botões
Imagens

Instruções

Cortar os grampos com cortador de fio
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Botão e mecanismo da impressora após a
desmontagem montagem.

3.1.7 Desmontar o suporte da fita e suporte principal
Imagens

Instruções

Abra a trava como mostra a imagem mostrada

Desmonte o anel de retenção ф4emostrado na imagem à esquerda
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As imagens do suporte principal, suporte da
fita, eixo do mecanismo de rotação, mola de
torção do mecanismo após desmontagem

3.1.8 Desmontar o suporte principal
Imagens

Instruções

Imagem do suporte principal

Solte os 4 parafusos de fixação da
engrenagem da placa (ST2.6*6) como
mostra a figura com uma chave de
fenda e desmonte o módulo de
transmissão de engrenagem.
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Solte os 2 parafusos da engrenagem do
motor, como mostra com uma chave de
fenda e desmonte o motor e cabo terra

As imagens do motor, cabo terra e
módulo de engrenagem.

Desmontar os 4 Anéis de retenção de
4mm, retire as engrenagens.
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Conforme mostra a imagem

Solte 1 parafuso (ST1.7*10)
Usado com uma chave philips para fixar
a micro chave e retirar a micro chave.

Conforme mostra imagem

3.1.9 Desmontar Rolete de borracha
Imagens

Instruções
Desmontar a engrenagem 2 do rolete de
borracha.
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Solte o parafuso (ST2.6*6) usado para fixar o
cabo terra e a chapa de metal

As imagens das peças após desmontagem

Desmonte os dois anéis retentores Φ4 com
alicate pinça e retire a bucha e o rolete de
borracha

A imagem das peças após a desmontagem
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3.1.10 Desmontar o módulo da guia de papel
Imagens

Instruções

A imagem da guia de papel

Corte os clipes com um cortador
de fio
Desmontar os dois parafusos
(ST2.9*6)

Desmontar o módulo de papel
esquerdo e módulo direito

Soltar os parafusos (ST2.6*6)
Usado para fixar o tampa do
sensor
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Conforme mostra figura a
esquerda

Desmontar 1 parafuso (ST2.6*6)
Usado com uma chave de fenda
para fixar o sensor.

Conforme mostra a figura a
esquerda

Desmontar 1 parafuso (ST2.9*6)
Usado com uma chave de fenda
para fixar a mola de tensão.
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Remova a engrenagem

3.1.11 Desmontar defletor de fita
Imagens

Instruções

Desmontar os dois parafusos (ST2.6*6)

Conforme mostra a imagem esquerda

Corte os grampos com cortador arame, retire
a engrenagem de rebobinamento e a mola de
saída da fita
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Conforme mostra a figura a esquerda

Aperte o módulo TPH na direção conforme
mostra a imagem e separe a torre do fundo

Empurre para frente o módulo TPH na
direção de nível conforme mostra a imagem a
esquerda e retire-a.

A imagem das peças apos desmontadas
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3.1.12 Desmontar a cabeça de impressão
Imagens

Instruções

Solte esses dois parafusos (2-M3*5) com
uma chave de fenda e retire a chapa de
proteção da cabeça de impressão.

Solte esses dois parafusos (2-M2.5*4) com
uma chave philips e retire a placa de
proteção da fita.

Imagem das peças separadas.

Solte estes três parafusos (3-M3*5) com uma
chave philips e retire a cabeça de impressão
e o cabo terra.

Imagem das peças do separada
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3.1.13 Desmontar o sensor da fita
Imagens

Instruções

Solte o parafuso (ST-2.6*6) com uma chave
philips e retire o sensor da fita.

Imagem das peças separadas
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3.1.14 Desmontar o módulo de rebobinamento da fita e módulo de liberação
Imagem

Instruções

Remova os dois anéis de retenção
ф4 , conforme mostra a imagem ao
lado.

Todas as peças separadas.

Desmonte o módulo de
distribuição da fita

Módulo de rebobinamento da
fita
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Imagem das peças após separação.

3.1.15 Desmontar gancho da trava do módulo
Imagens

Instruções

Solte com uma chave
philips o parafuso
(ST-2.6*6) para retirar a
mola de tensão da trava
esquerda.

Solte com uma chave
philips o parafuso
(ST-2.6*6) para retirar a
mola de tensão da trava
direita.
2. Solte o parafuso de
fixação da trava (M3*6).

Retire o módulo da trava e
as peças conforme são
mostradas.
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3.1.16 Desmontar a mola de pressão da cabeça de impressão
Imagens

Instruções

Remova os dois anéis de retenção de ф4.

Imagem das peças desmontadas

3.1.17 Desmonte o módulo da tampa final de fita
Imagens

Instruções

Remova os dois anéis de retenção ф4
mostrados na figura ao lado.

Imagem das peças separadas.
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3.2 Montar
Por favor, reverta o procedimento de desmontagem para fazer a montagem.
Método de reposição e manutenção das peças principais

4.1 Manutenção e substituição da cabeça de impressão
4.1.1 Manutenção da cabeça de impressão.
Para estender a vida útil da cabeça de impressão e ter certeza do efeito de impressão, é recomendado que limpe
a cabeça de impressão toda vez a cada rolo de papel impresso
Abaixo, etapas para limpar:
1)

Desligue a energia da impressora;

2)

Limpe a superfície da cabeça e impressão com álcool e cotonete (não deixar encharcado)

3)

Ligue a energia quando a cabeça de impressão estiver seca.

4.1.2 Substituir a cabeça de impressão.
1)

Abra a tampa superior da impressora, aperte a chave de abrir e soltará o módulo do suporte da fita,

2)

Consulte os passos no 3.1.12 (somente se cabeça de impressão necessitar ser substituída, solte os

parafusos de fixação da cabeça de impressão, cabo terra e retire o módulo da cabeça de impressão) para retirar
a placa de proteção da cabeça de impressão;
3)

Consulte o passo 5 no 3.1.12 para retirar a cabeça de impressão.
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4.1. Atenção
 A cabeça de impressão pode gerar calor, então não retire até que esteja completamente na temperatura
ambiente após a impressão;
 A cabeça de impressão tem peças facilmente danificáveis e para evitar que ocorram problemas evite
limpar com objetos duros durante a retirada ou manutenção.

4.2 Manutenção e substituição do rolete de borracha
4.2.1 Manutenção do rolete de borracha
Para estender a vida útil da cabeça de impressão e certificar o efeito da impressão, é recomendável limpar o
rolete de borracha toda vez após limpeza da cabeça de impressão.
Abaixo, etapas para limpar:
1)

Desligue a energia da impressora;

2)

Limpe a superfície do rolete de borracha com álcool;

3)

Ligue a energia quando a cabeça de impressão estiver seca

4.2.2 Substituição do rolete de borracha
1)

Consulte o passo 2 no 3.1.8 para retirar o módulo de engrenagens de transferência.

2)

Consulte o passo de remoção do rolete de borracha no 3.1.9 para retirar o rolete de borracha.

4.2.3 Atenção


O rolete é de borracha evite riscos ou compressão com objetos duros e afiados durante a remoção ou

manutenção.

4.3 Substituir a micro chave
4.3.1 Substituindo a micro chave
1)

Consulte etapa 3 no 3.1.1 para remover módulo da tampa superior;

2)

Consulte as etapas no 3.1.3 para remover o painel frontal;

3)

Consulte etapa 4 no 3.1.3 para remover o módulo do mecanismo;

4)

Consulte as etapas no 3.1.5 para remover chapa direita do mecanismo;

5)

Consulte a etapa 8 para remover a micro chave.
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4.3.2 Atenção


A micro chave pode ser facilmente danificada, evite colocar pressão ou arrastar o fio conforme montar e

desmontar.

4.4 Substituição do sensor
Existem dois sensores na impressora: sensor de papel e sensor de ribbon.

4.4.1 Substituindo o sensor de papel
1)

Consulte etapa 3 no 3.1.1 para remover módulo da tampa superior;

2)

Consulte as etapas no 3.1.3 para remover o painel frontal;

3)

Consulte etapa 4 o 3.1.3 para remover o módulo do mecanismo;

4)

Consulte as etapas no 3.1.7 para remover o módulo de retenção da fita;

5)

Consulte as etapas no 3.1.10 para remover sensor de papel.

4.4.2 Substituindo sensor de ribbon
6)

Consulte etapa 3 no 3.1.1 para remover o módulo da tampa superior;

7)

Consulte as etapas no 3.1.3 para remover o painel frontal;

8)

Consulte etapa 4 no 3.1.3 para remover o módulo do mecanismo;

1)

Consulte as etapas no 3.1.7 para remover o módulo de retenção da fita;

2)

Consulte etapa 1 no 3.1.11 para remover a placa de proteção da fita;

3)

Consulte etapa 3 no 3.1.11 para cortar o clipe amarrado no fio;

4)

Consulte etapa 1 no 3.1.13 para remover o sensor de fita.

4.4.3 Avisos


Está proibido limpar o sensor com gasolina, acetona ou outro solvente orgânico.

4.5 Montando eixo de substituição da fita
4.5.1 Troca da arruela de feltro do eixo de liberação da fita
Eixo de liberação da fita é conforme abaixo:
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Imagem 4.6.1

1-Anel de retenção
2-Arruela
3-mola de liberação da fita
4-Bucha de instalação da mola
5-Arruela de feltro
6-arruela de liberação
7-Arruelas plástica lisa
8-Anel de retenção
9-Eixo de liberação

Passos para substituição:
1)

Abra a tampa superior;

2)

Remova a chapa protetora da fita conforme 3.1.11

3)

Remova o anel de retenção, arruela, mola de liberação e a bucha.

4)

Substitua a arruela de feltro

；

4.5.2 Substituição da arruela de feltro no eixo de rebobinamento de fita
Eixo de rebobinar conforme abaixo:

40

Imagem 4.6.2

1-Arruela de travamento
2-engrenagem de rebobinamento
3-Arruela lisa
4-Arruela do rebobinamento
5-mola do rebobinamento
6-bucha do eixo

Passo para troca:
1)

Abra a tampa superior;

2)

Remova a placa protetora da fita conforme passo 1 de 3.1.111

3)

Retire o módulo de rebobinar;

4)

Pressione a engrenagem de rebobinamento e retire a arruela de travamento do módulo de rebobinamento;

5)

Troque a arruela de feltro.

；

4.5.3 Comunicado:


Seja cuidadoso para que as outras peças não sejam arremessadas devido à pressão da mola;



Seja cuidadoso com a seqüência quando estiver instalando a arruela de feltro novamente.



Certifique-se quanto à instalação da arruela de travamento para que não se solte.
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4.6 Substituição do motor
4.6.1 Substituição do motor
1)

Remova o módulo do gabinete superior conforme etapa 3 do 3.1.1

2)

Remova o painel frontal conforme passo 3 do 3.1.3

；

3)

；
Remova o mecanismo conforme passo 4 do 3.1.3；

4)

Remova módulo da engrenagem de transferência conforme etapa 2 do 3.1.8

5)

Remova o motor conforme etapa 4 do 3.1.8.

4.7 Substituição da placa do botão de avanço
4.7.1 Substituição da placa do botão de avanço
1)

Remova o módulo da tampa superior conforme etapa 3 do 3.1.1

2)

Remova o painel frontal conforme etapa 3 do 3.1.3

4)

；
Remova o mecanismo conforme etapa 4 do 3.1.3；
Remova placa do lado direito conforme 3.1.5；

5)

Remova o botão de alimentação conforme 3.1.6.

3)

；

4.7.2 Nota:


Seja cuidadoso, não puxe o cabo para evitar danos.
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；

5. Ajuste da impressora
Esta impressora pode ajustar o paralelismo da fita e a posição do sensor de presença.

5.1 Ajustamentos do paralelismo da fita

Fig. 5.1

O método de ajuste da placa de proteção da fita são mostrados abaixo:
Solte os dois parafusos da imagem 5.1;
Ajuste manualmente a placa protetora;
Aperte o parafuso e imprima

5.2 Ajustes da posição do sensor
Monte o sensor no módulo de ajuste de papel, o qual pode ser mudado de acordo com o tamanho da etiqueta (veja
imagem 4.1). Durante a colocação da etiqueta, ajuste o sensor para certificar que a posição do sensor no meio do
módulo esteja posicionado onde se encontra o papel. Para garantir o papel dentro do espaço de leitura do sensor, a
distância da lateral do papel para o limite do sensor deve ser em torno de 0.5mm. O padrão para etiqueta aplicada
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deve ser de acordo com as solicitações de especificações da de etiqueta no apêndice 1.3.

Imagem 4.1.1

5.3 Ajustes do parâmetro comum da impressora
Ajuste do parâmetro comum da impressora e limites
Parâmetro

Configuração
de linha

Tonalidade
de impressão

00—30

Posição
vertical

-99—99 dots

Posição
Horizontal

-99—99 dots

Posição de
corte

-99—99 dots

Observações
Sob a condição de uso que a impressão encontra nos
requerimentos, defina a tonalidade de impressão o mais
baixo possível para evitar afetar a vida útil da TPH.
Ajuste a impressão na direção vertical com 1 dot como
unidade de direção.
Ajuste a impressão na direção horizontal com 8 dots como
unidade de direção. Não realiza a impressão padrão
quando for menor que 4 dots, a impressão padrão poderá
ser realizada com base em 8 dots quando estiver entre 4
dots e 8 dots.
Ajustar posição de corte na direção vertical com um ponto
como unidade de movimento.
Tabela 4.2.1

Atenção
i.
8 dots equivalem a 1 mm.
ii.
Os parâmetros abaixo são ajustados para o ponto quando sai da fabrica. Por favor, não mudá-los.
Impressão padrão no cupom (x, y) e direção de ajuste
1)
Ajuste de posição de impressão vertical
Quando imprime o cupom acontece conforme a imagem A ou imagem B, ajuste a posição vertical da imagem C.

Fig. 4.2.2
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Atenção
iii. Imagem A mostra a posição de impressão para cima e deve ser ajustada direção negativa.
iv. Imagem B mostra a posição de impressão para baixo e deve ser ajustada na direção positiva.
2)
Ajuste de posição horizontal
Quando o cupom é impresso e a impressão se identifica com as imagens D ou E, ajuste a posição de impressão
horizontal para imagem F.

Fig. 4.2.3

Atenção
v. Imagem D mostra a posição a posição de impressão para a esquerda, a qual deve ser ajustada na direção positiva.
vi. Imagem E mostra a posição a posição de impressão para a direita, a qual deve ser ajustada na direção negativa.
3)
Ajuste da posição do corte
Quando o cupom impresso é cortado acontece conforme imagem G ou H, ajuste a posição do corte para a imagem J.

Fig. 4.2.4

Aviso:
vii. Imagem G mostra a posição do corte para cima, o qual deve ser ajustado na direção negativa.
viii. Imagem H mostra a posição do corte para baixo, o qual deve ser ajustado na direção positiva.

6. Soluções de problemas
6.1 Soluções de problemas
Sintoma de erro
Dois flashes
Três flashes

Motivo

Solução

A tampa da TPH esta aberta
Falha micro chave da TPH
Rolo de papel acabou ou rolo de papel não
está carregado
O tipo do rolo de papel não é compatível
com sensor de presença de papel

Abaixe a TPH
Entrar em contato com pessoal de manutenção

Superfície da do rolo de papel está suja ou

Por favor, troque peça suja ou danificada
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Recarregue rolo de papel
Configure o papel no software da impressora
de acordo com o papel utilizado.

danificada
Rolo de papel está fora do sensor de papel
marcado
Papel emperrado

Quatro flashes

A superfície do sensor de papel está suja
A conexão do cabo de comunicação não
está conectado
As configurações de comunicação entre a
impressora e provedor não é consistente

Erro no sensor de fita

Recoloque sensor de fita

Falha no sensor de verificação manual
Impressão está muito escura
Temperatura do ambiente de operação é
muito alta, a TPH está superaquecida.

Impressão anormal
(parcial
ou
totalmente anormal)

Erro no sistema
Alguma linha de impressão da cabeça de
impressão pode estar danificada.
Cabeça de impressão danificada
Placa controladora da impressora está
danificada


Copia de impressão
está comprimida




TTR Amassa

Faça a conexão do cabo de comunicação

Fita usada saiu ou acabou
Fita está emperrada

Cinco flashes

Led sempre ligado

Remova o papel emperrado e recarregue
novamente.
Limpe a superfície do sensor de papel
Configure a interface de comunicação da
impressora corretamente
Remova o papel emperrado, verifique a cabeça
térmica através da pagina de testes e se a
temperatura está baixa. A impressora pode
continuar imprimindo, qualquer problema
substitua a cabeça de impressão. (pagina de
testes tem a referência no apêndice 1)
Certifique que a etiqueta esteja instalada
apropriadamente durante verificação manual
Reduza o escuro da impressão
Por favor, melhore as condições de ventilação.
A impressora pode funcionar normalmente
depois que a temperatura baixar
Recarregue nova fita
Reajuste a fita

Papel emperrou durante a impressão,
cabeça de impressão super aquecida

Seis flashes

Recarregue o rolo de papel novamente

Por favor, entrar em contato com nosso
distribuidor
Verifique a confiabilidade do conector da TPH.
Se não é confiável, conserte; se danificou,
substitua por um novo.
Substitua por uma nova.
Substitua por uma nova.


Engrenagem desgastada
Guia de papel muito apertado
Motor anormal




A posição horizontal é diferente de
impressão esta diferente.
 Desvio do lado direito é grande para
pressionar a TPH
 Se a posição do escudo protetor da TTR
não está correta.
Engrenagem desgastada
Motor danificado
 Bucha do eixo danificada


Recuperação
anormal TTR



TTR não retornado





Feltro danificado
Rolamento danificado
 Bucha danificada




Mola de torção do TTR danificada
Feltro danificado
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Ajuste a distância da guia de papel
Substitua o motor

Ajuste a posição horizontal do TTR e
mantenha consistente.
 Ajuste a pressão no lado direito e esquerdo.
 Ajuste a posição da subida e descida da
chapa protetora da TTR


Descubra a engrenagem danificada e
substitua
 Substitua o motor
 Limpe a bucha por dentro, teste novamente,
se ainda persistir o problema substitua a
bucha
 Substitua o feltro por um novo.
 Remova o rolamento e verifique.
 Remova e verifique e limpe, caso esteja
danificado substitua
 Substitua a torção (mola de tensão)
 Substitua o feltro por um novo


Barulho anormal do
avanço do papel

Retire a engrenagem danificada e substitua
por uma nova



Bucha danificada

Sensor anormal
Motor anormal ou conexão de cabos
anormal
 Papel emperrado


Saída de
anormal

papel

Remova e verifique e limpe, caso esteja
danificado substitua
 Limpe o sensor e teste novamente, se
persistir o erro remova o sensor e substitua
 Substitua o motor ou os cabos de conexão
 Retire o papel emperrado




tabela 6. 1-1 Tipos de erros da impressora

6.2 As condições de erros de ação da impressora
 Impressão para;
 Erros de LED piscando;
 Bip (configure condição de bips através do comando <STX>JZ)
 O sinal paralelo / falha na configuração para baixo nível, significa que não é permitiu receber sinal paralelo; mas
permite receber serial em seguida.

6.3 Descrições do estado da impressora
 Erro
Incluindo cabeça térmica levantada, comando de sintaxe errado, saída de papel, comunicação serial incorreta, cabeça
de impressão superaquecida, erros de verificação de papel e ribbon, erro de corte e avanço de papel, etc;
 Standby
Sem erro para a impressora, sem imprimir, sem alimentação de papel, esperando pela tarefa de impressão;
 Impressão
O processo de receber a tarefa de imprimir e começar imprimir até terminar de imprimir;
 Saída do papel
O processo de saída do papel e corte depois de terminar a impressão;
 Status do papel
O processo após o corte até voltar à posição de impressão do papel;
 Alimenta papel automaticamente
O processo no qual a impressora ajusta o avanço do papel automaticamente sob a condição de inicialização,
reinicialização, pressione a cabeça de impressão quando o avanço de papel automático esta disponível.

Nota:
 A informação do estado da impressora pode ser verificada por comando e automaticamente retornando a
informação;
 A informação do estado da impressora pode ser verificada por dois caminhos conforme segue abaixo:
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Comando de consulta de status (comando em tempo real)
O usuário envia o comando de consulta do status para a impressora e a impressora consegue informar o
estado por interface serial conforme a data do formulário estabelecido.
Comando de consulta de status inclui:
Se a função auto retorno estiver disponível, a impressora pode retornar automaticamente por interface serial
o estado atual pela interface serial.
Item
Saída de impressão de 1 etiqueta
Saída de impressão de 1 lote
Reiniciar Hardware
Reiniciar parcial

Valor de retorno
0x1E
0x1F
‘R’
‘T’
‘I’

Erro sintaxe de comando

O status da impressora não pode ser informado por interface paralela porque não é compatível com a função
retornar.

Apêndice
Apêndice 1 Lista de comandos
Símbolo do
comando
<SOH>#
<SOH>A
<STX> %
<STX>K
<STX>K D
+
>

Função do comando
Impressora reinicia
Retorna o status da impressora (formato seqüência de
dados de caracteres)
Ajusta posição de impressão
Ajusta compensação de impressão
Posição da chave Dip
Aumentar gradualmente os números
Diminui gradualmente continuamente
Aumenta gradualmente os caracteres
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Apêndice 2 Lista de configuração de EEPROM
0x00

0x01

0x02

0x03

Comprimento da etiqueta de
papel contínuo
LabelLen
Comprimento do espaço entre
as etiquetas
GAP_LENGTH
Procura marca e avançando a
calibração
Flag Seek
Largura da cabeça de
impressão

Hexa, ponto de unidade, o tamanho máximo da
memória RAM é decido pelo tamanho do buffer
de impressão
Hexa, ponto de unidade (dot).
Hexa, ponto de unidade, esse parâmetro
configura de 3-6 vezes o tamanho e também
configura a distância do avanço do papel.
Hexa, ponto de unidade (dot).

TphWidth
Buffer da largura de impressão
0x04

0x05

0x06

0x07

0x08
0x09

0x0a

0x0c
0x0e
0x0f
0x10

0x11

0x12

PrintBufferLen
Distância entre TPH e sensor
de transmissão
TPH_Sensor_T
Distancia entre TPH e sensor
de reflexão
TPH_Sensor_F
Distancia entre TPH e lamina
de corte
TPH para corte
Distância entre TPH e cortador
TphToPeel
Distância entre TPH e cortador
TphToCutter
Grava número de impressões
(pagina)
PrintTicketNumber
Registra comprimento da
impressão (metro)
PrintDistanceRecord
Resolução TPH
TphResolution
Velocidade de impressão
PrintSpeed
Velocidade de avanço de
papel
FeedSpeed
Velocidade do avanço de
retorno
BackFeedSpeed
Tonalidade de impressão
HeatTime

Hexa, byte de unidade, 200 dots é o valor da
largura para a cabeça imprimir, (limite do buffer
de impressão de 104mm TPH é: 200 dot para
104mm)
Hexa, ponto de unidade (dot).

Hexa, ponto de unidade (dot).

Hexa, ponto de unidade (dot).

Hexa, ponto de unidade (dot).
Hexa, ponto de unidade (dot).

Hexa, unidade (pagina)

Hexa, ponto de unidade (dot).
Hexa, unidade é 1/10 dot ou mm
Hexa, a faixa da velocidade de impressão está
entre limite mínimo e limite máximo.
Hexa, a faixa de velocidade de alimentação
está entre limite mínimo e limite máximo.
Hexa, a faixa de velocidade está entre limite
mínimo e limite máximo
Byte baixo, Hexa, unidade (número), limites de
0 a 30.
Tonalidade de impressão padrão, incluindo
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amostra da tonalidade de impressão.
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19

0x1a
0x1b

Marcado valor S/N
FlagAD
Valor do final de papel S/N
PaperOutAD
Existência de papel S/N
ExitAD
Ribbon valor S/N
RibbonAD
Sensor de TPH aberto S/N
HDPOS_AD
Ajuste da posição de corte
TearOffAdjust
Ajuste da posição do posição
de corte
PeelOffAdjust
Ajuste de posição do corte de
papel
CutterOffAdjust
Ajuste de impressão vertical
PrintYAdjust

0x1c

Ajuste de impressão horizontal

4245

PrintXAdjust

0x1d
SystemSet1

0x1e
SystemSet2

0x1f
SystemSet3

Hexa
Hexa
Hexa
Hexa
Hexa
Hexa, ponto de unidade (dot), limites entre
0xFF9D até 0x0063 (-99 to +99dot)
Hexa, ponto de unidade (dot), limites entre
0xFF9D até 0x0063 (-99 to +99dot)
Hexa, ponto de unidade (dot), limites entre
0xFF9D até 0x0063 (-99 to +99dot)
Hexa, ponto de unidade (dot), limites entre
0xFF9D até 0x0063 (-99 to +99dot)
Hexa, ponto de unidade (dot), limites entre
0xFF9D até 0x0063 (-99 to +99dot)
Unidade mínima de impressão horizontal é de
1mm (8 dots). O ajuste não será feito se o
ajuste for menor que 4 dots, o ajuste será feito
com 8 pontos se o ajuste estiver entre 4 e 8
pontos. Ex. 001, 0002, 0003, no ajustado;
0004, 0005, 0006, 0007 ajusta-se em 1 mm.

Modo de impressão

Bit7

Tipo do papel

Bit6

Modo saída de papel

Bit5,4

Duplo buffer de impressão
Modo de utilização Etiqueta
marcado

Bit3

0 papel não contínuo 1 papel
contínuo
00 cortador 01 repicado 10 rasgar
11 retração
0 buffer duplo 1 buffer único

Bit1

0 Marcado 1 Marcado/Distância

Detectar comunicação serial

Bit7

0 Não 1 Sim

Detectar idioma do programa
Recarregar automaticamente
papel quando ligar
Bloquear botão de avanço
Informações de retorno
automático
Permitir comando e tempo real

Bit6

0 Não 1 Sim

Bit5

0 Não 1 Sim

Bit4

0 Não 1 Sim

Bit3

0 Não 1 Sim

Bit2

0 Não 1 Sim

Unidade do sistema

Bit1,0

00 mm 01 polegada 1X dot

Tipo sensor de papel marcado

Bit7

0 reflexão 1 transmissão

Tipo do sensor de existência

Bit6

0 reflexão 1 transmissão
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0 térmica 1 transferência térmica

de papel

0x20
CommSet

0x21

0x22

0x23

0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29

0x2a

Tipo do sensor de fita
Tipo do sensor de posição da
TPH
Instalação sensor de
existência de papel
Instalação LCD
LCD e teste de idioma da
página
Instalação da Flash
Modo controle de fluxo de
dados
Data bit

Bit5

0 reflexão 1 transmissão

Bit4

0 reflexão 1 transmissão

Bit3

0 instalado 1 não instalado

Bit2

0 instalado 1 não instalado

Bit1

0 Chinês 1 Inglês

Bit0

Bit6

0 instalado 1 não instalado
0 hardware RTS/CTS 1 software
XON/XOFF
0 dados de 8bits 1 dados de 7bits

Verifica bit

Bit5,4

0X Não

0:1 bit para bit

0x2c

10 impar

11 igual

Bit de parada

Bit3

Taxa de transmissão

0': valor padrão é 9600bps

Valores

1'~ '9':
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200,
38400 (bps)

Tamanho do buffer do sistema

Hexa, unidade é KB, é obrigatório o tamanho
do buffer

SystemBufferSize
Velocidade original do motor
quando acelera
Começo da aceleração do
motor
Velocidade Final do motor
acelerado
Motor parando aceleração
Motor acelerando passos
MotorSpeedUpStep
Tempo de Strobe mínimo
TphStorbeTimeMin
Tempo máximo de Strobe
TphStorbeTimeMax
Limite de velocidade
ValidSpeed

1:2 bit para bit

Hexa, usualmente configura o valor mínimo
para o limite de velocidade
Hexa, usualmente configura o valor máximo
para o limite de velocidade
Hexa, unidade é o limite de passos de 00 até
40
Hexa, unidade ms, não precisa ser mudado.
Hexa, unidade ms, não precisa ser mudado.
Hexa

Resistor da TPH
TPH_RESISTOR
Sensibilidade do sensor de
papel marcado
MEDIA_SENSITIVE_SET
MEDIA_SENSITIVE_SET

0x2b

Bit7

Intensidade de luminosidade
do sensor de reflexão
MEDIA_SENSER_F_SET
Intensidade de luminosidade
do sensor de transmissão
MEDIA_SENSER_T_SET

Bit0,1

Sensibilidade do Sensor de reflexão
(00~11), decrescente

Bit2,3

Sensibilidade do Sensor de
transmissão (00~11), decrescente

Faixa entre 0~255, o maior valor é o mais forte
da intensidade de luminosidade.
Faixa entre 0~255, o maior valor é o mais forte
da intensidade de luminosidade.
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0x2d

Tipo da cabeça de impressão

；

0, cabeça de impressão KYOCERA 1,
HEC TX104 cabeça de impressão

Calibração de Impressão
horizontal
0x2e
COORDINATE_X

0x2f

0x30
SystemSet4

0x31
SystemSet5

Calibração de impressão
vertical
COORDINATE_Y
Tipo do drive do Motor

Bit7

Tipo de alinhamento

Bit6

Erro após reimpressão
Calibração dinâmica da marca
do papel
LCD atualizar marca
Auto calibração da chave de
bit

Bit4

0 duplo quatro batidas; 1 quatro
fases oito batidas
0 alinhamento central 1
alinhamento à esquerda.
0 proibido 1 permitido

Bit3

0 proibido 1 permitido

Bit2

0 proibido 1 permitido

Bit1

0 habilitado 1 desabilitado

Tipo de corte

Bit0

0 tipo1 (reflexão9013)
tipo2 (transmissão9238)

Gráfico de impressão durante
calibração

Bit4

0 proibido

Modo de detectar a fita

Bit3

Modo de alarme do Buzzer

Bit2

Buzzer Sim/Não

Bit1

Erro e disposição após fim do
papel

Bit0

1 permitido

0 detecta fita diretamente 1 detecta
fita pela grade
0 somente bip uma vez quando
ocorre erro 1 não bip quando
ocorre erro
0 Sim 1 Não
0 não imprimi a pagina atual após
ocorrer fim de papel 1 fim de
papel alarma após pagina atual

；

Bit6,7

Bit3

0x32

Configuração impressora:
(configuração do botão de
avanço, LED, configuração do
sensor)

Bit2

Bit1

Bit0
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1

00: 1 botão 1 luz
01: 2 botões 2 luzes;
10: 3 botões 3 luzes;
11: 1 botão 1 luz
0: posição de impressão
1: Posição de saída do papel
Nota: essa é a posição de papel
padrão quando a cabeça de
impressão está pressionada no
status inativa.
0: não avisar a instalação do drive
paralelo
1: avisar a instalação do drive
paralelo
Método de alarme quando auto
recarregar papel errado.
0: alarma somente uma vez
1: alarma repetidamente
0: não avisar a instalação do drive
paralelo
1: avisar a instalação do drive
paralelo

Bit7
Bit6
Bit5

0x33

Configuração de função
especial

Bit4

Bit3
Bit2
Bit1
Bit0
0x34
0x35
0x36
0x37

0x38

0x39

0x3a

0x3b

0x3c
0x3d

Detecção do sensor de
transmissão de papel contínuo
CON_MEDIA_FLAG_AD_T
Detecção do sensor de reflexo
do papel
CON_MEDIA_FLAG_AD_F
Papel não contínuo sensor de
transmissão de papel
NOC_MEDIA_FLAG_AD_T
Papel não contínuo sensor de
reflexão de papel
NOC_MEDIA_FLAG_AD_F
Papel não contínuo detectar
comprimento da etiqueta
LABEL_LENGTH_T
Papel não contínuo, sensor de
reflexão, detectar
comprimento da etiqueta
LABEL_LENGTH_F
Papel não contínuo, sensor de
reflexão, detectar
comprimento do espaço entre
etiquetas
GAP_LENGTH_F
Papel não contínuo, sensor de
reflexão, detectar
comprimento do espaço entre
etiquetas
GAP_LENGTH_T
Local de configuração do
ajuste do caractere
SYMBOL_SET
Configuração do ajuste dos
caracteres do teclado
KDU_NO

0 comunicação serial normal 1
comunicação serial especial
(envia Xon quando imprimi todas
as paginas)
0 duplo strobe
1 único strobe
0 sem histórico de temperatura 1
com histórico de temperatura
0: não registra histórico de
impressão na própria página de
teste 1: registra histórico de
impressão na própria página de
teste
0: escolher transmissão 1 1:
escolher transmissão 2
0: registra histórico de impressão
com caracteres abertos
1: registra histórico de impressão
com caracteres ocultos
0 Borda frontal 1 Borda posterior
0 paralelo normal 1 meio byte
paralelo

Obtido por calibração, 0~255
Obtido por calibração, 0~255
Obtido por calibração, 0~255
Obtido por calibração, 0~255

Obtido por calibração, Hexa, unidade é dot.

Obtido por calibração, Hexa, unidade é dot.

Obtido por calibração, Hexa, unidade é dot.

Obtido por calibração, Hexa, unidade é dot.
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0x3E

Identificar marca 1
FLAG1

Controlado automaticamente por programa,
valor valido é 0x55AA.

0x3F

Identificar marca 2
FLAG2

Controlado automaticamente por programa,
valor valido é 0x55AA.
bit0~bit7,dispositivo USB ID, range 1~7

0x40

0x41

Dispositivo USB ID
USB_DEVICE_ID

Limites do sensor de papel
(Habilita ou Desabilita valores
quando ligado)

bit7~bit15,USB Nome do dispositivo
0x00:btp-6200I,
0x01:btp-2100E,
0x02:btp-2300T,
0x03:bTP-L3 series
0x04:BTP-1000PT séries
0x05:BTP-2000S séries(TBY-L058)
0x06:BTP-2002GII
0x07:btp-2000BII
0x08:btp-2200E
0x09:btp-2300E
0x0A:btp-6300I
Outra obrigação

Hexa

EXIST_JUDGE_VAL

0x42

Limites do sensor do ribbon
(Habilita ou Desabilita valores
quando ligado)

Hexa

RBN_JUDGE_VAL
0x43
0x44
0x45

Definir altura da etiqueta no
modo BPLB
CON_PAPER_BLANCK
Configuração do modo de
comunicação USB
USB_IN_CLS_MODE
Escolher método de controle
da impressora
Tipo de impressora

0x46~0x49

0x4A

0x4B

Hexa

；

0 modo API 1 modo Classe
0: método de controle da calibração da altura
da etiqueta durante a impressão; 1: antigo
método de controle
Não usa

Registra histórico da distância
de impressão da TPH (bit
baixo)
TPHDISTANCERECORD(low
bit)
Histórico de registros da
distância de impressão (bit
alto)

Hexa, ponto de unidade (dot).

Hexa, ponto de unidade (dot).
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0x4C

TPHDISTANCERECORD(high
bit)
Histórico de registros de
cortes (bit baixo)

Hexa, a unidade é quantidade

CUTNORECORD(low bit)
0x4D

Histórico de registros de
cortes ( bit alto)

Hexa, unidade é vezes.

CUTNORECORD(high bit)
0x50

Verificação de usuário ID

HEX

ID

Observação:
 Todos os parâmetros são configurados por arquivo EEPROM. Há dois métodos para alterar o parâmetro:
um por meio de BarPrnTestV3.23, outro é por <STX>KE (refere-se configuração de comando por informação
de detalhe).
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Apêndice 3 Lista de peças
Descrição

Código Elgin

Qtde.

Cabeça Térmica de Impressão
TPH

169990662051

1

Sensor de reflexão

100195000290

1

Rolete de Borracha de
impressão

102490855111

1

Motor- Passo

146090855051

1

Sensor de reflexão da fita

100195000280

1

127790851211

1

127790851181

1

Engrenagem
de
transferência
do
mecanismo
da

Engrenagem
plástica do
rebobinador 1
Engrenagem
plástica do
motor 2
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Imagem de referência

Impressora

Engrenagem
plástica do
motor 3
Engrenagem
plástica do
cilindro de
borracha 4
Engrenagem
plástica do
motor 5

127790851201

1

127790851191

1

127790851151

1

127790851171

1

Placa Principal

100195000260

1

Chave liga/desliga

100195000340

1

PCI BTP-2002CPII KPOSB1.0
FR4 1.6MM

100195000270

1

Bucha plástica do eixo
cilíndrico

183590801831

2

Micro chave

100195000330

１

Rolamento de direção única

127890660101

1

Engrenagem
plástica do
motor 6
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Apêndice 4 Desenho explodido
1) Componentes da impressora

2) Tampa superior

3) Superfície da Tampa
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59

4) Componentes do mecanismo
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61

62
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Apêndice 5 Lista de peças
No.

Código Elgin

Nome

1.

110590851621

Tampa plástica transparente

1

2.

110290869221

Botão de alimentação

1

3.

186090800731

Mola do botão de alimentação

1

4.

101890600981

Anel de retenção

1

5.

198090918251

Placa principal

1

6.

149090866731

Tampa superior

1

7.

110290739241

Acrílico condutor de luz

1

8.

144890918111

Parafuso cabeça panela

9.

132790918351

Seletor ajuste de papel

2

10.

120090851681

Suporte do rolo de papel

1

11.

110295653171

Gabinete do papel

1

12.

144890918121

Parafuso cabeça panela

13.

144890918111

Parafuso cabeça panela

2

14.

149090866741

Protetor da placa interface (serial+USB+paralela)

1

15.

100195000260

Placa principal

1

16.

149090866721

Painel frontal

1

17.

179590916091

Pé de borracha

4

18.

110295653141

Gabinete inferior

1

19.

186090800721

Mola do mecanismo

1

20.

183090850641

Eixo de rotação do mecanismo de impressão

1

21.

144890918101

Parafuso cabeça panela

18

22.

125395862581

Proteção plástica do mecanismo lado direito

1

23.

125395862591

Proteção plástica do mecanismo lado esquerda

1

24.

164090855281

Anel de retenção

17

25.

198090918290

Etiqueta de instruções de fita

1

26.

120090851651

Suporte da bobina

1

27.

129090913501

Bloco de tracionamento da bobina

2

28.

160090913461

Arruela lisa

2

29.

186090800671

Mola do suporte da bobina

2

30.

183090850611

Eixo de travamento do mecanismo de impressão

1

31.

186090800661

Mola de travamento do mecanismo de impressão

2

32.

106090905541

Trava módulo de impressão lado direto

1

33.

164090855281

Anel de retenção 4mm

34.

129090913501

Bloco de tracionamento da bobina

2

35.

183590801841

Bucha plástica do eixo de rebobinamento

2
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Qtde.

Observação

36.

186090800681

Mola de ajuste da cabeça térmica

2

37.

186090800641

Eixo de ajuste da cabeça térmica

2

38.

150190600231

Parafuso fenda Philips

5

39.

129090913391

Chapa de fixação da cabeça térmica

1

40.

150590866701

Parafuso cabeça panela

2

41.

129090913451

Placa de proteção da bobina

1

42.

169990662051

TL-BY104 TPH

1

43.

129090913401

Placa de proteção da cabeça térmica

1

44.

106090905531

Trava do módulo de impressão lado esquerdo

1

45.

Módulo de rebobinamento ribbon

1

46.

Modulo de retração do ribbon

1

47.

129090913481

Placa de proteção da bobina

1

48.

100195000280

Sensor da bobina

1

49.

186090800701

Mola de liberação da bobina

1

50.

120090851641

Suporte de fixação da bobina

2

51.

164090855291

Anel de retenção 8mm

1

52.

127790851211

Engrenagem plástica do rebobinador

1

53.

160090913471

Arruela de travamento

1

54.

183590801861

Bucha plástica de instalação do eixo

1

55.

186090800691

Mola de pressão do rebobinador

1

56.

160090913501

Arruela lisa 9mm

2

57.

160090913481

Arruela lisa 6mm

1

58.

183590801851

Bucha plástica de instalação da mola

1

59.

160090913461

Arruela lisa

60.

186090800711

Mola de liberação do eixo da bobina

1

61.

160090913491

Arruela de travamento

1

62.

183090850631

Eixo de liberação da bobina

1

63.

120090851671

Suporte principal

1

64.

198090918260

Etiqueta de avanço e led

1

65.

100195000270

Pci botão de alimentação

1

66.

100195000330

Micro chave

1

67.

150590866711

Parafuso cabeça panela

1

68.

102490855111

Rolete de borracha

1

69.

183590801831

Bucha plástica do eixo cilíndrico

2

70.

129090913461

Chapa aterramento

1

71.

144890918101

Parafuso cabeça panela

72.

164090855281

Anel de retenção 4mm
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73.

183590801821

Bucha de metal

2

74.

129090913431

Chapa corte de papel

1

75.

183590801821

Bucha de metal do cilindro de borracha

76.

183590801831

Bucha plástica do eixo cilíndrico

77.

127790851191

Engrenagem plástica do cilindro de borracha

1

78.

146090855051

Módulo do motor

1

79.

129090913381

Placa de fixação de engrenagem (200DPI)

1

80.

127790851151

Engrenagem plástica do motor 52-21

1

81.

127790851171

Engrenagem plástica do motor (35-16)

1

82.

144890918101

Parafuso cabeça panela 2.6x6mm

83.

189590887081

Cabo aterramento 150mm

84.

127790851201

Engrenagem plástica do motor 43

1

85.

127790851181

Engrenagem plástica do motor (33-25)

1

86.

100195000310

Sensor de transmissão

1

87.

156059850651

Parafuso cabeça panela 2.6x6mm

3

88.

110590851611

Tampa do sensor

1

89.

132790918331

Guia de papel lado esquerdo

1

90.

132790918341

Guia de papel lado direito

1

91.

125395862571

Barra dentada

2

92.

125395862571

Barra dentada

93.

144890918121

Parafuso cabeça panela 2.9x8

94.

141295743181

Sensor de reflexão

95.

156059850651

Parafuso cabeça panela 2.6x6

96.

186090800651

Mola de pressão da engrenagem

1

97.

144890918101

Parafuso cabeça panela 2.6x6

1

98.

160090913511

Arruela lisa

1

99.

160090913461

Arruela plástica lisa

100.

129090913471

Chapa de fixação do sensor

101.

127790851161

Engrenagem plástica de ajuste do papel

102.

198090918321

Etiqueta adesiva do sensor de fita

1

103.

8205- 910656

Etiqueta do produto (Chinês)

1

104.

110590851601

Tampa plástica anti poeira do sensor

1
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Com engrenagem

1
Cola no
rebobinador
Cola na superfície
do gabinete
Fixa na guia de
papel esquerda

Apêndice 5 Medidas externas
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Apêndice 7 Desenho da placa principal

Fig. apêndice 7.1

68

Fig. Apêndice 7.2
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