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Bezpečnost - zásady 
 

o používat výhradně originální adaptér 230V, nepoužívat tiskárnu v mokrém prostředí 
o nemanipulovat s adaptérem, zapojovat tiskárnu s vlhkýma rukama 
o neinstalovat tiskárnu v blízkosti zařízení vyzařující teplo, plyn, atd. 
o neumývat tiskárnu vodou, vždy zajistit odborný servis 
o nemačkat a mechanicky ničím nenarušovat tiskovou hlavu a ostatní součásti tiskárny 
o používat doporučené spotřební materiály dovozcem 
o v případě problému kontaktovat odborný servisů k zásahu 
o manipulovat s připojením RS232/USB pouze při vypnuté tiskárně, k zapojení povolat odborný servis 
o nevhazovat akumulátor LI-On do ohně, odevzdat vy výkupném místě.  
o používat výhradně dodaný originální akumulátor 

 
 
Základní specifikace 
 
Metoda tisku:                   Termální Line dot 
Počet bodů na řádku:       576 bodů / řádek (72 mm) 
Rozlišení:                         8 bodů / mm, 48 znaků 
Papír:                               MPT-III, RPP300: šíře 79,5 +/- 0,5mm  (tloušťka 60 – 80mikrometru) 

    RPP200: šíře 57,5 +/- 0,5mm  (tloušťka 60 – 80mikrometru) 
      max. průměr  40  +/- 0,5mm 
                       typ termo papíru: TF50KS-E2C Nippon Paper Ind, Co, , JAPAN 
Rychlost tisku:                 50-80 mm / sek. 
Čidlo konce papíru:          Photo senzor 
Data buffer:                      4K bytes 
Interface:                          Bluetooth, RS232, IrDa (option) 
Zdroj napájení - dobíjení: 12 V DC +/- 10%, 1A, Adapter: 100-240V~50/60 Hz 
Provozní teplota:              0 – 30 0C 
Provozní vlhkost:      min 5%, max. 80%  
Životnost tisk. hlavy:        100mil. pulsů (cca. 100 Km papíru) 
Rozměry:                         102 x 108 x 50  (délka x šířka x výška) 
Váha:                               340g (včetně akumulátoru) 
Barva:      černá (MPTIII), oranžová/šedá (RPP-300, RPP-200) 
Akumulátor:     Li-On, 1500mA 
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MOBILNÍ TISKÁRNA MPT-III/RPP-300/RPP-200  

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: SYSTEM-COMMERCE s.r.o, Opava 
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Popis produktu 
 
Tiskárna MPT III, RPP300, RPP-200 je Bluetooth mobilní přenosná / bateriová tiskárna. Slouží jako externí 
tiskárna. Tiskárna používá termopapír šíře 80mm nebo 57mm, dodávána s rozhraním Bluetooth a RS232. 
 
Obsah dodávky: 
 

 
 

A. Tiskárna 
B. AC adaptér 230V, včetně napájecího kabelu 
C. Uživatelský návod 
D. Propojovací kabel RS232 (25 PIN – 9 PIN) 
E. Papírová termorolka šíře 80mm nebo 57mm (návin max. 40 mm) 
F. Připevnění k opasku (kožené pouzdro na objednání jako doplněk) 

 
 
Popis tiskárny, připojení: 
 

 
1. Tlačítko posunu pásky 2. Status kontrolka  3. Konektor RS232 
4. IR rozhranní (volit.)  5. Kryt tisk. Mechanismu 6. Tlačítko On – Off 
7. Kontrolka nabíjení  8. Konektor pro adaptér 9. Li-On akumulátor 
10. Držák pro opasek 
 
Pozn. Kontrolky 2. a 7. mají rozdílnou barevnou signalizaci (červenou a modrou) 
 
 
Instalace s použití tiskárny 
 
Pro nabití připojit k tiskárně dodávaný adaptér 230V ! a napájecí kabel zapojit do sítě 230V. Vložit rolku dle 
popisu, zapnout tiskárnu vypínačem ON/OFF. Pro Bluetooth tisk je nutno zařízení spárovat s hostitelem 
/jiným zařízením/. Tiskárnu je nutno neinstalovat do vlhkého prostředí, provoz 00C až 300C,mimo tyto 
hodnoty bude zařízení poškozeno, relativní vlhkost  20 – 80%. S LI-On akumulátor je třeba nakládat dle 
nařízení platných zákonů ČR a výkupu , včetně ekologických pravidel.  

 
Instalace akumulátoru: 

 
- otevřít kryt akumulátoru 
- vložit akumulátor a kryt uzavřít 
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Instalace papírové rolky: 
 

o otevřít vrchní kryt tiskárny 
o vyjmout již použitou rolku a vložit novou dle obrázku níže 
o povytáhnout papír dle obrázku, dobře okraje papíru vložit mezi vodící kraje vrchního krytu a zaklopit 

vrchní kryt tiskárny včetně přítlačného válečku 
o přebytečný papír případně manuálně odtrhnout o trhací hranu 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Popis kontrolního panelu – základní funkce: 
 

o Zapnutí tiskárny: stiskněte „Tlačítko On – Off“ po dobu 2s, kontrolka Status bude svítit červeně (jestliže 
     kontrolka nabíjení pomalu bliká, tiskárna je vybitá, nutno nabít – připojte adaptér pro dobíjení) 
o Vypnutí tiskárny: stiskněte „Tlačítko On – Off“ po dobu 2s, všechny kontrolky zhasnou 
o Posun pásky: držte „Tlačítko posunu pásky“ pro posun (prvotní vyvolání cca 2 s) 
o Nabíjení: jestliže kontrolka nabíjení pomalu bliká a tiskárna vydává zvuky pípaní, je nutno tiskárnu  
     dobít. Pro nabíjení připojte adaptér nabíjení, kontrolka nabíjení bude trvale svítit  do okamžiku plného  
    nabití, posléze zhasne, což signalizuje plné nabití. Po dobu nabíjení není možno tiskárnu provozovat ! 

 
 
 
Indikace na kontrolním panelu: 
 

Kontrolka nabíjení 
(modrá) 

Kontrolka status 
(červená) 

Stav Zvuk 

bliká rychle nesvítí nabíjení  

bliká pomalu nesvítí nedostatečné nabití  

nesvítí nesvítí konec nabíjení  

nesvítí občas bliká Standy režim  (cca. po 2 
minutách) 

 

bliká pomalu bliká pomalu konec papíru v tiskárně ano 

 
 
Spárování tiskárny pro Bluetooth použití 
 
Pro použití je nutno nejprve tiskárnu spárovat s hostitelem /jiným zařízením, např. Hand-held/  
 

o Zapněte dobitou tiskárnu  
o Zapněte Bluetooth na Vašem zařízení a vyhledejte nová zařízení 
o Tiskárna bude uvedena jako „MPT-III“ nebo „RPP300“ (RPP-300E) nebo „RPP200“ (RPP-200E), 

vyberte a spárujte s tímto zařízením dle názvu v BT nastavení PDA 
o Heslo spárování zadejte “0000“. Tiskárnu je možno nyní použít s Vaším zařízením. 
      

 


