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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 

 
 
Připojení RS232, konektory 
 
Zapojení konektoru CANON DSUB-25PIN MALE 
Tiskárna, PIN č.                   Host (POS/ECR)                             Konektor napájení: 
                                         
  3 (RxD)   -------------------- 3 (TxD)    PIN: 
  2 (TxD)   -------------------- 2 (RxD)                        1.     + 24V 
  7 (Gnd)   -------------------- 5 (Gnd)       2.     GND  
  20 (DTR)-------------------- 6 (DSR)       3.     NC 
  4 (RTS)   -------------------- 8 (CTS) 
 
 
 
Pokladní zásuvka: 
       PIN: 

1. GND 
2. SIGNAL Open (OUT) 
3. Stav OPEN/CLOSE (IN)  
4. + 24V, max. 1A 
 

       
 
 
Základní specifikace 
 
Metoda tisku:                   Termální Line dot 
Počet bodů na řádku:       576 bodů / řádek (72 mm) 
Rozlišení:                         8 bodů / mm, 42 znaků (font A 12x24) 
Papír:                               šíře 79,5 +/- 0,5mm  
      max. průměr  79,5  +/- 0,5mm 
                       typ termo papíru: TF50KS-E2C Nippon Paper Ind, Co, , JAPAN 
Rychlost tisku:                 230 mm / sek. 
Tisk grafického loga:     576 x max. 380 bodů 
Čidlo konce papíru:          Photo senzor 
Data buffer:                      4K bytes 
Pokladní zásuvka:            24 V 
Interface:                          RS-232C nebo Ethertnet 
Zdroj napájení:                 24 V DC +/- 10%, 2A, Adapter: 100-240V~50/60 Hz 
Provozní teplota:              5 – 40 0C 
Provozní vlhkost:      min 10%, max. 70%  
Životnost tisk. hlavy:        150mil. pulsů (cca. 100 Km papíru) 
Životnost nože:                 500.000 ořezů (méně než 30 řezů za minutu ) 
Rozměry:                         192 x 150 x 150  (délka x šířka x výška) 
Váha:                               1.60 Kg (bez zdroje) 
Barva:      černo-šedá 
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Popis produktu 
 
Tiskárna TH-285 II je externí vysokorychlostní tiskárna připojitelná k zařízením jako jsou POS systémy , 
registrační pokladny, POS systémy, elektronické váhy, PC. Slouží jako externí tiskárna účtenek nebo 
kuchyňská tiskárna. Tiskárna používá termopapír šíře 80mm, obsahuje nůž (ořez bonu), dodávána 
s rozhraním RS232 (variabilně Ethernet - TCP/IP). 
 
Obsah dodávky: 
 

A. Tiskárna TH-285 II 
B. AC adaptér 230V, včetně napájecího kabelu 
C. Uživatelský návod 
D. Propojovací kabel RS232 (25 PIN – 9 PIN) 
E. Papírová termorolka šíře 80mm (návin max. 80 mm) 

 
 
Popis tiskárny, připojení: 
                   
                             kontrolní panel 
                
                      kryt tiskárny 
    mechanismus               
    otevření                
    krytu 
 
 
                             
 
     kryt nože 
     vypínač ON / OFF 
 
 
 
Instalace s použití tiskárny 
 
K tiskárně připojit adaptér 230V, a napájecí kabel zapojit do sítě 230V. Vložit rolku dle popisu, zapnout 
tiskárnu vypínačem ON/OFF. Při manipulaci s propojovacím kabelem RS232/USB/ETHERNET je vždy 
nutno, aby byla tiskárna vypnuta. Tiskárnu je nutno neinstalovat do vlhkého prostředí. Tiskárna má 
zvukovou signalizaci v případě dokončení tisku.  
 
 
Popis kontrolního panelu: 
 

o kontrolka „POWER“ – svítí zeleně, tiskárna je zapnuta  
o kontrolka „ERROR“ – nesvítí, pokud je tiskárna je v poruše, svítí červeně 
o kontrolka „PAPER OUT“  - nesvítí, pokud došel papír nebo je kryt odklopen svítí červeně nebo bliká 
o tlačítko „FEED“ – posun papíru 

 
 
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 (tlačítko „FEED“ nikdy nepoužívat, pokud není kryt zaklopen, hrozí poškození 
tiskové hlavy) 

o přebytečný papír případně manuálně odtrhnout o trhací hranu 
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Popis chyb – indikace na kontrolním panelu: 
 

o žádná indikace na kontrolním panelu 
 (prověřit napájení, adapter, napájecí kabel 230V) 
o signalizace „POWER“ na kontrolním panelu nesvítí 
     (vadný zdroj napájení popřípadě nefunkční deska elektroniky tiskárny) 
o signalizace „POWER“ na kontrolním panelu problikává 
 (nestabilní zdroj napájení) 
o signalizace „ERROR“ svítí nebo problikává 
 (zkontrolovat správné zavření krytu tiskárny, popřípadě jiná chyba, chyba hlavy nebo nože tiskárny) 
o signalizace „PAPER OUT“ svítí nebo problikává 
 (zkontrolovat papír v tiskárně, konec papíru, popřípadě jiná chyba, chyba hlavy nebo nože tiskárny) 
 

 
 
Nastavení tiskárny 
 
Tiskárnu lze nastavit pouze pomocí programu utilit z PC. Program je možno získat u dodavatele tiskárny. 
Není součástí dodávky ! 
 
Defaultní nastavení: 
 
Znaková sada: CP852, Latin II 
Nastavení RS232: rychlost: 38400, Parita: žádná, Stop bit: 1, Data: 8 bit, Řízení: DTR/DSR 
Verze Firmware:  R- 1.00 R-931 
ETHERNET  dle výpisu uvedeného na tiskárně při dodání 
 
 
Pro vytisknutí nastavení tiskárny: vypnout tiskárnu, držet tlačítko „FEED“ na kontrolním panelu a zapnout 
tiskárnu vypínačem ON/OFF. Po vytisknutí bonu s nastavením, tiskárnu opět vypnout a zapnout. 
 


