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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
OBSŁUGI
3
2
1

JAK WŁĄCZYĆ I WYŁĄCZYĆ
DRUKARKĘ
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skrócona instrukcja
obsługi
drukarki D10

1. Aby włączyć naciśnij krótko przycisk
1. Ekran dotykowy.
włącz/wyłącz.
2. Pokrywa drukarki.
3. Wyświetlacz klienta.
4. Sygnalizacja zasilania i ładowania:
czerwona - trwa ładowanie / zasilanie zewnętrzne
zielona - naładowa / zasilanie zewnętrzne
5. Złącze zasilania.
6. Wymienny akumulator.
7. Gniazdo USB do podłączenia komputera.
8. Gniazdo USB do podłączenia pamięci typu
pendriv’e.
9. Elastyczna osłona złącz.
10. Przycisk włącz/wyłącz.
11. Antypoślizgowa powierzchnia.

2. Aby wyłączyć naciśnij i przytrzymaj przycisk włącz/wyłącz powyżej jednej sekundy.
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WIDOK EKRANU GŁÓWNEGO
JAK WEJŚĆ DO FUNKCJI DRUKARKI
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PODSTAWOWA OBSŁUGA DRUKARKI

Jak wykonać raport dobowy i miesięczny?
•
Dobowy

4
1.

5

Stan kopii elektronicznej (szczegółowe informacje nt.
stanów kopii w instrukcji obsługi D10IO000 na dołączonej płycie
CD-ROM )

2.
3.
4.
5.

Pasek statusu.
Wskaźnik poziomu naładowania baterii i
zasilania z sieci.
Zegar.
Informacja o rodzaju połączenia drukarki z
urządzeniem zewnętrznym. Możliwe opcje:

FUNKCJE > RAPORTY > DOBOWY FISKALNY

•

Miesięczny
FUNKCJE > RAPORTY > OKRESOWE > SZCZEGÓŁOWY > MIESIĘCZNY

Jak przestawić zegar?
FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI >
PRZESTAWIENIE ZEGARA

Jak wykonać wydruki z kopii?
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > PODGLĄD KOPII > WYDRUK

(szegółowe informacje nt. rodzajów połączenia w instrukcji obsługi
D10IO000 na dołączonej płycie CD-ROM )

6.

Funkcje drukarki.

Jak wykonać wydruk z kopii ostatniego paragonu?
FUNKCJE > KOPIA ELEKTRONICZNA > PODGLĄD KOPII > WYDRUK >

OSTATNI PARAGON
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PODŁĄCZENIE DODATKOWYCH URZĄDZEŃ

wpisany w punkcie dostępowym (Access Poincie)
•
o HASŁO DOSTĘPU – hasło dostępu do sieci bezprzewodowej (minimum 8 znaków, max. 63 znaki); użyty jest
tryb pracy WPA/WPA2 z szyfrowaniem PSK (nie jest możliwe zestawienie połączenia nieszyfrowanego z Access
Pointem)
•
DHCP – włączenie klienta DHCP,
•
IP – adres IP drukarki (jeżeli DHCP wyłączone)
•
BRAMA – brama drukarki,
•
MASKA – maska podsieci
d. MASKA – maska podsieci
e. w trybie pracy KLIENT ustawić dodatkowo w podmenu USTAWIENIA WIFI:
•
IP SERWERA – adres IP serwera lub nazwa hosta(np. www.google.com ) nazwa hosta max. 134 znaki.
•
PORT SERWERA – port TCP serwera
•
IP DNS – adres IP serwera DNS (istotny tylko gdy adres ip serwera podany jest jako nazwa hosta)
f. w trybie pracy SERWER ustawić dodatkowo w podmenu USTAWIENIA WIFI:
•
PORT TCP – port TCP na którym drukarka oczekuje na połączenie
Po ustawieniu parametrów drukarka łączy się z Access Pointem. Status połączenia wskazuje ikona na górnej belce –
opis w instrukcji obsługi punkt 5 „Opis symboli graficznych”
2. Skonfigurować sieć WiFi i w komputerze na którym zainstalowany jest program sprzedaży.
3. Z poziomu programu sprzedaży otworzyć port TCP i adres IP nadany drukarce.
4. Po prawidłowym otwarciu portu wysyłać sekwencje sterujące protokołem transmisji wybranym w drukarce (STX,
ELZAB lub Thermal).

Drukarkę d10 można podłączyć do komputera na pięć różnych sposobów, pojedynczo przez interfejs USB, WiFi i Bluetooth oraz jednocześnie przez WiFi z USB lub
Bluetooth z USB. Jeżeli zechcemy podłączyć drukarkę przez złącze USB to należy
wcześniej zainstalować sterownik USB z dołączonej płyty CD-ROM. Ponadto, odpowiednia konfiguracja programu sprzedaży umożliwia bezproblemową komunikacją
między drukarką i komputerem.
Podłączenie drukarki D10 do komputera poprzez moduł WiFi
Drukarkę D10 oraz komputer na którym znajduje się program ją obsługujący należy
podłączyć do tej samej sieci WiFi. W tym celu należy:
1.Wykonać konfigurację parametrów sieciowych drukarki korzystając z menu lokalnego lub programu serwisowego. Poniżej przedstawiono sposób postępowania z
użyciem menu lokalnego. Należy w menu
FUNKCJE->USTAWIENIA->USTAWIENIA DRUKARKI->MODUŁ ROZSZERZEŃ

a. zaznaczyć opcję WIFI WŁĄCZONE
b. wejść do podmenu TRYB PRACY i wybrać SERWER lub KLIENT; w trybie SERWER
drukarka oczekuje na połączenie TCP zainicjowane przez zewnętrzny program,
natomiast w trybie KLIENT drukarka samoczynnie łączy się do serwera (tworzy połączenie TCP); transmisja sekwencji sterujących jest zawsze inicjowana przez program
zewnętrzny
c. wejść do podmenu USTAWIENIA WIFI i ustawić następujące parametry (wspólne
dla trybu pracy SERWER i KLIENT):
o
SSID – identyfikator sieci bezprzewodowej (max. 32 znaki), taki sam jak
Podłączenie drukarki D10 do komputera poprzez moduł Bluetooth
1.Wykonać konfigurację parametrów Bluetooth drukarki korzystając z menu lokalnego lub programu serwisowego. Poniżej przedstawiono sposób postępowania z
użyciem menu lokalnego. Należy w menu
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FUNKCJE > USTAWIENIA > USTAWIENIA DRUKARKI > MODUŁ ROZSZERZEŃ

JAK WYMIENIĆ PAPIER W DRUKARCE?

2.Włóż rolkę.

1.Otwórz pokrywę.

a. zaznaczyć opcję BLUETOOTH WŁĄCZONY
b. w ustawieniu PIN w pisać numer PIN
W celu dodatkowego zabezpieczenia transmisji można w ustawieniu ADRES ZDALNY podać adres odbiornika BT znajdującego się w komputerze. Jest to dodatkowe
zabezpieczenie transmisji przed nieautoryzowanym dostępem.
2.Wykonać konfigurację parametrów Bluetooth komputera na którym znajduje się
program sprzedaży. W szczególności należy wpisać PIN taki jak ustawiony w drukarce. Na komputerze zostanie utworzony wirtualny port szeregowy przez który należy
prowadzić transmisję z programu sprzedaży.
Po ustawieniu parametrów drukarka wskazuje stan połączenia Bluetooth. Status tego
połączenia wskazuje ikona na górnej belce – opis w instrukcji obsługi punkt 5 „Opis
symboli graficznych”

3.Zamknij pokrywę i oberwij nadmiar wysuniętego
papieru.

