
Tento návod k obsluze popisuje tiskárnu EUROprinter II. Tento návod k obsluze je součástí balení.
 Výrobek používejte pouze po přečtení a úplném porozumění návodu k obsluze
 Ujistěte se, že návod k obsluze je vždy k dispozici při práci na výrobku a s výrobkem
 Předejte návod k obsluze a všechny dokumenty patřící k výrobku všem uživatelům výrobku
 V případě, že se domníváte, že návod k obsluze obsahuje chyby nebo nejasnosti, kontaktujte před 

uvedením výrobku do provozu výrobce.

Tento návod k obsluze je chráněn autorským právem a smí být používán pouze v rámci platných 
zákonů. Společnost Afriso spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změny.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody nebo jejich následky vyplývající z 
nedodržení

tohoto návodu k obsluze a předpisů, podmínek a norem platných v místě použití výrobku.

Tento manuál je k dispozici na webových stránkách www.afriso.cz.

EUROprinter II je výhradně vhodný pro tisk. Jakékoli jiné použití než použití výslovně povolené v 
tomto návodu k obsluze není povoleno.

EUROprinter II se nikdy nesmí používat v následujících případech:

• Nebezpečná oblast (Ex)

Pokud je zařízení provozováno v nebezpečných oblastech, mohou jiskry způsobit vznícení, požáry 
nebo výbuch

• Použití u lidí a zvířat

Bezpečnostní upozornění v tomto návodu k obsluze jsou zvýrazněna výstražnými 
symboly a výstražnými slovy. V závislosti na závažnosti nebezpečí jsou bezpečnostní 
zprávy klasifikovány podle různých kategorií nebezpečí.

K tomuto návodu k instalaci a použití

Varování

Použití

Nesprávné použití

Tiskárna EUROprinter II

AFRISO spol. s r.o.

Komerční 520

251 01 Nupaky

+420 272 953 636

info@afriso.cz

Katalogové číslo:

524340.1
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NÁVOD K INSTALACI A POUŽITÍ



Bezpečná manipulace

Kvalifikace personálu

Úpravy produktu

Použití náhradních dílů a příslušenství

Informace o odpovědnosti

Rozsah dodávky

Popis

Doprava a skladování

Tento výrobek představuje nejmodernější technologii a je vyroben v souladu s příslušnými 
bezpečnostními předpisy. Každé zařízení je před odesláním podrobeno funkčnímu a bezpečnostnímu 
testu

 Používejte tento výrobek, když je v perfektním stavu. Vždy dodržujte návod k obsluze, všechny 
příslušné místní a národní směrnice a předpisy, jakož i platné bezpečnostní předpisy a směrnice 
týkající se prevence nehod

 Proveďte celkovou vizuální kontrolu zařízení
 Chraňte výrobek před nárazy
 Výrobek chraňte před povětrnostními vlivy
 Chraňte výrobek před vlhkostí.
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Výrobek smí instalovat, uvádět do provozu, provozovat, udržovat, odstavovat a likvidovat pouze 
kvalifikovaný, speciálně vyškolený personál.

Změny nebo úpravy výrobku neoprávněnými osobami mohou vést k poruchám a jsou z 
bezpečnostních důvodů zakázány.

Použití nevhodných náhradních dílů a příslušenství může způsobit poškození produktu
 Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství výrobce.

Výrobce neručí za žádné přímé nebo následné škody vzniklé nedodržením technických pokynů, 
směrnic a doporučení. Výrobce ani prodejní společnost neručí za náklady nebo škody vzniklé 
uživateli nebo třetím osobám při používání nebo aplikaci tohoto zařízení, zejména v případě 
nesprávného použití zařízení nebo nesprávné funkce připojení, poruchy zařízení nebo připojených 
zařízení. Výrobce ani prodejní společnost neručí za škody způsobené jiným použitím, než je použití 
výslovně uvedené v tomto návodu k použití. Výrobce nenese odpovědnost za tiskové chyby.

Sada EUROprinter II obsahuje tiskárnu, papírovou roli a baterie. Při vybalování se ujistěte, že všechny 
části jsou obsažené a nepoškozené. Nároky na náhradu škody způsobené přepravou mohou být 
uznány pouze tehdy, je-li to neprodleně oznámeno přepravci. Sepište prosím protokol o poškození a 
zašlete jej zpět dodavateli s vadným dílem (díly).

EUROprinter II je přenosná průmyslová tiskárna na baterie v robustním plastovém krytu vyztuženém 
skelnými vlákny. Díky širokému rozsahu provozních teplot (0 až +50°C, se specifikovaným papírem) je 
EUROprinter II ideální pro venkovní aplikace. Snadné vkládání papíru. Víko zásobníku papíru vždy 
bezpečně zaklapne. Inteligentní řízení spotřeby zvyšuje provozní připravenost. Tiskárna se může 
přepnout do režimu spánku, který jí stále umožní přijímat data. V režimu spánku může být spotřeba 
energie nižší než samovybíjení baterie.

 Při skladování chraňte zařízení před nárazem
 Skladujte zařízení v čistém a suchém prostředí
 Skladujte zařízení pouze v přípustném teplotním rozsahu
 Zařízení skladujte mimo dosah barev, rozpouštědel a lepidel.



Stav Funkce

Parametr Hodnota
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Řídící panel

Klíčové funkce

1

2
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 Úchyt pro otevření víka přihrádky na papí
 Tlačítko POWER / FEE
 LED „STATUS“ (zelená
 Okénko pro IR vysílač/přijímač

Když je tiskárna vypnutá, krátkým 
stisknutím tlačítka POWER / FEED se 
zapne.

Indikátor stavu se rozsvítí a 
mechanismus tiskárny se resetuje

Když je tiskárna zapnutá, stisknutím a 
podržením tlačítka POWER / FEED podá 
papír

Dokud je tlačítko POWER stisknuto, papír 
se vysouvá.

Když je tiskárna zapnutá, krátkým 
stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ se tiskárna 
vypne.

Tiskárna se přepne do režimu vypnutí.

Když je tiskárna vypnutá, stiskněte a 
podržte tlačítko NAPÁJENÍ stisknuté 
přibližně 2 sekundy.

Dojde k autotestu - zkontroluje se většina 
funkcí tiskárny, kromě sériového rozhraní, 
tj.: mechanismus tiskárny, řídicí obvody, 
verzi firmwaru, kvalitu tisku.

Technické specifikace

Postup tisku Kompletní pevná termolinka
Šířka papíru 57 mm
Rychlost tisku 5 řádků za sekundu (max.)

Parametry IR rozhraní HP-IR-protokol: Baud rate 9600, 8 Data 

bitů, 1 Stop bit, pouze příjem

Baterie 4 x AA baterie - typ LR6
Rozsah provozních teplot 0 až 50 °C
Rozměry 85,5 x 150 x 55 mm
Hmotnost 220 g
Materiál PC-ABS (15 % skelná vlákna), RAL 7015



LED indikace Stav Stav
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Napájení

Indikace stavů pomocí LED

Výměna role papíru

Zapnuta (On) Tiskárna zapnuta (On) -

* * * Došel papír Vložte nový papír
** ** ** Tepelná hlavice je přehřátá Nechte hlavici vychladnout
*** *** *** Odpojení baterie (vybita) Vyměňte baterie
**** **** **** Slabá beterie (cca 20 % nabití) Vyměňte baterie

Vypnuta (Off) Tiskárna vypnuta (Off)

nebo v režimu spánku -

Tiskárna má box na baterie pro napájení MIGNON (AA). UPOZORNĚNÍ EUROprinter II je zabezpečen 
proti běžnému chybnému provozu. Nelze vyloučit nebezpečí výbuchu v důsledku vložení špatného 
typu baterie, zkratu, manipulace s baterií nebo při teplotách nad 80°C.

Vložte baterie

Když obdržíte tiskárnu, budete muset vložit alkalické baterie (4x). Chcete-li to provést, sejměte kryt 
baterií ze základny tiskárny a vložte baterie, přičemž dbejte na to, aby byly baterie vloženy správně 
pomocí ilustračního průvodce uvnitř boxu na baterie, aby bylo zajištěna správná polarita baterií.

Zatáhněte za úchyt na víku papírové role nahoru a dopředu, dokud se neuvolní ze zajištěné polohy. 
Abyste předešli poškození, nepoužívejte nadměrnou sílu.

Vyjměte cívku a veškerý zbývající papír. Odmotejte několik centimetrů od nové role papíru. Podržte 
přibližně 5 cm papíru vně tiskárny a vložte novou roli do zásobníku papíru, přičemž papír bude 
podáván ze spodní přední části role. s náběžnou hranou přes trhací lištu. Zavřete víko vyvinutím 
stejného tlaku na každou stranu víka, dokud není v zajištěné poloze.

Na kterou stranu termopapíru lze tisknout?

Obvykle je potisknutelná strana role termopapíru na vnější straně.

Jaký termopapír lze použít?

Tiskárna je určena pro šířku papíru 57,0 ± 0,5 mm, průměr role 31 mm, tloušťku papíru 60 g/m². Jiné 
papíry mohou způsobit problémy.

Další papír:

Lepicí etikety spojené perforací. Mezi štítky je černá značka pro správné umístění. Toto je jediný typ 
štítků, který lze tisknout na EUROtiskárně.



Informace o záruce najdete v podmínkách na www.afriso.cz nebo v kupní smlouvě.

Pro AFRISO je spokojenost zákazníků na prvním místě. Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo 
problémy s výrobkem, kontaktujte nás přes e-mail: info@afriso.cz nebo telefonicky: 272 953 636.

Spokojenost zákazníka

Záruka

Autorská práva
Výrobce si vyhrazuje autorská práva k tomuto návodu k obsluze. Tento návod k obsluze se nesmí bez 
předchozího písemného souhlasu přetiskovat, překládat, kopírovat a to částečně, ani jako celek. 
Vyhrazujeme si právo na technické změny s odkazem na specifikace a obrázky v tomto návodu.

Vyřazení z provozu, likvidace

Z důvodu ochrany životního prostředí nesmí být toto zařízení likvidováno společně s 
běžným domovním odpadem. Zařízení zlikvidujte v souladu s místními podmínkami a 
směrnicemi.

Toto zařízení se skládá z materiálů, které mohou recyklační firmy znovu použít. Elektronické vložky 
lze snadno oddělit a zařízení se skládá z recyklovatelných materiálů. Pokud nemáte možnost 
zlikvidovat použité zařízení v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí, kontaktujte nás 
prosím ohledně možnosti jeho vrácení.


Z důvodu ochrany životního prostředí se baterie nesmí likvidovat společně s běžným domovním 
odpadem. Staré baterie vraťte v místě nákupu nebo na sběrném místě.

5


