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1. Uitpakken en installeren
1-1. Uitpakken
Controleer na het uitpakken van de unit of alle benodigde accessoires zijn meegeleverd.

Afb. 1-1 Uitpakken

Printer

Afdekplaatje schakelaar

Voedingskabel
Papierrolhouder

Lint

Installatieblad

Opmerking

Opmerking: Welke ferrietkern en bevestigingsstrip met uw 
printer worden meegeleverd, hangt af van uw 
printerconfiguratie.



– 6 –

1-2. Opmerkingen bij de installatie

Denk voordat u met uitpakken begint even rustig na over de plaats waar de printer gebruikt 
zal worden. Houd daarbij rekening met de volgende punten.

P	 Kies	een	stevig	en	effen	oppervlak	waar	de	printer	niet	blootstaat	aan	trillingen.
P Het stopcontact dat u wilt gebruiken moet zich dicht bij de printer bevinden en gemakkelijk 

bereikbaar zijn.
P Zorg er met het oog op de aansluiting voor dat de printer niet te ver uit de buurt van de 

hostcomputer staat.
P Stel de printer niet bloot aan direct zonlicht.
P Zorg voor voldoende afstand tussen de printer en verwarmingstoestellen of andere 

warmtebronnen.
P Houd de omgeving van de printer schoon, droog en stofvrij.
P Sluit de printer aan op een betrouwbaar stopcontact. Kies geen groep waarop ook 

kopieermachines, koelkasten of andere apparaten zijn aangesloten die stroompieken 
kunnen veroorzaken.

P Gebruik de printer niet in een ruimte die erg vochtig kan worden.
P Dit apparaat gebruikt een gelijkstroommotor en schakelaars met een elektrisch 

contactpunt.
 Vermijd het gebruik van het apparaat in omgevingen waar silicium gas vluchtig kan 

worden.
P Volg de afvalvoorschriften op als u de printer afdankt.
P Zorg dat u tijdens het gebruik van de printer rekening houdt met de beperkingen die in de 

omgevingsvereisten worden vermeld.  
Zelfs	als	de	omgevingstemperatuur	en	vochtigheid	binnen	de	specificaties	vallen,	is	
het verstandig drastische veranderingen in de omgevingsomstandigheden te vermijden. 
Geschikte gebruikstemperatuur:

        Gebruikstemperatuur: 0°C tot 50°C
P Zorg dat u bij het afvoeren van de printer de lokale regelgeving in acht neemt.
P Dit apparaat gebruikt een gelijkstroommotor en schakelaars met een elektrisch 

contactpunt. 
Vermijd het gebruik van het apparaat in omgevingen waar silicium gas vluchtig kan 
worden.
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1-3. Zorg
1. Laat geen paperclips, spelden en andere vreemde voorwerpen in de unit vallen. Zo voorkomt 

u defecten.
2. Gebruik de printer niet wanneer er geen papier of lint in de printer zit, want anders kan de 

printkop beschadigd raken.
3. Maak de kap nooit open tijdens het afdrukken.
4. Raak de printkop niet aan net na het afdrukken. De printkop kan zeer warm worden.
5. Gebruik alleen papierrollen waarbij het papier niet aan de kern is vastgelijmd.
6. Wanneer u op het papier ziet dat het bijna op is (het papier bevat speciale tekens hiervoor), 

moet u de rol vervangen voordat het papier helemaal op is.

1-4. Onderhoud
Uw printer is een degelijk apparaat, dat evenwel met zorg moet worden behandeld om 
defecten te voorkomen. Enkele voorbeelden:
1. Stel de printer op in een ‘aangename’ omgeving. Vuistregel: als de omgeving aangenaam 

is voor u, dan geldt dit ook voor de printer.
2. Stel de printer niet bloot aan schokken en trillingen.
3.	 Vermijd	te	stoffige	omgevingen.	Stof	is	de	vijand	van	alle	mechanische	precisieapparaten.
4. Als u de buitenkant van de printer wilt schoonmaken, gebruikt u een doek die licht met 

water met een beetje reinigingsmiddel (of een klein beetje alcohol) is bevochtigd. Let er 
goed op dat er geen vocht in de printer komt.

5. De binnenkant van de printer kan worden schoongemaakt met een klein borsteltje of een 
spuitbus met perslucht (speciaal hiervoor bedoeld). Let er daarbij op dat u de aangesloten 
kabels en elektronische componenten niet verbuigt.
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2. Onderdelen en benamingen

Printerkap  
Beschermt de printer tegen stof en vermindert het 
lawaai.
Maak de kap nooit open tijdens het afdrukken.

Bedieningspaneel  
Eén schakelaar met twee lampjes die de 
printerstatus aangeven.

Interfaceconnector  
Voor het aansluiten van de 
printer op een hostcomputer.

Voedingsschakelaar  
Voor het in- en uitschakelen 
van de printer.

Connector randapparatuur  
Voor het aansluiten van randapparaten 
zoals kassa’s.
Sluit hierop geen telefoon aan.

Voedingsconnector  
Voor het aansluiten van de voedingskabel.
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3. Installeren
3-1. Het verbinden van de interfacekabels met het hostingapparaat
3-1-1. Parallelle kabel
Sluit de parallelle kabel aan op de parallelle poort van het 
hostingapparaat.

3-1-2. Seriële kabel (RC-232)
Sluit de RS-232C kabel aan op de RS-232C poort van het 
hostingapparaat.

3-1-3. USB-kabel
Sluit de USB kabel aan op de USB poort van het 
hostingapparaat.

3-1-4. Ethernet-kabel
Sluit de Ethernetkabel aan op de ethernetpoort op de router, hub 
of een ander apparaat.
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3-2. Kabel verbinden met de printer
De	interfacekabel	is	niet	meegeleverd.	Gebruik	een	kabel	die	aan	de	specificaties	voldoet.

 LET OP
Voordat u de interfacekabel aansluit of losmaakt, zet u de printer en alle apparatuur die op de 
printer is aangesloten, uit. Maak ook de voedingskabel los.

3-2-1. Parallelle kabel

(1) Schakel de printer uit.
(2) Bevestig de ferrietkern aan de kabel zoals afge-

beeld.
(3) Steek de bevestigingsstrip door de ferrietkern.
(4) Trek de strip rond de kabel en zet de strip vast. 

Knip het overschot af.

(5) Sluit de interfacekabel vervolgens aan op de con-
nector in het achterpaneel van de printer.

(6) Zet de klemmen van de connector vast.

Ferrietkern

Interfacekabel

10 cm
(max.)

Bevestigingsstrip
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3-2-2. Seriële kabel (RC-232)

(1) Schakel de printer uit.

 LET OP
Voordat u de interfacekabel aansluit of losmaakt, zet u de printer en alle apparatuur die op de 
printer is aangesloten, uit. Maak ook de voedingskabel los.

(2) Sluit de interfacekabel vervolgens aan op de connector in het achterpaneel van de printer.
(3) Draai de schroefjes van de connector vast.

3-2-3. USB-kabel
Bevestig de ferrietkern aan de USB-kabel en voer de 
kabel zoals afgebeeld door de kabelhouder.
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3-2-4. Ethernet-kabel aansluiten
Indien een ferrietkern is meegeleverd, installeer deze ferrietkern dan volgens de volgende procedure 
op de Ethernetkabel om elektrische ruis te voorkomen. Voer alleen stappen (1) en (5) uit, indien geen 
ferrietkern is meegeleverd.
Bij gebruik van een Ethernetkabel van 10 m of minder wordt een afgeschermde kabel aanbevolen.

Ferrietkern

Ethernet-kabel

1 cm
  (max.)

Bevestigingsstrip

(1) Schakel de printer uit.
(2) Bevestig de ferrietkern aan de Ethernet-kabel zoals afgebeeld.
(3) Steek de bevestigingsstrip door de ferrietkern.
(4) Trek de strip rond de kabel en zet de strip vast. Knip het overschot af.

(5) Sluit de interfacekabel vervolgens aan op de connector in het achterpaneel van de printer.

Detectiefunctie voor ontkoppelde verbinding
Het Ethernet-interface-model heeft een detectiefunctie voor een ontkoppelde verbinding.  In dien de 
printer wordt ingeschakeld en de Ethernetkabel niet is aangesloten, knipperen het voedingslampje en 
storingslampje tegelijk met een interval van 2 seconden ten teken dat de verbinding is ontkoppeld.  

Zet de printer weer aan na het verbinden van de uiteinden van de Ethernetkabel van de router, hub of 
een ander apparaat op de printer. 

Als het IP-adres niet wordt herkend, gaan het voedingslampje en het storingslampje gelijktijdig knip-
peren in intervallen van 0,125 seconde om aan te geven dat het apparaat is losgekoppeld.  Zet de printer 
weer aan na het instellen van het correcte IP-adres.

Ethernet-interface-board
IFBD-HE08

Ethernet-interface-board
IFBD-HE06
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3-3. Verbinden met een randapparaat
U kunt met behulp van een modulaire plug een randapparaat aansluiten. Modulaire pluggen 
en kabels worden niet meegeleverd met de printer. Het is daarom aan u om een geschikte 
plug	en/of	kabel	aan	te	schaffen.

Belangrijk!
Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld, dat de voedingskabel is losgemaakt en dat de com-
puter is uitgeschakeld als u de apparatuur gaat aansluiten.

(1) Sluit de kabel van het randapparaat aan op de connector in het achterpaneel van de printer.

Belangrijk!
Sluit geen telefoonkabel aan op de connector voor randapparatuur. Anders kan de printer defect 
raken.
In verband met de veiligheid mag bedrading waar spanning op kan staan niet op de connector 
worden aangesloten.
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3-4. Voedingskabel aansluiten
Opmerking: Als u de voedingskabel gaat aansluiten of verwijderen, moet u eerst de voed-

ing van de printer en alle daarop aangesloten apparaten uitschakelen. Maak 
ook de voedingskabel los.

(1) Controleer aan de hand van het label aan de achterzijde of onderzijde van de printer of de 
spanning overeenkomt met de spanning van het stopcontact. Controleer ook of de stekker 
op het stopcontact past.

(2) Als de voedingskabel niet op de printer is aangesloten, steek dan het juiste uiteinde in de 
aansluiting op de achterzijde van de printer.

(3) Steek de voedingskabel in een geaard stopcontact.

Belangrijk!
Als de spanning op het label aan de onderzijde van de printer niet overeenkomt met de spanning 
van het stopcontact, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.
Deze voedingskabel is specifiek voor deze printer ontworpen. Gebruik de kabel niet voor andere 
apparatuur.

OF
F

ON



– 15 –

3-5. Inschakelen
Zorg ervoor dat de voedingskabel is aangesloten zoals beschreven in "3-4. Voedingskabel 
aansluiten".
Druk op de voedingsschakelaar op de voorzijde van de printer.
Het voedingslampje op het bedieningspaneel gaat branden.

 LET OP
Het verdient aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken als u de printer langere tijd 
niet gaat gebruiken. Zorg er daarom voor dat er zich een goed bereikbaar stopcontact in de 
buurt van de printer bevindt.
Als er een afdekkapje over de voedingsschakelaar is gemonteerd, kunt u mogelijk de tekst ON/
OFF niet zien. Trek in dit geval de stekker uit het stopcontact om de printer uit te schakelen.

Voedingsschakelaar
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3-6. Kabel installeren
Installeer de kabel zoals hieronder afgebeeld.

3-7. Afdekplaatje over de schakelaar bevestigen
Het is niet noodzakelijk het afdekplaatje te bevestigen. Breng het plaatje alleen aan als dit nodig is. 
Door het afdekplaatje aan te brengen voorkomt u dat:

• de printer per ongeluk wordt in- of uitgeschakeld
• onbevoegden de printer kunnen in- of uitschakelen

Plaats het afdekplaatje zoals in onderstaande afbeelding.

De voedingsschakelaar kan worden ingeschakeld ( | ) door een smal voorwerp (bijvoorbeeld een 
balpen) door de gaatjes in het afdekplaatje te steken.

Belangrijk!
Het verdient aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken als u de printer langere tijd 
niet gaat gebruiken. Zorg er daarom voor dat er zich een goed bereikbaar stopcontact in de 
buurt van de printer bevindt.
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PAIR

RST

PAIR

RST

PAIR-knop

3-8. Bluetooth-instellingen (alleen voor modellen met Bluetooth-interface)

(3) Als het groene lampje begint te knipperen, hebt u 60 seconden de tijd om de koppeling tot stand te brengen. 
Voer "Apparaten zoeken" uit vanaf het hoofdapparaat en tik op het relevante apparaat in de weergegeven lijst.

Apparaatnaam: Star Micronics (standaard)

(4) In een iOS-apparaat begint de LED na het koppelen automatisch blauw te knipperen en wordt de printer 
automatisch verbonden. 
In een Android-apparaat wordt de LED pas blauw als gegevens worden verzonden.

(5) Maak vanuit het programma op het hoofdapparaat verbinding met de printer en voer de afdruktaak uit. Als de 
afdruktaak is uitgevoerd, is het koppelen voltooid.
Opmerking:  Direct na het maken of verbreken van verbinding met het hoofdapparaat voert de printer ver-

schillende processen uit.
 Wacht ongeveer 0,1 seconde na het maken van verbinding en 0,5 na het verbreken van de 

verbinding voordat u opnieuw communicatie met de printer tot stand brengt. 

Koppel de printer met behulp van onderstaande stappen aan het hoofdapparaat.

3-8-1. Koppelen via SSP (Simple Secure Pairing) (standaard)
(1) Tik terwijl u op het hoofdapparaat werkt op [Instellingen] en zet [Bluetooth] op Aan.

PAIRRST

PAIR-knopRST-knop

LED

<LED> Geeft de status van de Bluetooth-interface weer.

Groen (aan):  Niet aangesloten.
Groen (knipperend):  Klaar om koppelen te starten.
Blauw (aan):  Verbonden.
Paars (knipperend):  Automatische verbinding AAN.

< iOS > < Android >

LED(Groene gaat knipperen)

(2) Schakel de printer in met de voedingsschakelaar en houd de knop PAIR in het achterpaneel van de printer 5 
seconden ingedrukt. Laat de knop vervolgens los. Het groene LED-lampje gaat knipperen.
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3-8-2.  Koppelen via pincode

 Voer de volgende gegevens in het hoofdapparaat in als het hoofdapparaat geen ondersteun-
ing biedt voor SSP of als u om een andere reden een pincode moet gebruiken.

           Pincode: 1234 (standaard)
           Apparaatnaam: Star Micronics (standaard)
 Voor een betere beveiliging wordt u aangeraden de pincode te wijzigen.
 Raadpleeg voor meer informatie over het wijzigen van de pincode de softwarehandleiding 

die bij het Bluetooth-programma wordt geleverd.

3-8-3. Automatische verbindingsfunctie (alleen iOS)
Telkens wanneer de draadloze verbinding wordt verbroken tijdens het communiceren met 
upper-level iOS-apparaten inclusief iPad via Bluetooth, is het noodzakelijk om terug te 
gaan naar het Bluetooth-instellingenscherm in het upper-level iOS-apparaat en nogmaals op 
de gewenste printernaam te tikken om een verbinding tot stand te brengen. Dit is een iOS-
specificatie.
Om deze handelingen te besparen, is de printer uitgerust met de automatische verbindings-
functie die automatisch om een verbinding vraagt van een upper-level iOS-apparaat die de 
laatste keer met de printer was verbonden.
De standaardinstellingen van deze functie kunnen verschillen, afhankelijk van het printer-
model dat u gebruikt.

U kunt de huidige AAN/UIT-instelling ook controleren door zelf-printen uit te voeren.

Let op: Als „automatische verbindingsfunctie” is ingesteld op AAN bij gebruik 
van andere apparaten dan iOS, kan een Bluetooth-communicatie met de 
printer mogelijk mislukken. Om andere apparaten dan iOS te gebruiken, 
zoals de Android/Windows-apparaten, zorgt u ervoor dat u de „automa-
tische verbinding”-functie uitschakelt voordat u de printer gebruikt.

 Voor informatie over het instellen van deze functie, zie "3-8-4.  Automatische 
verbinding instellen".
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Zie onderstaande tabel voor details over automatische verbindingsinstelling.

Automatische verbinding AAN Automatische verbinding UIT

Opnieuw verbinden 
zonder veranderen van 
hoofdapparaat

Nadat de printer is inge-
schakeld, verbindt het au-
tomatisch met het laatste 
hoofdapparaat dat was ver-
bonden.

Na het inschakelen van de 
printer tikt u op de naam van 
deze printer op het Blue-
tooth-instellingenscherm op 
het hoofdapparaat.

Veranderen van het ver-
bonden hoofdapparaat

Verbreek de Bluetooth-
verbinding op zo een manier 
alsof u de stroom uitschakelt 
van het upper-levelapparaat 
dat automatisch is verbon-
den. 
Breng vervolgens een kop-
peling tot stand met een 
gewenst upper-levelappara-
at.

Na het inschakelen van de 
printer, brengt u een kop-
peling tot stand met een 
gewenst upper-levelappara-
at.

Voorbeeld (aanbevolen) Bij het rechtstreeks verbin-
den met de printer vanaf één 
hoofdapparaat.

Bij gebruik van de printer 
met meerdere hoofdap-
paraten.
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< Current Setting >
Auto Connection : OFF

To enable this setting, turn
Printer Power OFF and turn ON.

PAIR

RST

PAIR

RST

RST-knop

3-8-4.  Automatische verbinding instellen
u	Instellen vanaf de hoofdunit voor de SP700 (wanneer de instelling is veranderd van AAN naar UIT)

(1) Wanneer papier in de printer wordt geladen en het wordt ingeschakeld, gaat de [POWER] LED 
(groen) aan de voorkant van de printer aan.

(2) Als u de [RST]-knop aan de achterkant van de printer ingedrukt houdt gedurende meer dan 
vijf seconden, worden initiële werkzaamheden uitgevoerd op dezelfde manier als wanneer de 
stroom wordt ingeschakeld, en knipperen de LED’s aan de voorkant van de printer. Als u de 
[RST]-knop indrukt wanneer de printer rechtop is geplaatst, plaats het dan weer horizontaal 
terwijl de LED knippert.

(3) De volgende informatie wordt afgedrukt. Schakel de printer hierna uit en weer aan 
om „automatische verbinding” naar UIT in te stellen.

(4) Om ervoor te zorgen dat „automatische verbinding” correct op UIT is ingesteld, voert u 
zelf-printen uit zoals beschreven in "5-4-1. Printergegevens afdrukken".
Opmerking 1:  Gebruik dezelfde procedure om „automatische verbinding” van UIT 

naar AAN te veranderen.

u	Instellen van de software
Na het koppelen van uw apparaat en de SP700 verandert u „automatische verbinding” in de 
volgende applicatie verstrekt door ons bedrijf.
Download „Utility” vanaf de volgende website.
l	iOS: https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
l	Android: https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
l	Windows: https://www.starmicronics.com/support/

http://www.star-m.jp/prjump/000003.html
http://www.star-m.jp/prjump/000004.html
https://www.starmicronics.com/support/
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3-8-5. De Bluetooth-instellingen opnieuw instellen
De volgende procedure legt uit hoe u de instellingen initialiseert die u hebt gewijzigd, zoals de pincode, ap-
paraatnaam enz.

(1)  Terwijl u een dun object zoals de punt van een pen in het apparaat stopt en de RST-knop op de achterkant van de 
printer ingedrukt houdt, schakelt u de printer in met de voedingsschakelaar. De POWER LED (groen) en de ER-
ROR LED (rood) op de voorkant van de printer beginnen te knipperen.

(2) Houd de RST-knop minstens 4 seconden (opm.1) ingedrukt en laat de knop dan los.

PAIR

RST

PAIR

RST

RST-knop

4 seconden of langer

(3)  Nadat u de RST-knop hebt losgelaten en als de LED stopt met knipperen en de POWER LED binnen 12 seconden 
groen opgelicht blijft, is de initialisatie voltooid. Als de LED langer dan 12 seconden blijft knipperen na het los-
laten van de RST-knop, geeft dit aan dat de initialisatie is mislukt. Schakel de voeding van de printer uit en probeer 
het opnieuw vanaf stap 1.

(4) Schakel de voedingsschakelaar van de printer uit en verwijder de koppelingsinstelling met het hoger geklasseerde 
apparaat.

 Opmerking1:   Als u in stap 2 de RST-knop niet lang genoeg ingedrukt houdt, zal de initialisatie niet correct voltooien.
     Voor firmware Ver2.0, Ver3.0a en Ver3.0b interfaces

  In stap 2 moet u de RST-knop 8 seconden of langer ingedrukt houden.
  Controleer na het voltooien van de stappen 1 tot 3 ook of de initialisatie correct is voltooid en voer het zelf-

printen uit. Als het tweede vel (*** Bluetooth-informatie ***) niet wordt afgedrukt, is de initialisatie niet correct 
voltooid. Schakel in dat geval de voeding van de printer uit en probeer het opnieuw vanaf stap 1.

  (U kunt de firmwareversie controleren vanaf de resultaten van de zelf-print. Zie "5-4. Aanpassingsmodus" voor 
de zelf-printprocedure.)

 2:  Schakel de printer niet uit tijdens de initialisatie, anders wordt de initialisatie niet correct voltooid.
 3:  Als de initialisatie niet correct is voltooid, schakelt u de voeding van de printer uit en probeert u het opnieuw 

vanaf stap 1.
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4. Lint en papier plaatsen

Hier uw vinger 
plaatsen

4-1. Lint plaatsen
1 Schakel de printer uit.
2 Open de kap aan de voorzijde door de kap aan de 

lipjes (aan weerszijden van de kap) omhoog te 
trekken.

Belangrijk!
1. Raak de printkop niet aan net na het afdrukken. 

De printkop kan zeer warm worden.
2. Raak het snijblad niet aan. 

· Er bevindt zich een snijblad in de sleuf voor 
papieruitvoer. Steek uw hand nooit in de sleuf 
voor papieruitvoer, ook niet op het moment dat 
de printer niet aan het afdrukken is.

3 Plaats de lintcassette op de in de afbeelding ge-
toonde manier in de printer. Druk de cassette goed 
neer. Als u het lint niet goed kunt plaatsen, moet u 
de cassette neerdrukken en tegelijk de draaiknop 
in de richting van de pijl draaien.

4 Draai de wikkelknop op de lintcassette in de richt-
ing van de pijl om het lint strak te trekken.

5 Sluit de kap aan de voorzijde van de printer.
Opmerking: Wanneer u de lintcassette wilt 

verwijderen, trekt u de cassette 
omhoog op de in de afbeelding 
getoonde plaatsen.

Hier uw 
vinger 
plaatsen
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4-2. Papier plaatsen
Gebruik	alleen	papierrollen	die	voldoen	aan	de	printerspecificaties.

1 Open de printerkap door de vergrendeling naar u toe te schuiven.

3 Duw op beide zijden van de printerkap om deze te sluiten.

Belangrijk!
1. Raak de printkop niet aan net na het afdrukken. De printkop kan zeer warm worden.
2. Raak het snijblad niet aan. 

· Er bevindt zich een snijblad in de sleuf voor papieruitvoer. Steek uw hand nooit in de sleuf 
voor papieruitvoer, ook niet op het moment dat de printer niet aan het afdrukken is.

2 Let op de richting van de rol, plaats het papier in de daarvoor bedoelde ruimte en trek de 
rand van het papier naar u toe.

Opmerking: Zorg ervoor dat de printerkap goed gesloten is.
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4 Model met scheurrand:
 Scheur het papier af zoals afgebeeld.

 Model met afsnijmechanisme:
 Als de printerkap is gesloten nadat het apparaat is ingeschakeld, werkt het snijmechanisme 

automatisch en wordt de voorzijde van het papier automatisch afgesneden.
Opmerking: Wanneer u op het papier ziet dat het bijna op is (het papier bevat speciale 

tekens hiervoor), moet u de rol vervangen voordat het papier helemaal op is.

4-2-1. Thermisch papier op rol

Papiertype Gewoon briefpapier en doorslagpapier zonder carbon

Papierbreedte 76±0,5 mm (3,0 inch)/57,5±0,5 mm (2,25 inch)/69,5±0,5 mm (2,75 inch)

Dikte

• Enkel 0,06 mm tot 0,085 mm

• Exemplaren Origineel + 2 kopieën (max. 0,2 mm)

Diameter rol 85 mm (3,35 inch) max.

Kern 12±1 mm (binnendiam.), 18±1 mm (buitendiam.)

Nota 1: Gebruik geen lijm of plakband om de papierrol op de kern vast te zetten.
 2: Vouw het einde van het papier niet om.
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4-3. Papierrolhouder plaatsen
Voor papierrollen van 57,5 of 69,5 mm breed moet de papierrolhouder in de printer worden geplaatst. 
De instelling van geheugenschakelaar 2-A en 2-B moet worden aangepast om de afdrukbreedte te 
wijzigen.
Als	u	de	effectieve	afdrukbreedte	(papierrolbreedte)	wilt	wijzigen,	moet	u	de	
geheugenschakelaarinstelling in het printerhulpprogramma aanpassen.
Raadpleeg de Help-onderwerpen in het hulpprogramma voor meer informatie.

69,5 mm breed Papierrolhouder

57,5 mm breed

Papierrolhouder
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Waarschuwingsteken
  Dit teken bevindt zich in de buurt van de printkop om aan te geven dat dit onderdeel erg 

warm kan zijn. Raak de printkop niet aan net na het afdrukken. Laat de printkop eerst 
enkele minuten afkoelen.

 Dit teken bevindt zich in de buurt van het afsnijmechanisme (automatisch of 
scheurrand).

 Raak het snijblad nooit aan. U kunt uw vingers verwonden. 

 Dit teken (etiket of stempel) bevindt zich in de buurt van de schroeven waarmee de 
behuizing is vastgezet om aan te geven dat de behuizing alleen mag worden geopend 
door bevoegd onderhoudspersoneel.

 Alle andere personen mogen deze schroeven niet verwijderen.
 De behuizing bevat onderdelen onder hoogspanning met alle gevaren van dien.

 WAARSCHUWING
P Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het rook, een vreemde geur of ongewone geluiden 

produceert. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact en neem contact op met uw 
leverancier.

P Probeer nooit zelf het apparaat te repareren. Onjuiste reparatie kan gevaarlijk zijn.
P Haal het product nooit uit elkaar en breng geen wijzigingen aan. Onjuist repareren van dit 

product kan lichamelijk letsel, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.
P Raak het snijblad niet aan.

- Er bevindt zich een snijblad in de sleuf voor papieruitvoer. Steek uw hand nooit in de sleuf voor 
papieruitvoer, ook niet op het moment dat de printer niet aan het afdrukken is.

- De printerkap kan worden geopend voor het vervangen van papier. Omdat het snijvlak zich 
ook hier bevindt, moet u voorzichtig zijn en uw gezicht of handen niet te dicht bij het snijvlak 
houden.

P Tijdens en meteen na het afdrukken is het gebied rond de printkop zeer heet. Raak dit gebied niet 
aan in verband met de kans op brandwonden.

P Werken met het snijmechanisme kan gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.

4-4. Set Up voorzorgsmaatregelen
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 LET OP
P Het verdient aanbeveling de stekker uit het stopcontact te trekken als u de printer langere tijd niet 

gaat gebruiken. Zorg er daarom voor dat er zich een goed bereikbaar stopcontact in de buurt van 
de printer bevindt.

P Als de spanning op het label aan de onderzijde van de printer niet overeenkomt met de spanning 
van het stopcontact, neem dan onmiddellijk contact op met uw leverancier.

P Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld, dat de voedingskabel is losgemaakt en dat de 
computer is uitgeschakeld als u de apparatuur gaat aansluiten.

P Sluit geen telefoonkabel aan op de connector voor randapparatuur.
 Anders kan de printer defect raken.
 In verband met de veiligheid mag bedrading waar spanning op kan staan niet op de connector 

worden aangesloten.
P Druk niet met uw hand op de printerkap als u de hendel van de printerkap gebruikt.
P Trek niet aan de hendel van de printerkap en open de printerkap niet terwijl de printer aan het 

afdrukken of afsnijden is.
P Trek niet aan het papier terwijl de printerkap gesloten is.
P Als er vloeistof, vreemde voorwerpen (muntstukken en paperclips) enzovoort in de printer 

komen, moet u de printer uitschakelen, de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen 
met uw leverancier voor advies. Als u het apparaat blijft gebruiken, kan kortsluiting optreden met 
brand of elektrische schokken tot gevolg.

P Zet de printer horizontaal wanneer u papier plaatst, ook al is het model geschikt voor verticale 
plaatsing. Als het papier wordt geplaatst terwijl de printer verticaal staat, staat de printer niet 
helemaal stabiel. Hierdoor kan de printer omvallen met mogelijk letsel tot gevolg.

      LET OP
Draadloze communicatie
P Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar het gebruik van draadloze apparaten is verboden 

of storingen of gevaar kan veroorzaken.
P De radiogolven die door het apparaat worden gegenereerd, kunnen storingen veroorzaken in ele-

ktronische medische apparatuur. Als u elektrische medische apparatuur gebruikt, neemt u contact 
op	met	de	desbetreffende	fabrikant	voor	meer	informatie	over	beperkingen	voor	het	gebruik	van	
het apparaat.

P In dit product zijn beveiligingsfuncties voor Bluetooth geïnstalleerd. Raapleeg de handleiding 
(beschikbaar	op	de	Star	Micronics-website)	om	de	beveiligingsinstellingen	te	configureren	en	zo	
de beveiligingsrisico's te verkleinen.

P Hieronder vindt u een lijst met de wetten die het gebruik van dit apparaat goedkeuren. Star Mi-
cronics-apparaten worden continu verbeterd. Informatie kan zonder kennisgeving vooraf worden 
gewijzigd. Raadpleeg de Star Micronics-website voor een overzicht van de laatste goedkeurin-
gen. 

P Raadpleeg de Star Micronics-website voor de laatste informatie en handleidingen.
P Per informazioni e manuali aggiornati, visitare il sito Web di Star Micronics.
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5. Bedieningspaneel en overige functies

2 Doorvoerknop

3 Storingslampje (rode LED)
1 Voedingslampje (groene LED)

5-1. Bedieningspaneel
1 Voedingslampje (groene LED)
 Brandt wanneer de voeding is ingeschakeld.

2 Doorvoerknop
 Druk op deze knop om papier door te voeren.

3 Storingslampje (rode LED)
 Geeft fouten aan in combinatie met het voeding-

slampje.

5-2. Indicatielampjes
Voedingslampje Storingslampje Zoemer

Voeding aan/uit Aan/uit — —
Geen storing Aan Uit —
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5-3. Fouten
1) Automatisch herstelbare fouten

Foutbeschrijving Voedingslampje Storingslampje Zoemer Voorwaarden  
voor herstel

Fout papier op Aan Knippert (aan: 1 s/
uit: 1 s)

4 korte tonen 
(0,13 s), tweemaal *1

Fout printerkap 
open Aan Aan Toon *2

Fout kap voorzijde 
open

Knippert (aan: 
0,5 s/uit: 0,5 s) Aan Toon *3

Detectie hoge tem-
peratuur kop

Knippert (aan: 
1 s/uit: 1 s) Uit Geen *4

Detectie hoge tem-
peratuur bord

Knippert (aan: 
2 s/uit: 2 s) Uit Geen *5

Fout afsnijmecha-
nisme (bij desbe-
treffende model-
len)

Aan
Knippert  (aan: 
0,125 s/uit: 0,125 
s)

3 korte tonen (0,13 
s + 0,13 s + 0,5 s) *6

Fout van mecha-
nische aard (anders 
dan afsnijmecha-
nisme)

Aan Knippert (aan: 
0,25 s/uit: 0,25 s)

2 korte tonen (0,13 
s + 0,5 s) *7

F o u t  d e t e c t i e 
zwarte tekens Aan Knippert (aan: 

0,5 s/uit: 0,5 s)
3 korte tonen (0,13 
s + 0,13 s + 0,13 s) *8

Detectie ontkop-
pelde verbinding 
(Fysieke koppeling 
verbroken)

Knippert met tus-
senpozen van 2 
seconden

Knippert met tus-
senpozen van 2 
seconden

— *9

Detectie ontkop-
pelde verbinding 
(IP-adres kwijt)

Knippert met tus-
s e n p o z e n  v a n 
0,125 seconden

Knippert met tus-
s e n p o z e n  v a n 
0,125 seconden

— *10

*1 Automatisch herstel na het plaatsen van een nieuwe papierrol en het sluiten van de printerkap.
*2 Automatisch herstel nadat de printerkap is gesloten.
*3 Automatisch herstel nadat de kap aan de voorzijde is gesloten.
*4 Automatisch herstel nadat de printkop is afgekoeld. 

Een fout door een afwijkende printkoptemperatuur is niet abnormaal.
*5 Automatisch herstel nadat het bord is afgekoeld.



– 30 –

*6 Automatisch herstel nadat het snijmechanisme naar de uitgangspositie is teruggekeerd na het 
uit- en weer inschakelen van de printer. 
Herstel is ook mogelijk met de opdracht <DLE> <ENQ> n in de ESC/POS-modus.
Opmerking: 

1) Als het afsnijmechanisme niet naar zijn uitgangspositie terugkeert of niet in beweging komt, is herstel 
niet mogelijk.

2) Bij een papierstoring moet u de printer uitschakelen, het vastgelopen papier verwijderen en de printer 
weer inschakelen.

3) Wanneer deze fout optreedt: 
STAR-modus: onherstelbare fout 
ESC/POS-modus: herstelbare fout

*7 Schakel de printer uit, verwijder het vastgelopen papier of los een ander probleem op en 
schakel de printer weer in. Automatisch herstel nadat de printkop naar de uitgangspositie is 
teruggekeerd na het uit- en weer inschakelen van de printer. 
Herstel is ook mogelijk met de opdracht <DLE> <ENQ> n in de ESC/POS-modus. 
Wanneer deze fout optreedt: 
STAR-modus: onherstelbare fout 
ESC/POS-modus: herstelbare fout

*8 Fouten door papierstoringen: 
Verwijder het vastgelopen papier en plaats eventueel een nieuwe rol papier. 
Fouten door een verkeerd papierformaat: 
Plaats een andere rol papier en gebruik papier met het juiste zwarte teken.

*9 Verbind een Ethernetkabel. Zie het gedeelte "3-2-4. Ethernet-kabel aansluiten" voor details. 
※Alleen Ethernet-interface-model

*10 Stel het juiste IP-adres in en schakel de printer uit en weer in.. 
※Alleen Ethernet-interface-model

2) Onherstelbare fout
Foutbeschrijving Voedingslampje Storingslampje Zoemer
Fout bij schrijven in 
flashgeheugen Uit Knippert (aan: 1 s/

uit: 1 s) Geen

Fout thermistor de-
fect Uit Knippert (aan: 0,25 s/

uit: 0,25 s) 2 korte tonen (0,13 s + 0,5 s)

Fout voeding Uit Knippert (aan: 2 s/
uit: 2 s) Geen

Fout CPU Uit Aan Eén lange toon (2 s)
Fout RAM lezen/
schrijven Uit Aan Geen

Opmerking: 
Als een onherstelbare fout optreedt, schakelt u de printer uit en na minstens 10 seconden te hebben 
gewacht weer in. Neem contact op met de leverancier voor reparatie als de onherstelbare fout zich 
blijft voordoen.
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5-4. Aanpassingsmodus
Er zijn de volgende zeven verschillende aanpassingsmodi.
U activeert de aanpassingsmodus door de printer in te schakelen met de doorvoerknop ingedrukt.

(1) U activeert de modus voor het afdrukken van de printergegevens door de doorvoerknop los te 
laten wanneer de zoemer eenmaal heeft geklonken. (Zie "5-4-1. Printergegevens afdrukken".)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

(2) U activeert de uitlijningsmodus door de doorvoerknop los te laten wanneer de zoemer tweemaal 
heeft geklonken. (Zie "5-4-2. Printkop uitlijnen".)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

(3) U activeert de modus voor een hexadecimale dump door de doorvoerknop los te laten wanneer 
de zoemer driemaal heeft geklonken. (Zie "5-4-3. Hexadecimale dump".)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

(4) U activeert de uitlijningsmodus voor de tekensensor door de doorvoerknop los te laten wanneer 
de zoemer viermaal heeft geklonken. (Zie "5-4-4. Uitlijning van de tekensensor".)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

(5) U activeert de aanpassingsmodus voor de papiersensor door de doorvoerknop los te laten wan-
neer	de	zoemer	vijfmaal	heeft	geklonken.	(Zie	de	aparte	handleiding	met	specificaties	voor	meer	
informatie.)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

(6) U activeert de modus voor handmatige instelling van de geheugenschakelaar door de doorvoer-
knop los te laten wanneer de zoemer zesmaal heeft geklonken. (Zie de aparte handleiding met 
specificaties	voor	meer	informatie.)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

(7) U activeert de modus voor het negeren van de geheugenschakelaar door de doorvoerknop los te 
laten	wanneer	de	zoemer	zevenmaal	heeft	geklonken.	(Zie	de	aparte	handleiding	met	specificaties	
voor meer informatie.)

 (Twee seconden langer ingedrukt houden)

U keert terug naar (1).
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5-4-1. Printergegevens afdrukken
Het is mogelijk om het versienummer en de printerinstellingen af te drukken. Wanneer u de 
doorvoerknop aan het eind van de afdruk ingedrukt houdt, worden de ASCII-gegevens opnieuw 
afgedrukt. Als u de doorvoerknop aan het eind van de afdruk loslaat, wordt deze modus automatisch 
uitgeschakeld.
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of zo

5-4-2. Printkop uitlijnen
Het is mogelijk dat u de hier beschreven procedure nooit nodig hebt, maar na verloop van tijd merkt 
u misschien dat de puntjes waaruit een afbeelding is opgebouwd niet meer goed onder elkaar staan. 
Iets wat er bijvoorbeeld zo zou moeten uitzien:

komt bijvoorbeeld zo uit de printer:

Dit komt door een verkeerde uitlijning van mechanische onderdelen in de printer. Dit komt maar 
zelden voor en misschien krijgt u er nooit last van. Als u dit probleem toch opmerkt, kunt u het 
volgende doen.
(1) Activeer de uitlijningsmodus aan de hand van de in "5-4. Aanpassingsmodus".
(2) Nadat u de uitlijningsmodus hebt geactiveerd, worden enkele uitlijningspatronen afgedrukt zoals 

hieronder afgebeeld. De asterisk geeft de huidige uitlijning aan.
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(3) Als u een aanpassing wilt doorvoeren, selecteert u met de doorvoerknop de afdruk met de kleinste 
afwijking tussen de eerste en tweede gang (in omgekeerde richting) van de printkop. Druk een-
maal op de doorvoerknop om het eerste patroon te selecteren, tweemaal voor het tweede patroon 
enzovoort, tot zevenmaal voor het zevende patroon.

 Bij het gewenste nummer houdt u de doorvoerknop twee seconden ingedrukt, totdat u een lange 
toon hoort. Dit bepaalt de instelling. (Als u bijvoorbeeld het achtste patroon van boven wilt se-
lecteren, drukt u eerst zevenmaal op de doorvoerknop. Vervolgens houdt u bij het achtste patroon 
de doorvoerknop twee seconden ingedrukt, totdat u een lange toon hoort.)

 Er zijn niet meer dan 23 patronen. Bij elke druk op de doorvoerknop hoort u de zoemer. Als u 
meer dan 23 keer op de doorvoerknop drukt, hoort u een waarschuwingsgeluid.

(4) Als geen enkel patroon goed is, gebruikt u de hieronder beschreven procedure voor de heen- en 
teruggang. Daarmee wordt een nieuw patroon afgedrukt. Vervolgens voert u stap (3) opnieuw uit.

 Achteruit:
Houd de doorvoerknop twee tot vier seconden ingedrukt. De zoemer gaat en er wordt een 
patroon afgedrukt waarbij de heengang meer naar links staat dan bij het eerdere patroon en 
de teruggang meer naar rechts.

 Heen:
Houd de doorvoerknop vier seconden of langer ingedrukt. De zoemer gaat tweemaal en er 
wordt een patroon afgedrukt waarbij de heengang meer naar rechts staat dan bij het eerdere 
patroon en de teruggang meer naar links.

(5) Na selectie van het patroon wordt de instelling opgeslagen in het niet-vluchtige geheugen. Er wordt 
een afdruk gemaakt zoals hieronder is afgebeeld. Daarbij is het geselecteerde patroon aangegeven 
met de melding dat de aanpassing is voltooid (Adjust Completed!).

Opmerking: Voordat met afdrukken wordt begonnen, wordt de instelling opgeslagen in het 
niet-vluchtige geheugen van de printer (nadat het patroon is geselecteerd en u de 
lange zoemer hoort). Op dit moment mag u de printer niet uitschakelen. Als u de 
printer net uitschakelt op het moment waarop de instelling wordt opgeslagen in 
het geheugen, worden de instelling voor de uitlijning en alle instellingen van de 
geheugenschakelaar gereset.

(6) De zoemer gaat nog een keer (lang) en de instelling wordt automatisch vastgelegd.
 Hiermee is de uitlijning voltooid.
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5-4-3. Hexadecimale dump
Hiermee worden de signalen die de computer naar de printer stuurt afgedrukt in hexadecimale vorm.
Zo kunt u controleren of het gebruikte programma wel de juiste besturingscodes naar de printer 
stuurt. De laatste regel wordt niet afgedrukt als de gegevens minder dan één hele regel beslaan. Als 
u op de doorvoerknop drukt, wordt de laatste regel wel afgedrukt. Als u deze modus wilt verlaten, 
moet u de printer volledig uitschakelen.
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5-4-4. Uitlijning van de tekensensor

1. Schakel de printer uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Zet de printer rechtop zoals afgebeeld. Verwijder de schroeven en verwijder het afdekplaatje van 

de DIP-schakelaars aan de onderkant van de printer. Zet de printer rechtop. Als u de printer op 
zijn kant legt, kunt u de printer niet goed instellen.

3. Afstelling vindt plaats door aan VR2 te draaien. Kijk waar VR2 zich bevindt. Houd een kleine 
platte schroevendraaier bij de hand die in de opening past.

4. Plaats de rol papier zonder zwart teken.
5. Activeer de modus voor afstelling van de sensor aan de hand van de in "5-4. Aanpassingsmodus".
6. Verdraai VR2 met de schroevendraaier totdat zowel het rode storingslampje als het groene voed-

ingslampje brandt.
7. Schakel de printer uit.

Hiermee is de sensor afgesteld.

8
1

Power OFF

VR2

VR1

Voeding uit
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6. Papierstoringen voorkomen en oplossen
6-1. Papierstoringen voorkomen
Raak het papier niet aan terwijl het wordt uitgeworpen en voordat het wordt gesneden.
Als u aan het papier trekt of ertegen duwt terwijl het wordt uitgeworpen, kan dit een papierstoring, 
een snijfout of een fout in de regelinvoer veroorzaken.

6-2. Papierstoring verhelpen
Papierstoringen kunt u als volgt verhelpen:
(1) Schakel de printer uit met de voedingsschakelaar.

(2) Druk op de hendel van de printerkap en open de printerkap.
 Als u het model met automatisch afsnijmechanisme hebt en de printerkap niet kunt openen, 

houdt dit in dat het afsnijmechanisme zich niet in de uitgangspositie bevindt of is geblokkeerd. 
Plaats het afsnijmechanisme terug in de uitgangspositie door de aanwijzingen in "6-3. Geblok-
keerd afsnijmechanisme deblokkeren".

(3) Verwijder het vastgelopen papier.

 LET OP
Voorkom schade aan de printer tijdens het verwijderen van vastgelopen papier.

(4) Leg het papier mooi recht en doe de printerkap voorzichtig dicht.
Opmerking 1:  Zorg ervoor dat de papierrol recht zit. Als het papier scheef zit bij het sluiten van 

de printerkap, kan een papierstoring optreden.

Opmerking 2:    Sluit de printerkap door deze aan beide zijden omlaag te drukken. Probeer de 
kap niet te sluiten door in het midden te drukken. Mogelijk sluit de kap dan 
niet goed.

(5) Schakel de printer in met behulp van de voedingsschakelaar. Ga na of het storingslampje uit is.
Opmerking:      Als dit lampje brandt, accepteert de printer geen printopdrachten. Zorg er daarom 

voor dat de printerkap goed gesloten is.
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6-3. Geblokkeerd afsnijmechanisme deblokkeren 
 (alleen voor modellen met afsnijmechanisme)
Volg de onderstaande stappen als het automatische snijmechanisme blokkeert of weigert.

 WAARSCHUWING

Werken met het snijmechanisme kan gevaarlijk zijn. Zorg ervoor dat de printer is uitgeschakeld.

Kap voorzijde

Schroeven

Scheurrand

Printerkap

(1) Schakel de printer uit met de voedingsschakelaar.
(2) Meestal komt een geblokkeerd mechanisme automatisch weer vrij wanneer u alle kappen sluit en 

de printer opnieuw inschakelt. 
 Als de blokkering is opgeheven zijn stap (3) en verder niet meer nodig. Ga naar stap (3) als het 

afsnijmechanisme nog steeds geblokkeerd is.
(3) Trek de hendel van de printerkap naar u toe en open de printerkap. Als het afsnijmechanisme ge-

blokkeerd is, gaat de printerkap mogelijk niet open. In dit geval moet u aan de hand van stap (4) 
en (5) eerst de kap aan de voorzijde openen en de scheurrand verwijderen. Ga naar stap (6) als de 
printerkap open is.

Opmerking:  De printkop is zeer warm net na het afdrukken. Zorg ervoor dat u de kop niet aan-
raakt. Bij het model met een automatisch afsnijmechanisme bevindt dit mechanisme 
zich bij de sleuf waar het papier uitkomt. Raak het snijblad niet aan.

(4) Open de kap aan de voorzijde door de kap aan de lipjes (aan weerszijden van de kap) omhoog te 
trekken.

(5) Verwijder de twee schroeven en verwijder de scheurrand.
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(6) Na het openen van de printerkap verwijdert u de printerkap door de vier schroeven te verwijderen. 
Het afsnijmechanisme komt nu bloot.

(7) Als het snijmechanisme is geblokkeerd, steek dan een kruiskopschroevendraaier in de opening 
met de kruiskopschroef aan de zijkant van het snijmechanisme. Draai de schroevendraaier in 
de richting van de pijl (zie afbeelding hieronder) om het snijmechanisme terug te plaatsen in de 
normale stand.

(8) Breng de printerkap en schroeven weer aan.

Schroeven

(9) Breng de scheurrand en schroeven weer aan.
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