
IMPRESSORA MATRICIAL
SÉRIE SP712R / 742R

(Modelo com Rebobinador de Papel)

Manual de hardware



Reconhecimento de marcas comerciais

SP700: Star Micronics Co., Ltd.

Aviso

• Todos os direitos reservados. A reprodução de qualquer parte deste manual sob qualquer forma, sem a autorização 
expressa da STAR, é proibida.

• Os conteúdos deste manual estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.

• Foram feitos todos os esforços para assegurar a precisão dos conteúdos deste manual aquando do seu envio para 
impressão. Contudo, caso sejam detectados erros, a STAR agradece a denúncia dos mesmos.

• Não obstante o acima mencionado, a STAR não é responsável por quaisquer erros contidos neste manual.

• IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

• Android is a trademark of Google Inc.

• Windows is registered trademarks of Microsoft Corporation.

Copyright © 2013-2017  Star Micronics Co., Ltd..



ÍNDICE

1. Descrição geral ..........................................................................................4
2. Desempacotamento e Instalação ...............................................................5

2-1. Desempacotamento ................................................................................................................5
2-2. Escolher um local para a impressora ....................................................................................6
2-3. Cuidados de Manuseamento .................................................................................................7
2-4. Manutenção .............................................................................................................................7

3. Identificação e Nomenclatura das Peças ...................................................8
4. Preparação .................................................................................................9

4-1. Ligar o Cabo ao PC .................................................................................................................9
4-2. Ligar o Cabo à Impressora ...................................................................................................10
4-3. Ligar a uma Unidade Periférica ...........................................................................................13
4-4. Ligar o Cabo de Alimentação ..............................................................................................14
4-5. Ligar a Impressora .................................................................................................................15
4-6. Instalar o Cabo ......................................................................................................................16
4-7. Instalação da Protecção do Interruptor ..............................................................................16

5. Carregar o Cartucho de Fita e o Papel ....................................................17
5-1. Carregar o Cartucho de Fita ................................................................................................17
5-2. Carregar o rolo de papel .......................................................................................................18
5-3. Instalar o Fixador do Rolo de Papel ....................................................................................21
5-4. Precauções de instalação ......................................................................................................22

6. Painel de Controlo e Outras Funções .....................................................24
6-1. Painel de Controlo ................................................................................................................24
6-2. Indicadores básicos ...............................................................................................................24
6-3. Erros ........................................................................................................................................25
6-4. Modo de Ajuste......................................................................................................................27

7. Evitar e Resolver Encravamentos de Papel .............................................33
7-1. Evitar Encravamentos de Papel ...........................................................................................33
7-2. Retirar papel encravado........................................................................................................33
7-3. Soltar um Cortador Bloqueado  ..........................................................................................34



– 4 –

1. Descrição geral
A Impressora Matricial de Impacto em Série da Série SP700 foi concebida para utilização com 
instrumentos electrónicos como terminais de pontos de venda, equipamento bancário, equipa-
mento informático periférico, etc. 

 SP7 1 2 M D R 

Cor

Nenhuma : Cor padrão (creme)

GRY : Cinzento

Rebobinador

Nenhuma : Sem rebobinador  
                  (Standard)

R : Com rebobinador

Interface

D : Interface de série  
  (RS-232C)

C : Interface paralela

U : USB

E : Ethernet

W : LAN Sem Fios

Alimentação de papel

M : Método de alimentação de pa pel por  
  fricção

Mecanismo

2 : Reservado

Tipo de impressora

1 : Tipo de barra de resistência

4 : T i p o  e q u i p a d o  c o m  c o r t a d o r  
  automático

Impressora série SP700
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2. Desempacotamento e Instalação
2-1. Desempacotamento
Depois de desempacotar a unidade, verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos 
na embalagem.

Impressora
Protecção de interruptor

Cabo de alimentação

Fixador do rolo de papel

Cartucho de fita

Folhas de instalação

Nota

     Nota: O núcleo de ferrite e a correia fornecidos com a 
sua impressora dependem da configuração da 
mesma.

Fig. 1-1 Desempacotamento

Se faltar alguma coisa, contacte o revendedor onde comprou a impressora para que lhe forneça 
a peça em falta. É boa ideia guardar a caixa original e todos os materiais de embalagem, caso 
precise de voltar a empacotar a impressora e enviá-la posteriormente.
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2-2. Escolher um local para a impressora
Antes de desempacotar a impressora, pense onde planeia utilizá-la. Lembre-se dos seguintes pontos 
quando pensar nisso.
P Escolha uma superfície firme e plana, onde a impressora não seja sujeita a vibrações.
P A tomada à qual pretende ligar a impressora deverá estar perto e desobstruída.
P Certifique-se de que a impressora está suficientemente perto do computador anfitrião para ligar 

os dois dispositivos.
P Certifique-se de que a impressora não está exposta a luz solar directa.
P Certifique-se de que a impressora está suficientemente afastada de aquecedores e de outras fontes 

de calor extremo.
P Certifique-se de que a área circundante está limpa, seca e sem pó.
P Certifique-se de que a impressora está ligada a uma tomada fidedigna. A tomada não pode estar 

instalada no mesmo circuito eléctrico que fotocopiadoras, frigoríficos ou outros aparelhos que 
provoquem picos de corrente.

P Certifique-se de que a sala onde está a utilizar a impressora não é demasiado húmida.
P Este dispositivo utiliza um motor de corrente contínua e interruptores que têm um ponto de 

contacto eléctrico.
 Evite utilizar o dispositivo em ambientes onde o gás de silicone possa tornar-se volátil.
P Na eliminação da impressora, obedeça os regulamentos locais.
P Utilize a impressora com as limitações indicadas nos requisitos do ambiente. 
 Mesmo com a temperatura e humidade dentro dos limites especificados, evite mudanças br-

uscas nas condições do ambiente. O intervalo de temperatura adequada para utilização é o 
seguinte: 
 Temperatura em funcionamento: 0ºC a 50ºC
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2-3. Cuidados de Manuseamento

1. Tenha cuidado para não deixar cair clipes de papel, alfinetes ou outros materiais estranhos 
na unidade, uma vez que isso pode provocar a avaria da impressora.

2. Não tente imprimir quando o papel ou o cartucho de fita não estiverem instalados na im-
pressora, caso contrário, a cabeça de impressão pode ser danificada.

3. Não abra a tampa enquanto estiver a imprimir.
4. Não toque na cabeça de impressão logo após a impressão, uma vez que esta aquece bastante.
5. Utilize apenas papel de rolo que não esteja colado ao tubo.
6. Quando a marca de final de papel surgir, substitua o papel de rolo antes que este acabe.

2-4. Manutenção

De um modo geral, a sua impressora é uma peça de equipamento robusta, mas deve ser tratada 
com um mínimo de cuidado para evitar avarias. Por exemplo:
1. Mantenha a sua impressora num ambiente “confortável”. Em termos gerais, se se sentir 

confortável, então o ambiente é adequado para a sua impressora.
2. Não submeta a impressora a impactos físicos ou vibração excessiva.
3. Evite ambientes com muito pó. O pó é o inimigo de todos os dispositivos mecânicos de 

precisão.
4. Para limpar o exterior da impressora, utilize um pano ligeiramente humedecido em água 

com um pouco de detergente, ou com um pouco de álcool, mas não deixe cair líquido no 
interior da impressora.

5. O interior da impressora pode ser limpo com um pequeno dispositivo de limpeza ou um 
spray de ar comprimido (vendido para este fim). Ao realizar esta operação, certifique-se de 
que não dobra nem danifica quaisquer ligações de cabos ou componentes electrónicos.
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3. Identificação e Nomenclatura das Peças

Conector de interface  
Liga a impressora ao computador 
anfitrião.

Interruptor de alimentação  
Liga e desliga a ali-
mentação da impres-
sora.

Conector do circuito da unidade periférica  
Liga a unidades periféricas como caixas 
registadoras, etc.
Não ligue a um telefone.

Conector de alimentação  
Para ligação ao cabo de alimentação.

Tampa da impressora  
Protege a impressora do pó e reduz o ruído.
Não abra a tampa enquanto estiver a imprimir.

Painel de controlo  
Inclui um interruptor de controlo e dois indica-
dores para indicar o estado da impressora.
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4. Preparação
4-1. Ligar o Cabo ao PC
4-1-1. Cabo de Interface Paralela
Ligue o cabo de interface paralela a uma porta paralela 
do seu PC.

4-1-2. Cabo de Interface RC-232
Ligue o cabo de interface RC-232 a uma porta RS-232 
do seu PC.

4-1-3. Cabo de Interface USB
Ligue o cabo de interface USB a uma porta USB do 
seu PC.

4-1-4. Cabo de Interface Ethernet Interface
Ligue o cabo de interface ethernet a uma porta ethernet 
do seu PC.
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4-2. Ligar o Cabo à Impressora
Tenha em conta que o cabo de interface não é fornecido. Utilize um cabo que cumpra as es-
pecificações.

CUIDADO
Antes de ligar/desligar o cabo de interface, certifique-se de que a alimentação da impressora e todos 
os dispositivos ligados à impressora está desligada. Além disso, certifique-se de que a ficha do cabo 
de alimentação está desligada da tomada de CA.

4-2-1. Cabo de Interface Paralela

(1) Certifique-se de que a impressora está desligada.
(2) Instale o núcleo de ferrite ao cabo conforme ilustrado.
(3) Passe a correia pelo núcleo de ferrite.
(4) Coloque a correia em volta do cabo e feche-a. Utilize 

uma tesoura para cortar qualquer material excedente.

Núcleo de ferrite

Cabo de interface

10 cm
(máximo)

Correia

(5) Ligue o cabo de interface ao conector no painel posterior 
da impressora.

(6) Feche os grampos do conector.
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4-2-3. Cabo de Interface USB
Fixe o núcleo de ferrite ao cabo USB conforme ilustrado 
abaixo e certifique-se de que passa o cabo pelo suporte do 
mesmo conforme ilustrado.

4-2-2. Cabo de Interface RS-232
(1) Certifique-se de que a impressora está desligada.

CUIDADO
Antes de ligar/desligar o cabo de interface, certifique-se de que a alimentação da impressora e de 
todos os dispositivos ligados à impressora está desligada. Além disso, certifique-se de que a ficha do 
cabo de alimentação está desligada da tomada de CA.

(2) Ligue o cabo de interface ao conector no painel posterior da impressora.
(3) Aperte os parafusos do conector.
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4-2-4. Ligar o Cabo Ethernet
Se for incluído um núcleo de ferrite, instale o núcleo de ferrite no cabo Ethernet de acordo com 
o procedimento que se segue, para evitar ruído eléctrico. Se não for incluído um núcleo de fer-
rite, execute apenas os passos (1) e (5).
Quando utilizar um cabo Ethernet de 10 m ou inferior, recomenda-se que utilize um cabo blin-
dado.

Núcleo de ferrite

Cabo Ethernet

1 cm
  (máximo)

Correia

(1) Certifique-se de que a impressora está desligada.
(2) Fixe o núcleo de ferrite ao cabo ethernet conforme ilustrado.
(3) Passe a correia pelo núcleo de ferrite.
(4) Coloque a correia em volta do cabo e feche-a. Utilize uma 

tesoura para cortar qualquer material excedente.

(5) Ligue o cabo de interface ao conector no painel posterior da impressora.

Placa de interface Ethernet
IFBD-HE08

Placa de interface Ethernet
IFBD-HE06

Funcionalidade de detecção da desconexão da ligação
O modelo de interface Ethernet está equipado com uma funcionalidade de detecção da 
desconexão da ligação. Se a impressora for ligada quando não tiver um cabo Ethernet ligado, 
as lâmpadas POWER e ERROR acendem-se e apagam-se em simultâneo em intervalos de 2 
segundos para indicar a desconexão.
Certifique-se de que liga o cabo Ethernet de um PC ou hub à impressora e, de seguida, ligue a 
impressora.



– 13 –

4-3. Ligar a uma Unidade Periférica
Pode ligar uma unidade periférica à impressora utilizando uma ficha modular. Tenha em atenção 
que esta impressora não é fornecida com uma ficha ou fio modular, sendo da sua responsabili-
dade adquirir uma adequada às suas necessidades.

Importante!
Antes de estabelecer as ligações, certifique-se de que a impressora está desactivada e desligada da 
tomada de CA e de que o computador está desligado.

(1) Ligue o cabo da unidade periférica ao conector do painel posterior da impressora.

Importante!
Não ligue uma linha telefónica ao conector da unidade periférica. Caso contrário, pode danificar 
a impressora.
Além disso, por questões de segurança, não ligue nenhum fio ao conector da unidade externa, se 
houver a hipótese deste transportar tensão periférica.
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4-4. Ligar o Cabo de Alimentação
Nota: Antes de ligar/desligar o cabo de alimentação, certifique-se de que a impressora e 

todos os dispositivos ligados à impressora estão desligados da alimentação. Além 
disso, certifique-se de que a ficha do cabo de alimentação está desligada da tomada 
de CA.

(1) Verifique a etiqueta da parte posterior ou inferior da impressora, para se certificar de que 
a tensão corresponde à da tomada de CA. Certifique-se também de que a ficha do cabo de 
alimentação corresponde à tomada de CA.

(2) Se o cabo de alimentação não estiver ligado à impressora, ligue a extremidade apropriada 
à entrada de CA da parte posterior da impressora.

(3) Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de CA devidamente ligada à terra.

Importante!
Se a tensão indicada na etiqueta da parte inferior da impressora não corresponder à tensão da sua 
área, contacte o seu revendedor imediatamente.
O cabo de alimentação foi concebido para ser utilizado apenas com esta impressora. Não o ligue a 
qualquer outro dispositivo.



– 15 –

4-5. Ligar a Impressora
Certifique-se de que o cabo de Alimentação foi ligado como é descrito na secção 4-5.

Ligue o interruptor de alimentação na parte anterior da impressora.
A lâmpada POWER do painel de controlo irá acender.

Interruptor de alimentação

CUIDADO
Recomenda-se que desligue a impressora da tomada sempre que não planear utilizá-la durante 
longos períodos. Por este motivo, deve colocar a impressora de modo a que a tomada a que está 
ligada seja de fácil e rápido acesso.
Quando uma protecção de interruptor é colocada sobre o interruptor de alimentação da impres-
sora, as marcas ON/OFF podem ficar ocultadas. Caso isto aconteça, retire o cabo de alimentação 
da tomada para desligar a impressora.
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4-6. Instalar o Cabo
Instale o cabo conforme ilustrado no diagrama abaixo.

4-7. Instalação da Protecção do Interruptor
Não é necessário instalar a protecção de interruptor. Instale-a apenas se for necessário. Instalar 
a protecção do interruptor possibilita o seguinte:

• Evitar que o interruptor de alimentação seja activado por engano.
• Garantir que outras pessoas não possam utilizar facilmente o interruptor de alimentação.

Instale a protecção do interruptor conforme ilustrado no diagrama seguinte.

O interruptor de alimentação pode ser ligado ( | ) e desligado (O) introduzindo um objecto es-
treito (esferográfica, etc.) nos orifícios da protecção do interruptor.

Importante!
Recomenda-se que desligue a impressora da tomada sempre que não planear utilizá-la durante 
longos períodos. Por este motivo, deve colocar a impressora de modo a que a tomada a que está 
ligada seja de fácil e rápido acesso.
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5. Carregar o Cartucho de Fita e o Papel

Pega para 
os dedos

Pega 
para os 
dedos

5-1. Carregar o Cartucho de Fita
1 Desligue a impressora.
2 Abra a tampa anterior segurando as pegas para 

dedos em ambas as extremidades da tampa e 
levantando-a.

Importante!
1. Não toque na cabeça de impressão logo após a 

impressão, uma vez que esta aquece bastante.
2. Não toque na lâmina do cortador. 

· Há um cortador na parte de dentro da ranhura de 
saída. Não coloque a mão na ranhura da saída do 
papel enquanto a impressão está a ser realizada, 
nem a coloque dentro da saída, mesmo quando 
a impressão não estiver a ser realizada.

3 Coloque o cartucho de fita na direcção ilustrada na 
figura e pressione-o para baixo para carregá-lo. Se 
o carregamento do cartucho de fita não for satis-
fatório, pressione o cartucho para baixo enquanto 
roda o botão de alimentação de fita na direcção da 
seta.

4 Rode o botão de alimentação de fita do cartucho 
de fita na direcção da seta para remover folga da 
fita.

5 Feche a tampa anterior.
Nota: Ao remover o cartucho de fita, levante as 

pegas para dedos conforme ilustrado na 
figura.
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5-2. Carregar o rolo de papel
1 Abra a tampa da impressora puxando a alavanca 

de abertura da tampa na sua direcção.

CUIDADO
Não toque na cabeça de impressão logo após 
a impressão, uma vez que esta pode estar 
extremamente quente. No modelo com cortador 
automático, existe um cortador de papel situado na 
ranhura de saída de papel. Nunca toque na lâmina 
do cortador com as mãos.

2 Coloque o rolo de papel na direcção ilustrada e 
puxe cerca de 30 cm da extremidade do papel na 
sua direcção.

Braço do rolo

Tampa da 
impressora

3 Puxe as duas folhas do rolo de papel na sua direcção 
conforme ilustrado e feche o braço do rolo.
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4 Puxe entre 3 a 4 cm da extremidade do papel da 
folha inferior através da ranhura da bobina.

5 Dê uma volta com o rolo de papel na sua 
direcção, por cima da ranhura.

6 Passe o rolo de papel duas vezes à volta da 
bobina.

Nota: Enrole o rolo de papel sem o afrouxar, 
mantendo a extremidade direita do 
rolo de papel em contacto com a aba da 
bobina.

7 Enquanto coloca a bobina na armação do 
rebobinador de papel, pressione o centro do rolo 
de papel com o dedo, para que não se desenrole 
na bobina.

3 a 4 cm
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8 Rode o mecanismo da bobina para trás para 
retirar a folga do rolo de papel.

Nota: Se o rolo de papel tiver afrouxado durante 
a utilização, elimine a folga da mesma 
forma.

9 Feche a tampa da impressora conforme ilustrado, 
sem permitir que a folha superior fique presa 
pela tampa da impressora.

0 Corte a extremidade do papel do rolo conforme 
ilustrado.

Nota: Quando a marca de final de papel que 
se encontra no verso do papel surgir, 
substitua o rolo de papel antes que este 
acabe.

Abrir a tampa da impressora antes de substituir o rolo de papel
Se abrir a tampa da impressora antes de substituir o rolo de papel, feche o braço do rolo, 
elimine a folga do rolo de papel na bobina e carregue no botão de introdução de papel para 
alimentar entre 5 a 10 cm de papel. Em seguida, efectue os passos 9 e 0.



– 21 –

5-3. Instalar o Fixador do Rolo de Papel
Quando utilizar um rolo de papel com uma largura de 57,5 mm ou 69,5 mm, instale o fixador 
do rolo de papel no entalhe da impressora. A definição para o comutador de memória 2-A e 
2-B deve ser alterada para mudar a largura de impressão.
Para obter instruções sobre como configurar o comutador de memória, consulte o Manual de 
Especificações separado.

Largura de 69,5 mm Fixador do rolo de papel

Largura de 57,5 mm

Fixador do rolo de papel
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Símbolo de Cuidado
  Este símbolo é colocado perto da cabeça de impressão para indicar que pode estar 

quente. Nunca toque na cabeça de impressão logo após utilizar a impressora. Deixe 
a cabeça de impressão arrefecer por alguns minutos antes de lhe tocar.

 Este símbolo é colocado perto do cortador (cortador automático ou barra de re-
sistência de corte manual).

 Nunca toque na lâmina do cortador, uma vez que pode ferir os dedos. 

 Esta etiqueta ou marca é colocada perto dos parafusos que seguram a caixa, que 
apenas deve ser aberta por técnicos de assistência.

 Quaisquer indivíduos, que não técnicos de assistência, não devem remover estes 
parafusos.

 As áreas de alta tensão no interior da caixa podem ser perigosas.

 AVISO

P Desligue o equipamento imediatamente se produzir fumo, um odor estranho ou ruí-
dos invulgares. Desligue o equipamento da tomada imediatamente e contacte o seu 
revendedor para obter assistência.

P Nunca tente reparar este produto. Trabalhos de reparação incorrectos podem ser per-
igosos.

P Nunca desmonte ou modifique este produto. Alterar este produto pode resultar em 
danos físicos, incêndios ou choques eléctricos.

P Não toque na lâmina do cortador.
- Há um cortador na parte de dentro da ranhura de saída. Não coloque a mão na ra-

nhura da saída do papel enquanto a impressão está a ser realizada, nem a coloque 
dentro da saída, mesmo quando a impressão não estiver a ser realizada.

- A tampa da impressora pode ser aberta ao substituir o papel. No entanto, uma vez 
que a lâmina do cortador se encontra no interior da tampa da impressora, tenha 
cuidado para não colocar a cara ou as mãos demasiado perto da lâmina.

P Durante e imediatamente após a impressão, a área à volta da cabeça térmica está muito 
quente. Não lhe toque, pois pode queimar-se.

P Uma vez que a realização de trabalhos no cortador pode ser perigosa, certifique-se de 
que desliga a impressora primeiro.

5-4. Precauções de instalação
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CUIDADO

PRecomenda-se que desligue a impressora da tomada sempre que não planear utilizá-la 
durante longos períodos. Por este motivo, deve colocar a impressora de modo a que a 
tomada a que está ligada seja de fácil e rápido acesso.

P Se a tensão indicada na etiqueta da parte inferior da impressora não corresponder à 
tensão da sua área, contacte o seu revendedor imediatamente.

P Antes de estabelecer as ligações, certifique-se de que a impressora está desactivada e 
desligada da tomada de CA e de que o computador está desligado.

P Não ligue uma linha telefónica ao conector da unidade periférica.
 Caso contrário, pode danificar a impressora.
 Além disso, por questões de segurança, não ligue nenhum fio ao conector da unidade 

externa, se houver a hipótese deste transportar tensão periférica.
P Não accione a alavanca de abertura da tampa enquanto pressiona a tampa da impres-

sora com a mão.
P Não puxe a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa enquanto a impressão está 

em curso ou quando o cortador automático está a funcionar.
P Não puxe o papel com a tampa da impressora fechada.
P Se líquidos, objectos estranhos (moedas e clipes de papel), ou itens semelhantes entrarem 

na impressora, desactive-a, desligue-a da tomada de CA, e contacte o seu revendedor 
para obter assistência. A utilização continuada pode provocar um curto-circuito, o que 
pode resultar em incêndio ou choque eléctrico.

P Coloque a impressora numa posição horizontal quando instalar o papel, mesmo se o 
modelo puder ser instalado verticalmente. Se o papel for instalado com a impressora 
numa posição vertical, esta ficará instável e pode cair, o que pode resultar em lesões.
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6. Painel de Controlo e Outras Funções
6-1. Painel de Controlo

2 Botão FEED

3 Lâmpada ERROR  
(LED vermelho)

1 Lâmpada POWER (LED verde)

1 Lâmpada POWER (LED verde)
 Acende-se quando a alimentação está ligada.

2 Botão FEED
 Prima o botão FEED para introduzir papel de rolo.

3 Lâmpada ERROR (LED vermelho)
 Indica diversos erros em conjunto com a lâmpada 

POWER.

6-2. Indicadores básicos
Lâmpada POWER Lâmpada ERROR Aviso sonoro

Alimentação Ligada/Desligada Ligada/Desligada — —

Sem Erro Ligada Desligada —
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6-3. Erros
1) Erro recuperável

Descrição do Erro Lâmpada POWER Lâmpada ERROR Aviso sonoro Condições de  
Recuperação

Erro de falta de papel Ligada Pisca (Ligada: 1 seg./
Desligada: 1 seg.)

4 sinais sonoros curtos 
(0,13 seg.) repetidos 
duas vezes

*1

Erro de abertura da tampa Ligada Ligada Sinal sonoro *2

Erro de abertura da tampa 
anterior

Pisca (Ligada: 0,5 sec./
Desligada: 0,5 sec.)

Ligada Sinal sonoro *3

Detecção de temperatura 
elevada na cabeça

Pisca (Ligada: 1 seg./
Desligada: 1 seg.)

Desligada Nenhum *4

Detecção de temperatura 
elevada na placa

Pisca (Ligada: 2 seg./
Desligada: 2 seg.)

Desligada Nenhum *5

Erro do cortador (em mod-
elos com cortador)

Ligada P i s c a  ( L i g a d a : 
0,125 seg./Desligada: 
0,125 seg.)

3 sinais sonoros curtos 
(0,13 seg. + 0,13 seg. + 
0,5 seg.)

*6

Erro mecânico (que não um 
erro do cortador)

Ligada Pisca (Ligada: 0,25 
seg./Desligada: 0,25 
seg.)

2 sinais sonoros curtos 
(0,13 seg. + 0,5 seg.)

*7

Erro de detecção de marca 
negra

Ligada Pisca (Ligada: 0,5 seg./
Desligada: 0,5 seg.)

3 sinais sonoros curtos 
(0,13 seg. + 0,13 seg. + 
0,13 seg.)

*8

Detecção da desconexão 
da ligação (Desconexão 
da ligação física)

Pisca em intervalos 
de 2 segundos.

Pisca em intervalos 
de 2 segundos.

－ *9

Detecção da desconexão 
da ligação (endereço IP 
perdido)

Pisca em intervalos 
de 0,125 segundos.

Pisca em intervalos 
de 0,125 segundos.

－ *10

*1 Recuperação automática ao carregar um novo rolo de papel, e depois fechar a tampa da impressora.
*2 Recuperação automática ao fechar a tampa da impressora.
*3 Recuperação automática ao fechar a tampa anterior.
*4 Recuperação automática da impressora após a cabeça de impressão ter arrefecido. 

Um erro de temperatura da cabeça de impressão não é invulgar.
*5 A impressora é automaticamente recuperada após a placa ter arrefecido.
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*6 A impressora é automaticamente recuperada se o cortador regressar à posição original após se desligar e voltar a 
ligar a alimentação.

 O restauro também é possível com o comando <DLE> <ENQ> n quando no modo ESC/POS.
Nota: 
1) Se o cortador não voltar à posição inicial ou não efectuar o movimento inicial, não pode ser recuperado.
2) Se o papel estiver encravado, desligue a impressora, remova o papel encravado e depois ligue a unidade.
3) Quando o erro ocorre:
 Modo STAR: Erro não recuperável
 Modo ESC/POS: Erro recuperável

*7 Desligue a impressora, remova o papel encravado ou resolva qualquer outro problema e depois ligue a unidade. A 
impressora é automaticamente recuperada se o carro regressar à posição original após se desligar e voltar a ligar a 
alimentação.

 O restauro também é possível com o comando <DLE> <ENQ> n quando no modo ESC/POS.
 Quando o erro ocorre:
 Modo STAR: Erro não recuperável
 Modo ESC/POS: Erro recuperável

*8 Para erros de encravamento de papel:
 Remova o papel encravado e substitua o rolo de papel se necessário.
 Para erros de formato incorrecto de papel:
 Substitua o rolo de papel e utilize um rolo de papel com a marca negra correcta.

*9 Ligue um cabo Ethernet. Para obter pormenores adicionais, consulte a secção "4-2-4. Ligar o Cabo Ethernet".
 ※Apenas para o modelo de interface Ethernet

*10 Defina o endereço IP correcto e reinicie a impressora.
 ※Apenas para o modelo de interface Ethernet

2) Erro não recuperável

Descrição do Erro Lâmpada 
POWER Lâmpada ERROR Aviso sonoro

Erro de escrita na memória flash Desligada Pisca (Ligada: 1 seg./Desligada: 1 seg.) Nenhum

Erro de falha do termístor Desligada Pisca (Ligada: 0,25 seg./Desligada: 
0,25 seg.)

2 sinais sonoros curtos 
(0,13 seg. + 0,5 seg.)

Erro de alimentação Desligada Pisca (Ligada: 2 seg./Desligada: 2 seg.) Nenhum

Erro do CPU Desligada Ligada Um sinal sonoro longo 
(2 seg.)

Erro de leitura/escrita da RAM Desligada Ligada Nenhum

Nota: 
Se ocorrer um erro não recuperável, desligue a impressora, aguarde pelo menos 10 segundos, e volte a ligar a unidade. Se 
o erro não recuperável continuar a ser indicado, consulte o revendedor para que efectue a reparação.



– 27 –

6-4. Modo de Ajuste
Existem sete modos de ajuste.
O dispositivo entrará no modo de ajuste se o ligar mantendo o interruptor FEED premido.

(1) O Modo de Impressão Automática é activado soltando o interruptor FEED após ouvir o 
aviso sonoro uma vez. (Consultar a Secção 6-4-1.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

(2) O Modo de Alinhamento de Pontos é activado soltando o interruptor após ouvir o aviso 
sonoro duas vezes. (Consultar a Secção 6-4-2.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

(3) O Modo de Cópia Hexadecimal é activado soltando o interruptor FEED após ouvir o aviso 
sonoro três vezes. (Consultar a Secção 6-4-3.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

(4) O Modo de Alinhamento do Sensor de Marca Negra é activado soltando o interruptor FEED 
após ouvir o aviso sonoro quatro vezes. (Consultar a Secção 6-4-4.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

(5) O Modo de Alinhamento do Sensor de Pouco Papel é activado soltando o interruptor FEED 
após ouvir o avisol sonoro cinco vezes. (Consulte o Manual de Especificações separado para 
obter mais informações.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

(6) O Modo de Definição Manual do Comutador de Memória é activado soltando o interruptor 
FEED após ouvir o aviso sonoro seis vezes. (Consulte o Manual de Especificações separado 
para obter mais informações.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

(7) O Modo de Sobreposição do Comutador de Memória é activado soltando o interruptor 
FEED após ouvir o aviso sonoro sete vezes. (Consulte o Manual de Especificações separado 
para obter mais informações.)

 (Mantendo o interruptor premido por mais 2 segundos)

Regressa a (1).
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6-4-1. Modo de Impressão automática
A impressão automática será efectuada para imprimir o número da versão e as definições da 
impressora. A impressão ASCII será repetida quando o interruptor FEED for premido continu-
amente no fim da impressão ASCII. O modo de impressão automática terminará automatica-
mente quando o botão FEED for solto no final da impressão ASCII.
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ou assim

6-4-2. Ajustar o Modo de Alinhamento de Pontos
Talvez nunca tenha de utilizar o procedimento descrito nesta secção, mas após utilizar a sua 
impressora durante algum tempo é possível que verifique que os pontos de alguns gráficos não 
estão correctamente alinhados. Por exemplo, aquilo que deveria ter este aspecto:

pode surgir desta forma:

Isto acontece quando peças mecânicas da impressora ficam desalinhadas. Tal apenas acontece 
raramente e é possível que nunca ocorra ao longo de toda a vida útil da impressora. No entanto, 
se tiver problemas, utilize o seguinte procedimento para corrigi-los.
(1) Active o Modo de Ajuste de Alinhamento de Pontos seguindo o procedimento descrito na 

Secção 6-4.
(2) Após entrar no Modo de Ajuste de Alinhamento de Pontos, será produzida uma impressão 

dos padrões de ajuste semelhante ao exemplo abaixo. O asterisco indica o padrão de ajuste 
actual.



– 30 –

(3) Para ajustar, utilize o interruptor FEED para seleccionar o padrão de ajuste da impressão 
com o intervalo mais pequeno entre a primeira passagem de impressão e a passagem de 
impressão de retorno. Prima o interruptor FEED uma vez para especificar o primeiro pa-
drão de ajuste, duas vezes para especificar o segundo padrão de ajuste, e assim por diante 
até sete vezes para especificar o sétimo padrão de ajuste.

 Quando chegar ao número que pretende especificar, prima e segure (2 segundos) o interrup-
tor FEED até ouvir o aviso sonoro longo. Isto especificará o valor de definição. (Por exemplo, 
se pretender seleccionar o oitavo padrão a contar de cima, prima o interruptor FEED sete 
vezes. Então, ao chegar ao oitavo padrão, prima e segure (2 segundos) o interruptor FEED 
até ouvir o aviso sonoro prolongado.)

 Há apenas vinte e três padrões de ajuste. O aviso sonoro será activado cada vez que o inter-
ruptor FEED for premido. Contudo, se premir o interruptor FEED mais que vinte e cinco 
vezes, ouvirá um sinal de aviso.

(4) Se não houver qualquer padrão de ajuste adequado entre os padrões de ajuste, execute a 
operação de “Recuo” ou “Avanço” descrita abaixo para imprimir um padrão de ajuste em 
que as definições de alinhamento de pontos são alteradas. Depois, repita o passo (3).

 Recuo:
Prima e segure o interruptor FEED durante 2 a 4 segundos. O aviso sonoro será ac-
tivado, e a impressora produzirá um padrão em que o avanço é ajustado mais para a 
esquerda do padrão presentemente indicado e o recuo é ajustado mais para a direita.

 Avanço:
Prima e segure o interruptor FEED durante 4 segundos ou mais. O aviso sonoro será 
activado duas vezes, e a impressora produzirá um padrão em que o avanço é ajustado 
mais para a direita do padrão presentemente indicado e o recuo é ajustado mais para 
a esquerda.

(5) Após seleccionar o padrão de ajuste, o valor de definição é armazenado na memória não 
volátil. Será produzida uma impressão semelhante à seguinte com o padrão de ajuste selec-
cionado destacado, e a mensagem “Adjust Completed!” (Ajuste Concluído).

 Nota: Antes da impressão ser produzida, o valor de definição é armazenado na memória 
não volátil da impressora após o padrão de ajuste ter sido seleccionado e o aviso 
sonoro longo ser activado. Durante este período, não desligue a impressora. Se a 
impressora for desligada enquanto o valor de definição está a ser armazenado na 
memória não volátil, o valor de definição para o padrão de ajuste e todas as definições 
do comutador de memória serão repostos.

(6) O aviso sonoro longo é activado mais uma vez e o valor de definição é automaticamente 
definido.

 O modo de alinhamento de pontos termina.
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6-4-3. Modo de Cópia Hexadecimal
Cada um dos sinais enviados do computador para a impressora será impresso em código hexa-
decimal.
Esta função permite que verifique se um código de controlo enviado para a impressora pelo 
programa utilizado está correcto ou não. A última linha não é impressa se os seus dados ocu-
parem menos de uma linha completa. Contudo, se o interruptor FEED for premido, a última 
linha será impressa. Para desligar o modo, é necessário desligar completamente a impressora.
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6-4-4. Modo de Alinhamento do Sensor de Marca Negra
1. Desligue a impressora e retire a ficha do cabo de alimentação da tomada.
2. Coloque a impressora na posição vertical conforme ilustrado abaixo para remover os 

parafusos e remova a tampa do interruptor dip da base da impressora. Não se esqueça de 
colocar a impressora na posição vertical, uma vez que se estiver de lado, não poderá ajustar 
a impressora de modo adequado.

CUIDADO
A impressora fica instável e pode cair quando é colocada na vertical. Por este motivo, segure a 
impressora com a mão antes de realizar esta operação.

8
1

Power OFF

V
R

2

V
R

1

Netz AUS

3. Uma vez que é ajustada rodando o volume VR2, verifique a posição do mesmo. Prepare 
uma chave de fendas pequena que caiba no orifício.

4. Ajuste o papel de rolo de modo a não ter marca negra.
5. Active o modo de ajuste do sensor de marca negra seguindo o procedimento descrito na 

Secção 6-4.
6. Rode o volume VR2 utilizando uma chave de fendas de precisão, de modo a ajustá-lo para 

uma posição em que tanto as lâmpadas ERROR (LED vermelho) e POWER (LED verde) 
se acendam.

7. Desligue a impressora.

Isto conclui o ajuste do sensor de marca negra.
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7. Evitar e Resolver Encravamentos de Papel
7-1. Evitar Encravamentos de Papel
O papel não deve ser tocado durante a ejecção e antes de ser cortado.
Pressionar ou puxar o papel durante a ejecção pode causar um encravamento, falha no corte do 
papel ou falha no avanço da linha.

7-2. Retirar papel encravado
Se o papel ficar encravado, retire-o como é explicado a seguir.
(1) Coloque o interruptor de alimentação na posição OFF (Desligado) para desligar a impres-

sora.

(2) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora.
 Se a tampa da impressora não abrir em modelos com cortador automático, é porque o 

cortador automático não se encontra na posição inicial (ou bloqueado). Neste caso, volte a 
colocá-lo na posição inicial seguindo as instruções fornecidas na secção 7-3.

(3) Retire o papel encravado.

CUIDADO
Tenha cuidado para não danificar a impressora ao retirar o papel encravado.

(4) Coloque o rolo de papel direito e feche a tampa da impressora cuidadosamente.
Nota 1: Certifique-se de que o papel é colocado direito. Se a tampa da impressora for fechada 

com o papel torto, pode fazer com que o papel encrave.

Nota 2: Para prender a tampa da impressora, pressione ambos os lados. Não tente fechar 
a tampa da impressora pressionando a parte central. A tampa da impressora pode 
não prender correctamente.

(5) Coloque o interruptor de alimentação na posição ON (Ligado) para ligar a impressora. 
Certifique-se de que o LED ERROR não está aceso.
Nota: Enquanto o LED ERROR estiver aceso, a impressora não aceita qualquer tipo de 

comando, como por exemplo o comando de impressão. Por conseguinte, certifique-
se de que a tampa da impressora está correctamente fechada.
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7-3. Soltar um Cortador Bloqueado 
 (apenas no Modelo com Cortador Automático)
Se o cortador automático bloquear ou não cortar o papel, siga os passos em baixo.

AVISO
Uma vez que a realização de trabalhos no cortador pode ser perigosa, certifique-se de que desliga 
a impressora primeiro.

(1) Coloque o interruptor de alimentação na posição OFF 
(Desligado) para desligar a impressora.

(2) Normalmente, um cortador bloqueado recuperará auto-
maticamente se se fecharem todas as tampas e se voltar 
a ligar a impressora. 

 A recuperação significa que o cortador bloqueado 
foi libertado, pelo que os passos (3) e seguintes são 
desnecessários. Se o cortador não tiver recuperado, 
avance para o passo (3).

(3) Puxe a alavanca de abertura da tampa para si, e abra a tampa 
da impressora. A tampa da impressora pode não abrir por 
o cortador estar bloqueado. Nesse caso, siga os passos (4) e 
(5) para primeiro abrir a tampa anterior e remover a barra 
de resistência. Se a tampa da impressora abrir, avance para 
o passo (6).
Nota: Uma vez que a cabeça de impressão está quente 

imediatamente após a impressão, certifique-se 
de que não lhe toca. Num modelo com cortador 
automático, um cortador de papel está situado 
na ranhura de saída de papel. Tenha cuidado 
para não tocar na lâmina do cortador.

Tampa 
anterior

Parafusos

Barra de resistência

Braço do rolo

Tampa da  
impressora

(4) Abra a tampa anterior segurando as pegas para dedos 
em ambas as extremidades da tampa e levantando-a.

(5) Remova os dois parafusos para remover a barra de re-
sistência.
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(6) Feche o braço do rolo, desaperte os dois parafusos e remova a tampa da impressora. Desta 
forma, o cortador ficará exposto.

Parafusos

(7) Se o cortador estiver bloqueado, introduza uma chave de cruz no orifício do parafuso da 
parte lateral do cortador e rode-a na direcção da seta ilustrada abaixo, de modo a que o 
cortador volte à posição normal.

(8) Reinstale a tampa da impressora apertando os parafusos.
(9) Reinstale a barra de resistência apertando os parafusos.
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