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Reconhecimento de marcas comerciais
TSP650II: 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.

• All company and product names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. 
(https://www.star-m.jp/eng/trademarks.html)

 Copyright © 2013-2020  Star Micronics Co., Ltd..

Símbolo de Cuidado

Precauções relativas a ligações: Este é um conector de unidade de 
dispositivo externo. Ligar a uma linha telefónica pode resultar em choque 
elétrico ou avaria. Não ligue a uma linha telefónica.
Precauções relativas a eletricidade estática: Não toque na cabeça de 
impressão, pois esta pode ser danificada pela eletricidade estática 
acumulada no corpo humano.
Precauções relativas a queimaduras: A cabeça de impressão pode 
estar quente. Não toque na cabeça de impressão. Existe um risco de 
queimaduras.
Precauções relativas a choque elétrico: O dispositivo contém peças em 
alta tensão. Tocar nestas peças pode resultar em choque elétrico. 
Não retire o parafuso fixo se não for um técnico de assistência.

Precauções relativas a lesões: Não toque nas partes afiadas. Existe um 
risco de lesões.
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Radio Equipment Information:

Informations relatives à l’équipement radioélectrique :

Radiogeräteinformationen:

Informatie over de radioapparatuur:

Informazioni sulle apparecchiature radio:

Información sobre equipos de radio:

Informações de equipamento de rádio:

Radyo Ekipmanı Bilgileri:

Πληροφορίες περί ραδιοεξοπλισμού:

Informacije o radijski opremi:

Informacije o radijskoj opremi:

Information vedr. radioudstyr:

Radioaaltoja lähettävän laitteen tiedot:

Informasjon om radioutstyr:

Information om radioutrustning:

Informacja o urządzeniach radiowych:

Informace o rádiovém vyzařování přístroje:

Rádióhullám-kibocsátási adatok:

Informácie o rádiovom zariadení:

Informații privind echipamentele radio:

Informācija par radio iekārtu:

Radijo ryšio įrangos informacija:

Raadioseadme teave:

Informazzjoni tat-Tagħmir tar-Radju:

Eolas faoi Threalamh Raidió:

2402 - 2480 MHz max. 20 dBm (E.I.R.P.)
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Mexico Statement
LA OPERACIÓN DE ESTE DISPOSITIVO ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:
a) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
b) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier tipo de interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

FCC/IC Statement

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf

EU Declaration of Conformity

Konformitätserklärung

Déclaration de conformité

Declaración de conformidad

Dichiarazione di conformità

Verklaring van conformiteit

Izjava o sukladnosti

Izjava o skladnosti

Prohlášení o shodě

Uyumluluk Beyanı

Megfelelőségi nyilatkozat

Overensstemmelseserklæring

Försäkran om överensstämmelse

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus

Konformitetserklæring

Declaração de Conformidade

Δήλωση συμμόρφωσης

Deklaracja zgodności

Vyhlásenie o zhode

Vastavusdeklaratsioon

Atbilstības deklarācija

Atitikties deklaracija

Dikjarazzjoni ta' Konformità

Declaraţie de conformitate

Декларация за съответствие

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf

Italia:  l’uso pubblico e soggetto ad autorizzazione generale da parte del rispettivo provider di servizi.
Noorwegen: Gebruik van radioapparatuur is niet toegestaan in het geografische gebied binnen een straal van 20 km vanaf 

het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard. 
This statement will be applied only for the printers marketed in Europe.

UK Declaration of Conformity

https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf

https://download.starmicronics.com/manual/FCC/FCC_IC_Statement_Type4.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_CE_DoC_Newest.pdf
https://download.starmicronics.com/manual/CE_DoC/TSP650_UK_DoC_Newest.pdf
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1. Desempacotamento e Instalação
1-1. Desempacotamento

Depois de desempacotar a unidade, verifique se todos os acessórios necessários estão incluídos na embalagem.

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.

*  Accessories vary depending on the model and 
the region where the printer was purchased.

Impressora

Placa de retenção

Parafusos

Rolo de papel

Protecção de interruptor

Folhas de instalação

Fixador do rolo 
de papel

Pés de borracha
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1-2. Notas acerca da instalação

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 dis-
positivos.

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 bruscas nas condições 

do ambiente. O intervalo de temperatura adequada para utilização é o seguinte:
        Temperatura em funcionamento: 5ºC a 45ºC

P Quando eliminar a impressora, cumpra as normas locais.
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ERROR
FEED

POWER

TSP650

2. Identificação e Nomenclatura das Peças

Conector de interface

Liga ao PC anfitrião através 
de um cabo

Conector da unidade periférica

Para ligação a unidades periféricas 
como caixas registadoras, etc.Não 
ligue a um telefone.

Conector de alimentação

Para ligação do transformador de CA.  
Nunca desligue o transformador 
de CA enquanto a impressora está 
ligada.

Tampa da impressora

Abra esta tampa para colocar 
ou substituir papel.

Alavanca de abertura da tampa

Empurre esta alavanca na direcção da 
seta para abrir a tampa da impressora.

Para ligar/desligar a alimentação 
da impressora.

Painel de controlo

Possui indicadores LED e 
interruptores para indicar o 
estado e operar a impressora.

Interruptor de alimentaçãotch

Acende-se quando a impres-
sora está online.Esta lâmpada 
também indica erros, em com-
binação com outras lâmpadas.

Lâmpada POWER (LED verde)
Acende-se quando a tampa está 
aberta. Esta lâmpada também 
indica erros, em combinação com 
outras lâmpadas.

Lâmpada ERROR (LED vermelho)

Quando a impressora estiver online, 
premir este botão carrega o rolo de 
papel.

Botão FEED

A etiqueta de identificação está na parte inferior ou traseira do produto.
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3. Preparação
3-1. Ligar o Cabo ao PC

3-1-1. Cabo de Interface Paralela

Ligue o cabo de interface paralela a uma porta paralela do seu PC.

3-1-2. Cabo de Interface RS-232C

L igue  o  cab o  de  inter face  RS-232C a  uma p or t a  
RS-232C do seu PC.

3-1-3. Cabo de Interface USB

Ligue o cabo de interface USB a uma porta USB do seu PC.

3-1-4. Cabo de Interface Ethernet Interface

Ligue o cabo de interface ethernet a uma porta ethernet do seu PC.
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Núcleo de ferrite

Cabo de interface

5 cm
(máximo)

Correia

Cabo de interface paralela

3-2. Ligar o Cabo à Impressora
Tenha em conta que o cabo de interface não é fornecido. Utilize um cabo que cumpra as especificações.

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.

3-2-1. 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.

(5) Ligue o cabo de interface ao conector no painel posterior da im-

pressora.
(6) Feche os grampos do conector.
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3-2-2. Cabo de Interface RS-232C

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.

(1) Certifique-se de que a impressora está desligada.

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

(3) Aperte os parafusos do conector.

3-2-3. 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 cm (máximo)

Cabo de interface RS-232C

cabo USB
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3-2-4. Ligar o Cabo Ethernet

(1) Certifique-se de que a impressora está desligada.

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

  g 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 4 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.

3-2-4-1. Inicialização

Ao eliminar o produto, inicialize-o do ponto de vista da proteção da informação. Para o procedimento de iniciali-
zação, consulte o IFBD-HE07/08 Manual do Utilizador ou o IFBD-HI01X/02X Manual de Configuração.

Placa de interface Ethernet
IFBD-HE07



– 13 –

3-3. Ligar o Transformador de CA Opcional

Nota: antes de ligar/desligar o transformador de CA, 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) Ligue o transformador de CA ao cabo de alimentação.

(2) Ligue o transformador de CA ao conector da impressora.

(3) Insira a ficha do cabo de alimentação numa tomada de CA.

CUIDADO
Para desligar o cabo, segure o conector do cabo para o 
retirar. Se libertar o dispositivo de bloqueio é mais simples 
desligar o conector.
Se puxar demasiado o cabo pode danificar o conector.

Nota: Recomendamos que utilize o adaptador de CA e cabo de alimentação padrão.
 Se não utilizar o adaptador de CA opcional (Série PS60A-24B1) e preferir preparar a sua própria 

fonte de alimentação, tenha em atenção os seguintes pontos.
•  Utilize uma fonte de alimentação de 24 VDC ± 10% e 2.1 A ou mais.
 (Seleccione uma fonte de alimentação com a capacidade de corrente adequada para a taxa de 

impressão actual.
• Utilize uma fonte de alimentação que suporte saída SELV ou LPS (Fonte de alimentação limi-

tada).
• Tenha em consideração o ruído no ambiente em que a impressora está instalada e tome as 

medidas adequadas para proteger a impressora de electricidade estática, ruído de linha de CA, 
etc.
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3-4. Ligar a Impressora
Certifique-se de que o cabo de Alimentação foi ligado como é descrito na secção 3-3.

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

Interruptor de alimentação

3-5. Ligar a uma Unidade Periférica
Pode ligar uma unidade periférica à impressora utilizando uma ficha modular. Consulte “Ficha modular” na página 50, 
para mais informações acerca do tipo de ficha modular necessária. Tenha em atenção que esta impressora não é fornecida 
com uma ficha ou fio modular, sendo da sua responsabilidade adquirir uma adequada às suas necessidades.

AVISO
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.

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

CUIDADO
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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Alavanca de abertura da tampa

Rolo de papel

3-6. Carregar o Rolo de Papel
Certifique-se de que utiliza um rolo de papel que coincida com as especificações da impressora.

1) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora.

3)  Pressione ambos os lados da tampa da impressora para a fechar.
Nota: Certifique-se de que a tampa da impressora está devidamente fechada. 

4) Se a tampa da impressora for fechada depois de ligar a alimentação, o cortador funciona automaticamente e a ex-
tremidade anterior do papel é cortada.

2) Enquanto observa a direcção do rolo, coloque o rolo de papel no orifício e puxe a extremidade do papel na sua 
direcção.

 CUIDADO
Não puxe a extremidade do papel na diagonal, pois fará com que o papel fique encravado ou enviesado.

Nota 1: Tenha cuidado para não prender os dedos quando abrir ou fechar a tampa da impressora.
 2: Após fechar a tampa da impressora, a impressora executa as operações iniciais (desde o car-

regamento do papel ao corte do papel). Não abra a tampa da impressora até que as operações 
iniciais estejam terminadas.
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3-6-1. Rolo de Papel Térmico

Espessura 53 μm to 85 μm

Largura 79,5 ± 0.5 mm
57,5 ± 0.5 mm

• Diâmetro exterior do rolo f83 mm o meno

• Largura para extracção do 
   rolo de papel

80 +0.5 mm o / 58 +0.5 mm o

Diâmetro exterior/interior do 
núcleo Interior do núcleo f12 ± 1 mm, Exterior do núcleo  f18 ± 1 mm

Superfície impressa extremidade exterior do rolo

Nota 1: Não cole o rolo de papel com cola ou fita adesiva ao tubo do eixo.
 2: Não dobre a extremidade do papel.
 3: Para obter mais informações acerca do papel térmico recomendado, consulte a seguinte página 

Web.
  https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

- 1- 1

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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A

3-6-2. Alterar a largura do papel

Quando utilizar rolos de papel com 57,5 mm de largura, instale a guia de papel fornecida na impressora. Quando muda 
a largura efectiva de impressão (largura do rolo de papel), altere a definição do comutador de memória do utilitário da 
impressora.
Para obter mais informações, consulte a ajuda do utilitário da impressora.

 (1) Introduza firmemente a guia do rolo de papel na ranhura da impressora com a etiqueta “r58”, como indicado na 
figura abaixo.

 (2) Insira a guia de papel pressionando a área assinalada com um “A” até encaixar na devida posição.

Nota 1: Não introduza a guia do rolo de papel na ranhura com a etiqueta “r 65”.
  Isso pode causar problemas.
 2: Não altere a largura do papel durante a utilização da impressora.
  O desgaste na cabeça térmica, rolo de borracha e cortador depende da largura do papel. Este 

desgaste variável pode causar problemas na impressão e no corte.

Guia de papel
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PAIR

RST

PAIR

RST

Botão PAIR

LED(Pisca em verde)

PAIRRST

Botão PAIRBotão RST

LED

3-7. Definições Bluetooth (Apenas para modelos com interface Bluetooth)

(3) Será possível emparelhar durante 60 segundos desde que o LED começa a piscar em verde. Seleccione "Procurar 
dispositivos" a partir do dispositivo principal e toque no dispositivo pretendido a partir da lista apresentada.

 Device name: Star Micronics (default)

(4) Num dispositivo iOS, o LED começa a piscar em azul automaticamente após o emparelhamento e a impressora é 
automaticamente ligada. 
Num dispositivo Android, o LED acende a azul durante o envio de dados.

(5) Ligue a impressora a partir da aplicação do dispositivo principal e imprima. Se a impressão for bem sucedida, o 
processo de emparelhamento está concluído.
Nota: A impressora realiza vários processos imediatamente após ligar ou desligar de um dispositivo principal.
 Aguarde aproximadamente 0,1 segundos após ligar e aproximadamente 0,5 segundos após desligar antes 

de iniciar a comunicação com a impressora. 

Emparelhe a impressora com o dispositivo principal seguindo o procedimento abaixo.

3-7-1. Emparelhar utilizando SSP (Simple Secure Pairing) [Predefinição]
(1) Ao utilizar o dispositivo principal, toque em [Definições] e altere a definição de [Bluetooth] para LIGADO.

<LED> Indica o estado da interface Bluetooth.
Verde (ligado): Não conectado.
Verde (a piscar):  Preparado para iniciar o emparelhamento.
Azul (ligado):  Conectado.
Roxo (a piscar):  Conexão automática LIGADA. 

(2) Após ligar o interruptor da impressora, mantenha premido o botão PAIR (EMPARELHAR) na interface posterior 
da impressora durante 5 segundos ou mais e liberte-o. O LED pisca em verde.

< iOS > < Android >
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3-7-2.  Emparelhar utilizando o código PIN

 Introduza a seguinte informação no dispositivo principal se este não suportar SSP ou quando necessário.

 PIN: 1234 (predefinição)
 Nome do dispositivo:  Star Micronics (predefinição)

 Recomenda-se que altere o código PIN para maior segurança.
 Para mais informações relacionadas com o código PIN, consulte o “Manual de Software do Utilitário Bluetooth”. 

3-7-3. Função de Conexão Automática (apenas iOS)

De cada vez que a conexão sem fios é desconectada durante a comunicação com dispositivos iOS de nível superior 
incluindo iPad via Bluetooth, é necessário regressar ao ecrã de definição Bluetooth no dispositivo de nível superior 
iOS e tocar no nome da impressora pretendida de novo para criar uma conexão. Esta é uma especificação iOS.
De forma a agilizar este processo, esta impressora está equipada com uma função de Conexão Automática que solicita 
automaticamente uma conexão a um dispositivo iOS de nível superior que estava conectado à impressora da última 
vez.
A definição predefinida desta função pode diferir dependendo do modelo de impressora que estiver a utilizar.
Confirme as definições predefinidas da sua impressora, tal como os exemplo de utilização das definições LIGAR/
DESLIGAR, e depois altere as definições para corresponder ao seu objetivo.
Pode também verificar a definição LIGAR/DESLIGAR atual realizando auto-impressão.

< Procedimento de confirmação por auto-impressão >

(1) Enquanto a tampa da impressora estiver fechada, pressione e 
segure o botão FEED no painel de operações e depois ligue o 
interruptor de alimentação.

(2) A auto-impressão inicia e as definições para a versão de FW, 
comutador DIP, interruptor de memória, entre outros, são 
imprimidas. 
Subsequentemente, as informações da interface são imprimi-
das, seguidas pelas definições actuais de LIGAR/DESLIGAR.

     Cuidado: Se a “Função de Conexão Automática” estiver definida para LIGADO ao utilizar dis-
positivos que não iOS, uma comunicação Bluetooth com a impressora pode falhar. Para 
utilizar dispositivos que não iOS, tais como dispositivos Android/Windows, certifique-
se de que desliga a função “Conexão Automática” antes de utilizar a impressora. 
Para informações sobre como configurar esta função, consulte “3-7-4. Configurar a Conexão 
Automática”.

ERROR
FEED

POWER

TSP650
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Consulte a tabela abaixo para detalhes sobre a definição de Conexão Automática.

Conexão Automática 
LIGADA

Conexão Automática 
DESLIGADA

Voltar a conectar sem 
alterar o dispositivo de 
origem

Após a impressora estar ligada, 
esta conecta automaticamente 
ao último dispositivo de origem 
conectado.

Após ligar a impressora toque no 
nome desta impressora no ecrã 
de definições Bluetooth no dis-
positivo de origem.

Alterar o dispositivo de 
origem conectado

Desconecte a conexão Bluetooth 
de modo a DESLIGAR a alimenta-
ção ao dispositivo de nível supe-
rior automaticamente conectado 
mais recentemente.

Depois, estabeleça um emparel-
hamento com um dispositivo de 
nível superior pretendido.

Após ligar a impressora, esta-
beleça um emparelhamento com 
um dispositivo de nível superior 
pretendido.

Exemplo (recomendado) Ao conectar diretamente à im-
pressora a partir de um disposi-
tivo de origem.

Ao utilizar a impressora com dis-
positivos de origem múltiplos.
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< Current Setting >
Auto Connection : OFF

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

PAIR

RST

PAIR

RST

Botão RST

3-7-4. Configurar a Conexão Automática

u	Configurar a partir da Unidade Principal para a TSP650II
       (Quando a definição é alterada de LIGADO para DESLIGADO)

(1) Quando o papel é colocado na impressora e esta é ligada, o LED [POWER] (verde) na parte frontal da impressora 
é ligado.

(2) Se segurar o botão [RST] na parte traseira da impressora por mais de cinco segundos, as operações iniciais são 
realizadas da mesma forma que quando a alimentação é ligada, e os LEDs na parte frontal da impressora piscam. 
Se premir o botão [RST] quando a impressora é colocada na posição vertical, coloque-a na horizontal novamente 
enquanto o LED estiver a piscar.

(3) A seguinte informação é impressa. Depois, desligue a impressora e ligue-a outra vez para definir a “Conexão 
Automática” para DESLIGADO.

(4) Para se certificar que “Conexão Automática” está DESLIGADO, realize uma auto-impressão como descrito em “3-7-3. 
Procedimento de confirmação por auto-impressão”.

Nota 1: Utilize o mesmo procedimento para alterar a “Conexão Automática” de DESLIGADO para 
LIGADO.

2: Apenas a Versão 2.0 de Firmware Bluetooth ou mais recente lhe permite alternar entre LIGAR/
DESLIGAR carregando no botão [RST]. A versão de Firmware Bluetooth pode ser confirmada 
por auto-impressão. (Para mais informações, consulte “3-7-3. Procedimento de confirmação por 
auto-impressão”.)

u	Configurar a Partir do Software
Após emparelhar o seu dispositivo e a TSP650II, altere a “Conexão Automática” na seguinte aplicação fornecida pela 
nossa empresa.
Faça o download de a partir do seguinte site.
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/

https://www.star-m.jp/prjump/000003.html
https://www.star-m.jp/prjump/000004.html
https://www.starmicronics.com/support/
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PAIR

RST

PAIR

RST

Botão RST

4 segundos ou maismore

3-7-5. Repor definições de Bluetooth
O procedimento seguinte explica como inicializar definições alteradas, como o código PIN, nome do dispositivo, entre outros.
Ao eliminar o produto, inicialize-o do ponto de vista da proteção da informação.
(1) Ligue o interruptor de alimentação da impressora enquanto insere um objecto fino, tal como a ponta de uma caneta, e 

mantém o botão RST na parte traseira da impressora premido. O LED POWER (verde) e o LED ERROR (vermelho) na 
parte frontal da impressora começam a piscar.

(2) Mantenha o botão RST premido durante 4 segundos ou mais (nota 1) e liberte-o de seguida.

(3) Após libertar o botão RST e se o LED parar de piscar e o LED POWER permanecer verde nos 12 segundos seguintes, o 
processo de inicialização estará concluído. Se o LED continuar a piscar durante mais de 12 segundos após libertar o bo-
tão RST, o processo de inicialização não foi bem sucedido. Desligue o interruptor de alimentação da impressora e repita o 
processo a partir do ponto 1.

(4) Desligue o interruptor de alimentação da impressora e elimine as definições de emparelhamento no dispositivo principal.
Nota 1:  No passo 2, se não mantiver o botão RST premido durante o tempo suficiente, a inicialização não será concluída cor-

rectamente.
     Para interfaces de FW Ver2.0, Ver3.0a e Ver3.0b

  No passo 2, é necessário manter o botão RST premido durante 8 segundos ou mais.
  Concluídos os passos 1 a 3 e para verificar que o processo de inicialização foi concluído correctamente, real-

ize uma auto-impressão. Se a segunda folha (*** Informações de Bluetooth ***) não for imprimida, o processo 
de inicialização não foi concluído correctamente. Caso tal aconteça, desligue o interruptor de alimentação da 
impressora e repita o processo a partir do ponto 1.

  (Pode verificar a versão do firmware pelos resultados da auto-impressão. Consulte o procedimento para auto-
impressão na página 13).

 2:  Não desligue a impressora durante a inicialização, caso contrário não será concluída correctamente.
 3:  Caso a inicialização não seja concluída correctamente, desligue o interruptor de alimentação da impressora e 

repita o processo a partir do ponto 1.
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     AVISO
l Se notar fumo ou odores estranhos no produto, desligue o interruptor de alimentação imediatamente e retire o 

cabo de alimentação da tomada de CA. Para reparações, contacte o revendedor onde comprou o produto.
l Não tente reparar o produto. Poderá ser perigosos fazê-lo.
l Não desmonte ou modifique o produto. Se o fizer, poderá resultar em ferimentos, incêndio ou choque eléc-

trico.
l Em modelos com cortadores ou barras de corte, não toque no cortador ou na barra de corte.

- Existe um cortador ou barra de corte no interior da ranhura de saída do papel. Não coloque a mão na ran-
hura, quer a impressora esteja em funcionamento ou parada.

- É necessário abrir a tampa da impressora para substituir o papel. No entanto, como o cortador ou barra de 
corte estão localizados no interior da tampa, tenha cuidado em não aproximar o rosto ou as mãos do corta-
dor ou da barra de corte quando a tampa estiver aberta.

l Durante, e imediatamente após a impressão, a área em volta da cabeça de impressão está muito quente. Não 
toque na área porque se poderá queimar.

l Certifique-se de que desliga a impressora antes de efectuar a manutenção no cortador. Poderá ser perigoso se 
não o fizeri.

     CUIDADO
l Recomendamos que desligue a impressora da tomada sempre que não pretender utilizar a impressora durante 

longos períodos de tempo.
 Por este motivo, coloque a impressora de modo a que a tomada eléctrica onde se encontra ligada esteja próxi-

ma e com fácil acesso.
l Se for fornecido um cabo de CA com o produto, o cabo de alimentação incluído foi especialmente concebido 

para o produto.
l Certifique-se de que a impressora e o PC estão desligados e desconectados nas tomadas de CA antes de efec-

tuar as ligações.
l Não ligue uma linha telefónica ao conector do controlador do periférico utilizado para dispositivos, como 

caixas registadoras.
 Se o fizer, a impressora poderá funcionar incorrectamente. Além disso, por razões de segurança, não ligue um 

cabo que transporte uma tensão excessiva ao conector do controlador periférico.
l Não abra as tampas da impressora durante a impressão ou corte.
l Não puxe o papel para fora com a tampa da impressora fechada.
l Se forem introduzidos líquidos ou objectos estranhos (como moedas ou papel) no interior da impressora, desl-

igue a alimentação, desligue o cabo de alimentação da tomada de CA e consulte o revendedor onde comprou o 
produto.

 Se continuar a utilizar a impressora, poderá provocar um curto-circuito e consequentemente, um incêndio ou 
choque eléctrico.

l O elemento de aquecimento e o controlador IC na cabeça de impressão térmica podem danificar-se facilmente. 
Não toque nestes elementos com objectos metálicos, lixa, etc.

l Não toque no elemento de aquecimento da cabeça de impressão térmica. Se o fizer, poderá sujá-lo, o que di-
minuirá a qualidade de impressão.

l A electricidade estática pode danificar o controlador IC e outros componentes da cabeça de impressão térmica. 
Evite tocá-la directamente.

l Não opere a impressora se existir humidade (causada por condensação ou outros factores) na superfície fron-
tal da cabeça.

l Este dispositivo não é adequado para utilização na proximidade de crianças.

3-8. Precauções de instalação
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l m particular, o papel térmico que contém Na+, K+ ou Cl- pode reduzir drasticamente a vida útil da cabeça de 
impressão térmica.

 Recomendamos que utilize papel com as seguintes densidades de iões máximas: 500 ppm de Na+, 150 ppm de 
K+ e 300 ppm de CI-.

 Para obter mais informações acerca do papel térmico recomendado, consulte a seguinte página Web.
         https://www.star-m.jp/prjump/000089.html

     CUIDADO
Comunicação sem fios
l Não utilize o dispositivo em locais onde seja proibida a utilização de dispositivos sem fios ou onde possa cau-

sar interferências ou perigo.
l As ondas de rádio geradas pelo dispositivo podem interferir com o funcionamento de dispositivos médicos 

electrónicos. Se estiver a utilizar um dispositivo médico electrónico, contacte o fabricante para saber quais as 
restrições para a utilização do dispositivo.

l Este produto possui instalada uma funcionalidade de segurança para Bluetooth. Configure as definições de se-
gurança de acordo com o manual (disponível no website da Star Micronics) para reduzir o risco de problemas 
de segurança.

l Este dispositivo suporta Bluetooth.
 Como esta funcionalidade pode estar limitada por regulamentos locais, consulte primeiro as leis específicas de 

rádio do país em que o produto será utilizado. 
l Abaixo encontra uma lista de leis que aprovam este dispositivo. Como a Star Micronics está empenhada numa 

constante inovação, as revisões podem ser efectuadas sem aviso prévio. Aceda ao Website da Star Micronics 
para obter a lista de aprovações mais recente.

l Consulte o Website da Star Micronics para obter as informações e manuais mais recentes.

https://www.star-m.jp/prjump/000089.html
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4. Colocar os Acessórios
Os seguintes acessórios são necessários na montagem da impressora numa parede.
• Placa de retenção e dois parafusos sem estarem flanjados

Os seguintes acessórios são necessários no posicionamento da impressora na vertical.
• Quatro pés de borracha

Os acessórios seguintes não têm necessariamente de ser colocados. Coloque-os, se necessário.
• Protecção de interruptor

4-1. Colocar a placa de retenção
•	 A	placa	de	retenção	é	instalada	na	impressora	utilizando	os	parafusos	incluídos,	sendo	fixada	nos	para-

fusos instalados na parede.
• Os parafusos na parede não estão incluídos.
 Utilize parafusos (diâmetro de 4 mm) comercialmente disponíveis que sejam adequados para o mate-

rial da parede (madeira, viga de aço, cimento, etc.).
• O peso da impressora é de aproximadamente 2,4 kg quando é carregado um rolo de papel com o maior 

diâmetro.
	 Utilize	parafusos	na	parede	que	tenham	uma	força	e	extracção	suficientemente	resistentes	para	suportar	

uma força de pelo menos 12 kgf (118 N).

Precauções relativas à instalação
 CUIDADO

Este aviso de cuidado indica informações que, caso sejam ignoradas, pode conduzir a ferimen-
tos pessoais ou danos na propriedade.
• Certifique-se de que a instalação dos parafusos especificados e da impressora na parede é 

realizada por pessoal qualificado.
 A Star não se responsabiliza por quaisquer acidentes ou ferimentos ocorrentes de uma 

instalação incorrecta, utilização incorrecta ou modificações.
 Especialmente durante a instalação da impressora num local elevado, certifique-se de que é 

instalada firmemente na parede.
 Se a impressora não estiver firmemente instalada e cair, podem ocorrer ferimentos pessoais ou da-

nos na impressora.
• Certifique-se de que a superfície de montagem e os parafusos de instalação são suficiente-

mente fortes para a instalação da impressora.
 Instale firmemente a impressora de forma a que o peso da impressora e de todos os cabos 

ligados não provoque a sua queda.
 Caso contrário, podem ocorrer ferimentos pessoais ou danos na impressora.
• Não instale a impressora num local instável ou num local exposto a vibrações e choques.
 Se a impressora cair, podem ocorrer ferimentos pessoais ou danos na impressora.
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2～3mm

(1) Coloque a placa de retenção na impressora. Em seguida, aperte os dois parafusos fornecidos para a segurar no sítio.

(2) Posicione a impressora sobre os parafusos, etc., na parede e, em seguida, faça-a deslizar para baixo até ficar no sítio.

(3) Empurre a alavanca de abertura da tampa e abra a tampa da impressora.

(4) Introduza o rolo de papel como é indicado.
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4-2. Colocar os pés de borracha
 Coloque os quatro pés de borracha nas posições indicadas na figura.

 Certifique-se de que limpou totalmente qualquer sujidade antes de colocar os pés de borracha.

4-3. Instalação da Protecção de Interruptor
Não é necessário instalar a protecção de interruptor. Instale-a apenas se for necessário. Instalar a protecção de interruptor 
possibilita o seguinte:

• Evitar que o interruptor de alimentação seja accionado acidentalmente.
• Garantir que outras pessoas não podem accionar o interruptor facilmente.

Instale a protecção de interruptor conforme mostrado no esquema seguinte.

O interruptor de alimentação pode ser ligado (  ) e desligado ( ) introduzindo um objecto estreito (esferográfica, etc.) 
nos orifícios da protecção de interruptor.
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5. De papiersensor afstellen
Ga als volgt te werk om de papiersensor af te stellen op het formaat van de papierrol die u gebruikt.

(1) Open de printerkap.

(2) Steek de punt van een balpen of soortgelijk voorwerp in de opening van de afstelling. Nu kunt u de afstelling in-
drukken en verschuiven naar de gewenste stand.

 Let er bij het wijzigen van de afstelling op dat de positie van de opening samenvalt met het uitlijningsteken (pijl). 

De juiste afstelling hangt af van het papier dat u gebruikt.

Papierdikte 
(µm)

Horizontale lay-out (standaard)
Papierrol met kern met binnendiameter van ø12 

/ buitendiameter ø18

Verticale lay-out of wandmontage
Papierrol met kern met binnendiameter van ø12 

/ buitendiameter ø18
Gedetecteerde diameter 

(mm)
Resterende papierlengte 

(m)
Gedetecteerde diameter 

(mm)
Resterende papierlengte 

(m)
Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 1 Niveau 2

53 Ca. ø23 Ca. ø29 Ca. 3,0 Ca. 7,7 Ca. ø29 Ca. ø23 Ca. 7,7 Ca. 3,0
65 Ca. ø23 Ca. ø29 Ca. 2,5 Ca. 6,3 Ca. ø29 Ca. ø23 Ca. 6,3 Ca. 2,5
85 Ca. ø23 Ca. ø29 Ca. 1,9 Ca. 4,8 Ca. ø29 Ca. ø23 Ca. 4,8 Ca. 1,9

[ Horizontale lay-out ] [ Verticale lay-out of wandmontage ]

(Niveau 2)(Niveau 1)
(Niveau 2)(Niveau 1)
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6-1. Erros recuperáveis
Verifique as condições de recuperação. A impressora pode ser recuperada mantendo o seu estado actual.

Descrição do Erro Lâmpada 
POWER Lâmpada ERROR Condições de Recuperação

Detecção de temperatura 
elevada na cabeça

Pisca em 
intervalos de 1 

segundos
DESLIGADA Recuperação automática após a cabeça de impressão 

ter arrefecido.

Erro de abertura da tampa LIGADA LIGADA Recuperação automática ao fechar a tampa da im-
pressora.

Pouco papel LIGADA Pisca em intervalos de 4 
segundos

Os indicadores mostram que o papel está quase a 
acabar, mas a impressora continua a imprimir.

Erro de saída de papel LIGADA Pisca em intervalos de 
0,5 segundosi

Recuperação automática ao carregar um novo rolo 
de papel e depois fechar a tampa da impressora.

Detecção de desconexão de 
ligação de Ethernet *1
(Desconexão da ligação física)

Pisca em 
intervalos de 4 

segundos

Pisca em intervalos de 4 
segundos

Ligue um cabo de Ethernet. Para obter mais infor-
mações, consulte a secção 3-2-4, “Ligar o Cabo 
Ethernet”..

Detecção de desconexão de 
ligação de Ethernet*1 
 (endereço IP perdido)

Pisca em inter-
valos de 0.25 

segundos

Pisca em intervalos de 
0.25 segundos

Defina	o	endereço	IP	correcto	e	reinicie	a	impres-
sora.

*1 Apenas para o modelo de interface Ethernet.

6-2. Erros não recuperáveis
Desligue a impressora, verifique as condições de recuperação e ligue novamente a impressora.
Se o mesmo erro ocorrer após ligar novamente a impressora, a impressora terá de ser reparada.

Descrição do Erro Lâmpada 
POWER Lâmpada ERROR Condições de Recuperação

Errore taglio carta DESLIGADA Pisca em intervalos de 0,25 segundos
Após reiniciar a impressora, a im-
pressora recupera quando o cortador 
móvel regressa à sua posição inicial.

Erro de acesso a Flash DESLIGADA Pisca em intervalos de 1 segundos Este não é um erro recuperável

Erro de EEPROM DESLIGADA Pisca em intervalos de 1,5 segundos Este não é um erro recuperável

Erro de SRAM DESLIGADA Pisca em intervalos de 2 segundos Este não é um erro recuperável

Erro do termístor da cabeça DESLIGADA Pisca em intervalos de 3 segundos Este não é um erro recuperável

Erro de tensão de alimentação DESLIGADA Pisca em intervalos de 4 segundos Verifique	a	condição	da	fonte	de	ali-
mentação e reinicie a impressora.

 Note 1:  Se ocorrer um erro irrecuperável, desligue imediatamente a alimentação.
 2:  Um erro de tensão pode ser o resultado de um funcionamento incorrecto da fonte de alimentação.
 3:  Se o papel estiver encravado, desligue a alimentação, limpe o encravamento de papel e ligue novamente a 

alimentação.
  Para mais informações, consulte a secção 6-2 , “Retirar papel encravado”.
 4:  Se o cortador móvel não voltar à sua posição inicial ou se a impressora não efectuar as operações ini-

ciais, desbloqueie o cortador manualmente. Para obter mais informações, consulte a secção 6-3 , “Soltar 
um cortador bloqueado”.

Se encontrar um erro diferente do acima referido, tente desligar a corrente, e depois ligar. 
Se o mesmo erro for exibido mesmo depois de a corrente ser ligada novamente, contacte o vendedor. 

6. Indicadores de erros
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7. Evitar e Resolver Encravamentos de Papel
7-1. Evitar Encravamentos de Papel

• Para evitar o encravamento de papel e outros problemas, carregue o papel, no mínimo, 1 mm (8 linhas 
de pontos) antes de imprimir.

• Se utilizar o cortador e pretende evitar encravamentos de papel e outros problemas, recomendamos que 
deixe uma margem de, no mínimo, 5 mm desde a extremidade da área impressa até à posição de corte.

• Quando instala o rolo de papel na impressora, não puxe a extremidade do papel em ângulo oblíquo.
• Não toque no rolo de papel quando a impressora está a imprimir, a colocar papel ou antes de terminar 

completamente a operação de corte.
• Segurar ou puxar o papel durante o seu carregamento pode causar encravamento de papel, corte inade-

quado ou quebras de linha incorrectas.
• Não retire o papel durante o corte. Esta acção pode causar o encravamento do papel.

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 impressora.
(2) Puxe a alavanca na sua direcção para abrir a tampa da impressora.
(3) Retire o papel encravado.

Nota: para evitar danificar ou deformar peças como a cabeça térmica ou o rolo de borracha, não puxe o papel 
com demasiada força estando a tampa da impressora fechada.

(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 correcta-
mente.

(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.

Cabeça térmica
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Cortador automático

Tampa anterior

7-3. Soltar um cortador bloqueado 
Se o cortador automático bloquear, reinicie a impressora desligando o interruptor de alimentação e voltando a ligá-lo.
Tipicamente, um cortador automático bloqueado será restaurado ao reiniciar a impressora.
Se o reinício da impressora não desbloquear o cortador, execute os passos descritos em seguida.

Nota 1: Certifique-se de que desliga a impressora antes de efectuar a manutenção no cortador.
 2: Quando remover o papel encravado, tenha cuidado para não danificar a impressora. Especifica-

mente, a cabeça térmica pode ser facilmente danificada. Não toque na cabeça.

(1) Certifique-se de que o cabo de alimentação está desligado na tomada.
(2) Rimuovere il coperchio anteriore per scoprire la taglierina automatica.

(3) Rimuovere eventuale carta inceppata.
(4) Rode o manípulo na parte frontal do cortador até que a lâmina de corte atinja a posição inicial.

(5) Aprire il coperchio stampante, rimuovere eventuale carta inceppata e quindi reinstallare il rotolo di carta.
(6) Installare il coperchio anteriore e quindi regolare l’interruttore di alimentazione su ON.

Posição inicial

Manípulo

Lâmina de corte

Lâmina de corte

NG

OK

Posição inicial
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8. Manutenção
A acumulação de pó e resíduos de papel pode causar falhas de impressão de partes dos caracteres.
Para evitar estes problemas, efectue uma manutenção periódica, removendo resíduos de papel da secção de transporte do 
papel e retirando os resíduos de papel escurecido da superfície da cabeça térmica.Como indicação, limpe a impressora a 
cada seis meses.

8-1. Limpeza da Cabeça Térmica
Para remover o pó preto acumulado na superfície da cabeça térmica, use um cotonete (ou pano suave) embebido em 
álcool (etanol, metanol ou álcool isopropílico). 

Nota 1: a cabeça térmica é facilmente danificável, pelo que a deverá limpar com um pano suave, tendo 
o cuidado de não a riscar.

Nota 2: não tente limpar a cabeça térmica imediatamente após a impressão porque está quente.
Nota 3: Tenha cuidado com a electricidade estática quando limpar a cabeça térmica. A electricidade 

estática pode danificar a cabeça.
Nota 4: só deve ligar a impressora depois de o álcool se ter evaporado completamente.

8-2. Limpeza do Rolo de Borracha
Use um pano seco e suave para limpar o pó que possa estar acumulado no rolo de borracha.
Rode o rolo para limpar a superfície na totalidade.

8-3. Limpeza do Fixador do Papel e da Área Circundante
Limpe os resíduos, a sujidade, as partículas de papel, a cola, etc. que possam estar acumulados no fixador do papel.

Cabeça térmica Rolo de borracha
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