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1. Bezpečnostní opatření

Tento produkt byl navržen pro komerční používání a nejde o spotřebitelský produkt.

Dodržování požadavků pro CE
Tento výrobek nese ozna ení CE v souladu s ustanoveními p íslušných evropských sm rnic pro tento výrobek a 
elektrické p íslušenství.
Za ozna ení CE je odpov dná spole nost Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH,
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, N mecko, tel.: +49-(0)-2131-1245-0.
Kopii p íslušného Prohlášení o shod  CE získáte u svého prodejce, spole nosti Toshiba Tec Germany Imaging 
Systems GmbH nebo u spole nosti Toshiba Tec Corporation.

Oznámení FCC
Toto za ízení bylo testováno a shledáno, že vyhovuje omezením pro digitální za ízení t ídy A v souladu s ástí 15 
P edpis  FCC. Tato omezení byla navržena pro zajišt ní odpovídající ochrany proti škodlivému rušení p i 
provozování tohoto za ízení v komer ním prost edí. Toto za ízení vyrábí, využívá a m že vyza ovat 
vysokofrekven ní energii a v p ípad , že by nebylo nainstalováno v souladu s p íru kou, by mohlo zp sobovat 
škodlivé rušení radiokomunikace. Provozování tohoto za ízení v obytných prostorách m že zp sobit škodlivé 
rušení a v takovém p ípad  bude muset toto rušení napravit uživatel na své vlastní náklady.

N které typy tohoto produktu jsou vybaveny za ízením pro bezdrátovou komunikaci, jako nap íklad MBH7BTZ42 
a RS9113DB. Nezapome te si laskav  p ed použitím tohoto produktu p e íst Bezpe nostní opat ení pro nakládání 
s bezdrátovými komunika ními za ízeními, které jsou sou ástí této p íru ky.

Poznámka:
P i nákupu propojovacích kabel  pro rozhraní musíte zvolit a dále používat stín né kabely.



4    1. Bezpe nostní opat ení

POZOR!
Používejte pouze napájecí sady spole nosti Toshiba Tec navržené a vyráb né pro používání v konkrétním 
modelu tiskárny. Baterie používaná v tomto za ízení nese riziko vznícení nebo popálení chemikálií. 
Nepokoušejte se ji rozebrat, zapálit, nezah ívejte ji na více než 50 stup  Celsia. Baterii vym te pouze za jinou 
baterii ady B-FP2D. Pokud baterii nahradíte nesprávným typem, vznikne riziko požáru nebo výbuchu.
B-FP2D-GH30-QM-S/B-FP2D-GH50-QM-S → B-FP803-BTH-QM-R
Použitou baterii ihned zlikvidujte. Udržujte mimo dosah d tí. Baterii nerozebírejte ani neni te zapálením.
Pokud je k tiskárn  p ipojen externí zdroj napájení, jako nap íklad adaptér na st ídavý proud, NEPOUŽÍVEJTE 
jiné za ízení, než které je vyhrazeno.
Adaptér na st ídavý proud: B-FP800-AC-QM-S (Model: FSP065-RBBN3)

Tento produkt je ozna en v souladu s ustanoveními Sm rnice o odpadních elektrických a 
elektronických za ízeních - WEEE.
Použití tohoto symbolu ozna uje, že produkt nelze zlikvidovat vyhozením do net íd ného 
komunálního odpadu, proto je nutné jej vyt ídit do odd len  shromaž ovaného odpadu. 
Zajišt ním správné likvidace tohoto produktu pom žete p edejít potenciálním negativním 
dopad m na životní prost edí a lidské zdraví, ke kterým by jinak mohlo dojít nevhodným 
nakládáním s odpadem z tohoto produktu.
Podrobn jší informace o zp tném odb ru a recyklaci tohoto produktu získáte u svého 
dodavatele, u kterého jste tento produkt zakoupili.

Tento symbol lze používat pouze u stát  EU.
Uživatelé baterií nesmí baterie likvidovat jako net íd ný komunální odpad, ale musí s nimi 
zacházet dle p edpis .
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Bezpečnostní opatření pro nakládání s bezdrátovými komunikačními zařízeními
Modul Bluetooth®: MBH7BTZ42
Bezdrátový modul LAN: RS9113DB
Obchodní značka
Bluetooth je registrovaná obchodní zna ka, jejímž vlastníkem je spole nost Bluetooth SIG, Inc. a spole nost 
Toshiba Tec Corporation ji používá na základ  licence.

Pozor
Obecné informace
Pro všechny zem  a oblasti
Tento produkt je bezdrátové komunika ní za ízení a používání tohoto produktu je omezeno na následující zem  
nebo oblasti. Pokud budete produkt používat v jiných zemích nebo oblastech, než které jsou uvedeny, m žete být 
potrestáni v souladu se zákony t chto zemí nebo oblastí.
USA, Kanada, Chile, Mexiko, Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, eská republika, Dánsko, Estonsko, 
Finsko, Francie, N mecko, ecko, Ma arsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, 
Portugalsko , Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Špan lsko, Švédsko, Velká Británie, Švýcarsko, Norsko, Island, 
Lichtenštejnsko, Austrálie, Nový Zéland, ína, Korea, Tchaj-wan, Hong Kong, Malajsie, Turecko, Singapur, 
Vietnam, Indie, Jižní Afrika, Rusko

Pro USA
Toto za ízení vyhovuje ásti 15 p edpis  FCC. Provozování tohoto za ízení podléhá následujícím dv ma 
podmínkám:
(1) toto za ízení nesmí zp sobovat škodlivé rušení a
(2) toto za ízení musí tolerovat jakákoli rušení v etn  rušení, která mohou zp sobovat nežádoucí provoz za ízení.
• Zm ny nebo úpravy, které nejsou výslovn  schváleny výrobcem jako vyhovující, by mohly mít za následek 
zneplatn ní oprávn ní uživatele provozovat toto za ízení.

Pro Kanadu
Toto za ízení obsahuje licencované vysíla e, které jsou v souladu s kanadskými bezlicen ními RSS(s) Innovation, 
Science and Economic Development.
Provozování tohoto za ízení podléhá následujícím dv ma podmínkám:
(1) toto za ízení nesmí zp sobovat rušení
(2) toto za ízení musí tolerovat jakákoli rušení v etn  rušení, která mohou zp sobovat nežádoucí provoz za ízení.
L’émetteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage;
(2) L’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en 
compromettre le fonctionnement
Aby nedocházelo k rušení rádiových vln licencovaných služeb, je toto za ízení ur eno k provozu uvnit  budov a v 
dostate né vzdálenosti od oken, aby bylo zajišt no maximální stín ní. Za ízení, které je nainstalováno mimo 
budovu, podléhá ud lení licence.
Žádná spole nost, firma ani uživatel nesmí bez povolení upravovat frekvenci, zvyšovat výkon ani m nit p vodn  
navržené charakteristiky a funkce certifikovaného nízkofrekven ního elektrického za ízení.
Použití nízkofrekven ních elektrických za ízení nesmí mít vliv na bezpe nost navigace ani nesmí narušovat 
zákonnou komunikaci; v p ípad  zjišt ní takového rušení bude služba pozastavena až do sjednání nápravy, kdy již 
nebude žádné rušení existovat.

Pro zajištění bezpečnosti
Tento produkt nepoužívejte v místech, kde je jeho používání zakázáno, nap íklad v letadle nebo v nemocnici. 
Pokud oblasti zákazu jejich používání neznáte, nahlédn te prosím do p edpis  p íslušných institucí - letecké 
spole nosti, zdravotnického za ízení.
Mohlo by totiž dojít k narušení funkce leteckých p ístroj  nebo léka ských za ízení s následkem vážné nehody.
Vzhledem k tomu, že tento produkt využívá velmi nízký výkon v porovnání s mobilními telefony, není možné, aby 
narušoval fungování kardiostimulátor  a defibrilátor . Pokud by však používání tohoto produktu fungování 
kardiostimulátor  nebo defibrilátor  ovliv ovalo, okamžit  toto za ízení p esta te používat a obra te se na 
prodejního zástupce spole nosti Toshiba Tec.
Produkt nesmíte rozmontovávat, upravovat ani opravovat. Mohlo by dojít ke zran ní. Takové úpravy jsou také v 
rozporu se zákony a p edpisy o rádiových za ízeních. O opravu požádejte svého prodejního zástupce spole nosti 
Toshiba Tec.

Bezpečnostní opatření při používání
Tento produkt komunikuje s jinými za ízení pomoci radiokomunikace. V závislosti na umíst ní instalace, orientaci, 
prost edí apod. m že docházet ke zhoršování komunikace nebo k narušování fungování za ízení instalovaných v 
blízkosti.
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Za ízení neponechávejte v blízkosti mikrovlnných p ístroj .
Následkem rádiového rušení vysílaného mikrovlnným za ízením m že dojít ke zhoršování nebo chybám 
komunikace.
Vzhledem k tomu, že Bluetooth a bezdrátová sí  LAN používá stejné radiofrekven ní pásmo, mohou se radiové 
vlny, které jsou používány zárove , vzájemn  rušit a zp sobovat zhoršování komunikace nebo odpojování ze sít . 
V p ípad  problém  p esta te Bluetooth nebo bezdrátovou sí  LAN používat.
Za ízení nepoužívejte na kovových stolech ani v blízkosti kovových p edm t .
Mohlo by dojít ke zhoršení komunikace.

Název modulu: MBH7BTZ42 Název modulu: RS9113DB

Verze Bluetooth:
Frekvence:
Max. p enos:
Výkon:
Citlivost p íjmu:
Rychlost p enosu:

Komunika ní 
vzdálenost:
Certifikace (modul):
Technické parametry 
antény:
Maximální zisk:

V2.1 + EDR
2,4000 až 2,4835 GHz
T ída 2
+4 dBm (krom  zisku antény)
-87 dBm
1Mbps (základní sazba)/2Mbps 
(EDR 2Mbps)/3Mbps (EDR 
3Mbps)
3m/360deg (pro specifikaci 
BA400)
TELEC/FCC/IC/EN
Jednopólová anténa

-3,6 dBi (2,4 GHz)

Standardní:
Frekvence:

Kmito et:
Kanál:

Anténa:

Rychlost komunikace/
Modulace:

Citlivost p íjmu:
P enosový výkon:

IEEE802.11 a / b / g / n
2412 MHz až 2484 MHz/4910 
MHz až 5825 MHz
5 MHz (2,4 GHz), 20 MHz (5 GHz)
US: 1 až 11, 36 až 48, 52 až 64, 
100 až 116, 120 až 128, 132 až 
140, 149 až 165
Evropa: 1 až 13, 36 až 48, 52 až 
64, 100 až 140
PCB Trace anténa (vestav ný 
modul) @2.0dBi 
802.11b: 1, 2, 5,5, 11 Mbps
802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 
54 Mbps
802.11n: MCS0 až MCS7 s a bez 
Short GI
OFDM s BPSK, QPSK, 16-QAM, a 
64-QAM 802.11b s CCK a DSSS

-97 dBm
18 dBm

POZOR!
Dávejte pozor, abyste si p i otevírání a zavírání krytu nep isk ípli prsty a nezp sobili si zran ní.
Nedotýkejte se pohyblivých ástí. Riziko vtažení prst , šperk , od vu apod. pohybujícími se ástmi snížíte 
vypnutím hlavního vypína e.

Souhrn bezpečnostních pokynů
P i manipulaci s tímto za ízením nebo p i jeho údržb  je osobní bezpe nost mimo ádn  d ležitá. Varování 
a upozorn ní pot ebná pro bezpe nou manipulaci jsou sou ástí této p íru ky. P ed manipulací nebo údržbou 
tohoto za ízení si musíte prostudovat veškerá varování a upozorn ní obsažená v této p íru ce a uvedená uvnit  
tiskárny a na ní a musíte jim porozum t.
Nepokoušejte se provád t opravy tohoto za ízení. Pokud by došlo k závad , kterou nebudete moci napravit 
postupy popsanými v této p íru ce, p ístroj vypn te a obra te se na oprávn ného zástupce spole nosti Toshiba 
Tec.

Bezpečnostní opatření
Tato p íru ka uživatele a produkty (za ízení), které jste zakoupili, obsahují ozna ení/údaje, které musí být 
dodržovány pro zajišt ní bezpe ného používání tohoto za ízení a p edcházení úrazu a škodám majetku. Významy 
ozna ení a symbol  jsou uvedeny níže.
Ozna ení a údaje si p e t te a seznamte se s jejich obsahem, ješt  než za nete íst p íru ku uživatele.
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Bezpečnostní opatření
Následující bezpe nostní opat ení vám pomohou zajistit, aby toto za ízení fungovalo stále správn .

P i jeho umíst ní se snažte vyhýbat míst m, která se vyzna ují následujícími nep íznivými podmínkami:

- Teploty mimo stanovený rozsah
- Vysoká vlhkost
- P ímé slune ní sv tlo
- Nep im ené vibrace
Kryt je t eba istit otíráním suchým had íkem nebo had íkem lehce namo eným v neagresivním roztoku 

isticího prost edku. Na plastový kryt NIKDY NEPOUŽÍVEJTE EDIDLA ANI JINÁ NESTÁLÁ ROZPOUŠT DLA.
POUŽÍVEJTE POUZE média SPECIFIKOVANÁ spole ností Toshiba Tec.
NEUCHOVÁVEJTE média v místech, kde by mohly být vystaveny p ímému slune nímu sv tlu, vysokým teplotám, 
vysoké vlhkosti, prachu nebo plynu.
V p ípad  závady tiskárny m že dojít ke ztrát  dat uložených v její pam ti.
NEOTEVÍREJTE horní kryt a kryt baterií v pr b hu provozu za ízení. Zp sobili byste zastavení provozu tiskárny.
Povrch tišt ných štítk  nebo stvrzenek NESMÍTE poškrábat ostrými p edm ty.
Vždy používejte stín ný propojovací kabel rozhraní. 

POZOR!
Tuto p íru ku nesmíte kopírovat, zcela ani áste n , bez p edchozího písemného povolení spole nosti Toshiba 
Tec.
Obsah této p íru ky je možné zm nit bez p edchozího upozorn ní.
S jakýmikoli svými dotazy týkajícími se této p íru ky se prosím obra te na svého místního oprávn ného 
zástupce servisu.

VAROVÁNÍ!
Pro komunikaci venku nepoužívejte pásmo 5 GHz. Venkovní používání bezdrátových za ízení v pásmu 5 GHz je 
zakázáno. Pro používání bezdrátové sít  LAN tohoto za ízení venku používejte pouze pásmo 2,4 GHz.
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VAROVÁNÍ
Tento symbol označuje riziko smrti nebo vážného zranění v případě, že by bylo se zařízením 
nakládáno nesprávným způsobem nebo v rozporu s uvedenými pokyny.

Pokud se do za ízení dostane voda nebo jiná tekutina, za ízení vypn te. Pokud byste v takovém p ípad  za ízení 
používali i nadále, mohlo by dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.
Pokud dojde k poškození plášt  za ízení p i jeho upušt ní nebo nárazu, za ízení vypn te. Pokud byste v takovém 
p ípad  za ízení používali i nadále, mohlo by dojít k požáru nebo k zásahu elektrickým proudem.
Vyvarujte se neustálému vystavení p ímému slune nímu sv tlu nebo vysoké teplot , protože by tak mohlo dojít 
k požáru.
Ze za ízení neodstra ujte jeho kryty ani se nesnažte za ízení sami jakkoli upravovat. Mohli byste tak zp sobit 
požár nebo by mohlo dojít k zasažení elektrickým proudem.
Vyhn te se používání vody, obsluhování za ízení mokrýma rukama nebo išt ní pomocí mokrého had íku. 
Mohlo by tak dojít k zásahu elektrickým proudem.
Za ízení neotírejte had íkem namo eným v edidle ani jiném t kavém rozpoušt dle, protože by mohlo dojít 
k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.
K išt ní za ízení NEPOUŽÍVEJTE sprejové isti e obsahující ho lavý plyn. Mohlo by dojít k požáru.
Používejte pouze baterie ur ené k tomuto ú elu. Mohlo by tak dojít k zásahu elektrickým proudem.
Nebezpe í výbuchu v p ípad  nesprávn  provedené vým ny baterie. Baterii nahra te pouze modelem napájecí 
sady B-FP803-BTH-QM-R schválených spole ností Toshiba Tec Corporation. Použité baterie likvidujte v souladu 
s pokyny výrobce.
Baterii se nepokoušejte rozmontovávat ani jakkoli upravovat, protože obsahuje ochrannou jednotku. Mohli 
byste tak tuto ochrannou jednotku poni it a zp sobit její zah átí, prasknutí nebo zaho ení.
Pokud by došlo k namo ení baterie, zcela ji vysušte. Používáním mokré baterie by mohlo dojít k zásahu 
elektrickým proudem.
P i používání baterií dodržujte následující bezpe nostní opat ení. Jinak by mohlo dojít k jejich zah átí, prasknutí 
nebo zaho ení.

- Baterii nevyhazujte do ohn  ani ji nezah ívejte v mikrovlnné ani jiné troub  apod.
- Dávejte pozor, abyste baterii do za ízení nevložili opa n .
- Elektrody nespojujte pomocí kovových p edm t , jako jsou dráty. Baterii nep epravujte ani neukládejte spolu 

s kovovými p edm ty, nap . náhrdelníky, sponkami atd.
- Do baterie nezapichujte jehly, nesnažte se ji rozbít kladivem, nestoupejte na ni ani ji nenechte upadnout.
- Baterii neletujte.
- Nenechávejte baterii v místech, kde teplota p evyšuje 50 °C, nap . ve vozidle nebo na p ímém slune ním sv tle.
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POZOR
Tento symbol označuje riziko zranění osob nebo poškození majetku, pokud by bylo se zařízením 
nevhodně nakládáno v rozporu s pokyny.

Neponechávejte ji v blízkosti plamene nebo jiných zdroj  tepla. Mohlo by tak dojít k požáru nebo selhání 
za ízení.
Za ízení nesmíte upustit ani je vystavovat náraz m, protože by tak mohlo dojít k jeho selhání. Mohlo by tak dojít 
k poruše za ízení.
P i bou ce za ízení vypn te a k za ízení se nep ibližujte, aby nedošlo k zásahu elektrickým proudem a poruše 
za ízení.
Vyhn te se míst m, která jsou vystavena okamžitým zm nám teploty, které by mohly zp sobit kondenzaci, 
zásah elektrickým proudem nebo poruchu za ízení.
Dávejte si pozor, abyste ostrými p edm ty nezp sobili poškození tiskové hlavy, válce za ízení nebo válce 
odd lova e. Mohlo by tak dojít k poruše za ízení.
Prvku tiskové hlavy se nedotýkejte tvrdými p edm ty. Mohlo by tak dojít k poruše za ízení.
Používejte pouze média ur ená k tomuto ú elu. Jinak by mohlo dojít k selhání za ízení.
P ed vým nou baterie nejprve za ízení vypn te, protože by mohlo dojít k poruše za ízení.
Baterii nedobíjejte v blízkosti plamene nebo pod p ímým slune ním zá ením. Vysoká teplota m že aktivovat 
nebo poškodit ochrannou jednotku baterie, vyrušit elektrický náboj nebo zp sobit její p eh ívání, prasknutí 
nebo vznícení.
Pokud za ízení nebudete delší dobu používat, vyjm te baterii. Jinak by mohlo dojít k selhání za ízení.
Neponechávejte baterii v blízkosti plamen , zdroje tepla ani jiných míst vystavených vysokým teplotám.
Mohlo by tak dojít k p eh átí nebo zaho ení.
Nesnažte se baterii do za ízení nebo do nabíje ky baterií dostat násilím. Mohlo by dojít k jejímu p eh ání, 
prasknutí nebo zaho ení. Ov te si, že jsou elektrody ve správné poloze.
Nep ipojujte baterii do sí ové zásuvky ani do zdí ky zapalova e na cigarety, nebo  by tak mohlo dojít k p eh átí, 
prasknutí nebo zaho ení baterie.
Vzhledem k tomu, že baterie ady B-FP803-BTH-QM-R je ur ena výhradn  pro tiskárny ady B-FP2D-GH, 
nepoužívejte ji v jiných za ízeních. Mohlo by tak dojít k poškození baterie nebo k ovlivn ní výkonnosti nebo 
životnosti baterie.

Dovozce (pro EU, EFTA):
Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, N mecko

Dovozce (pro UK):
Toshiba Tec U.K. Imaging Systems Ltd
Abbey Cloisters, Abbey Green, Chertsey, Surrey, KT16 8RB, United Kingdom

Výrobce:
Toshiba Tec Corporation
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-8562, Japonsko
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2. Názvy částí

Č. Název části Č. Název části
1 Tisková hlava 11 Konektor DCIN

2 Odd lovací jednotka 12 USB port

3 Tla ítko pro otev ení horního krytu 13 Pá ka baterie

4 Ovládací panel 14 Nabíjecí terminál

5 Válec za ízení

6 Senzor média

7 Horní kryt

8 Odtrhávací lišta

9 Kryt baterie

10 Otvor pro popruh

[5][6][7]

[9]
[13]

[10]

[10]

[12]

[14]

[11]

[4]

[3]

[8]

[1]

[2]

[6]
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3. Příslušenství

Č. Název části Č. Název části
1 P íru ka uživatele 5 isti  tiskové hlavy

2 Seznam bezpe nostních opat ení (Safety 
Precaution Sheet)

6 BD štítek s adresou

3 CDROM 7 Klip na pásek

4 Návod na licenci OTF (OTF License Guide) 8 Šroub M-3x8

[7]

[5][4]

[1] [2] [3]

[6]

BD Address

abcdefabcdef

[8]
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4. Funkce ovládacího panelu

Poznámka

Ovládacího panelu se nedotýkejte ostrými p edm ty, protože by se jeho povrch mohl velmi lehce poni it.

Č. Název / ikona Funkce / použití

[1] LCD displej (Liquid 
Crystal Display)

Zobrazuje ikony uvád jící stav tiskárny, jako jsou intenzita rádiového signálu, úrove  
nabití baterie atd.
Stavy tiskárny jsou uvád ny alfanumerickými znaky nebo symboly.

Zprávy na LCD ONLINE Tiskárna je p ipravena na p íkaz z hostitelského 
po íta e.

PAUSE Tiskárna je pozastavena. Pokud dojde k pozastavení 
tiskárny v pr b hu tisku, zobrazí se po et 
nevytišt ných štítk .

COVER OPEN Horní kryt je otev en.

LBL PRESENT **** Tiskárna eká na odejmutí štítku z otvoru média. 
„****“ uvádí po et nevytišt ných štítk . 

WAITING(XXXX) Tiskárna eká, dokud nedojde k obnovení nap tí 
z baterie nebo snížení teploty tiskové hlavy nebo 
motoru. 

[2] Síla signálu WLAN Rozlišuje 5 úrovní intenzity signálu sít  WLAN

[3] Bluetooth Bluetooth je 
p ipojeno

Uvádí stav p ipojení Bluetooth

Bluetooth není 
p ipojeno

[4] P enos P enos / p íjem 
dat

 Uvádí stav p enosu dat

Tiskárna p ijímá 
data

Tiskárna odesílá 
data do 
hostitelského 
po íta e

ONLINE

BFP2D V1.0

[11] [12] [13]

[9]

[5],[6],[7],[8]

[10]

[2]

[1]

[3]

[4]
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[5] Spánkový režim Zobrazí se, pokud se tiskárna p epne do spánkového režimu.

[6] Chyba Zobrazí se v p ípad , že tiskárna hlásí chybu.

[7] Úrove  nabití baterie Zobrazuje úrove  nabití baterie v 10 úrovních a v procentech

[8] Upomínka údržby 
díl

Upomínka: válec 
brzy

Upozor uje, že bude brzy as vym nit válec za ízení. 

Upomínka: válec Upozor uje, že je as vym nit válec za ízení. 

Upomínka: 
tepelná hlava brzy

Upozor uje, že bude brzy as vym nit tepelnou hlavu.

Upomínka: 
tepelná hlava

Upozor uje, že je as vym nit tepelnou hlavu. 

[9] Indikátor stavu 
(STATUS)

Svítí nebo bliká mod e, erven , fialov  nebo oranžov  a ozna uje stav tiskárny.
Svítí mod e: Normální stav.
Svítí fialov : Stav upozorn ní na tém  vybitou baterii (provozuschopný stav)
Svítí erven : Baterie je vybitá.
Bliká mod e: Probíhá komunikace nebo interní zpracování nebo vytišt ný štítek 

eká na odebrání.
Bliká erven : Oznamuje chybu.

[10] Indikátor nabití 
(CHARGE)

Svítí oranžov  po dobu nabíjení napájecí sady a jakmile je nabíjení dokon eno, 
zhasne.

[11] Tla ítko [POWER] Slouží k zapnutí nebo vypnutí tiskárny.

Jak tiskárnu zapnout
Když je tiskárna vypnutá, stiskn te a chvíli podržte tla ítko [POWER]. Pokud je na LCD 
displeji zobrazena zpráva „ONLINE“, tiskárna je p ipravena.

Jak tiskárnu vypnout
Tla ítko [POWER] stiskn te a podržte, dokud se LCD displej nevypne.

[12] Tla ítko [FEED] Spustí podávání média nebo zopakuje tisk již vytišt ných dat. 
Funkce tla ítka [FEED] se liší v závislosti na režimu tisku.  

[13] Tla ítko [PAUSE] Do asn  zastaví vydávání médií nebo restartuje tisk. 
Používá se k obnovení chodu tiskárny po odstran ní chyby. 

Č. Název / ikona Funkce / použití
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5. Vkládání napájecí sady

1 Stiskněte páčku baterie [1] a otevřete kryt baterie [2].

2 Napájecí sadu [3] zcela zasuňte do tiskárny.

3 Napájecí sadu [3] zajistíte pomocí krytu baterie [2].

Poznámka

Dejte si pozor na orientaci napájecí sady [3].

VAROVÁNÍ!

Pokud napájecí sada te e nebo z ní vychází kou  nebo zapáchá, okamžit  ji p esta te používat a zabra te 
zapálení. Pokud byste tak neu inili, mohlo by dojít k jejímu výbuchu nebo vznícení.
Použité lithium-iontové baterie je ve Spojených státech nutné vrátit do obchodu, ve kterém byly zakoupeny. 
(platí pouze pro USA)
LITHIUM-IONTOVÉ BATERIE LIKVIDUJTE ÁDNÝM ZP SOBEM
S poškozenými nebo tekoucími lithium-iontovými bateriemi nemanipulujte.
Dávejte pozor, abyste si napájecí sadu neupustili na nohu, aby nedošlo ke zran ní.

[1]

[2]

[3]

[2]

[3]
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Poznámka

Vždy používejte pouze napájecí sady navržené a vyráb né k používání s tiskárnami ady B-FP2D:
B-FP803-BTH-QM-R
Napájecí sada není po vybalení zcela nabitá. Napájecí sadu laskav  nabijte pomocí dopl kové nabíje ky baterie 
nebo vložte napájecí sadu do tiskárny a než ji za nete používat, p ipojte dopl kový adaptér.
- Nabíje ka baterie s 1 slotem (B-EP800-CHG-QM-R)
- Nabíje ka baterie se 6 sloty (B-EP800-CHG6-QM-R)
- AC adaptér (B-FP800-AC-QM-S)
- Nabíjecí kolébka s 1 slotem (B-FP802-CR-QM-S)
- Nabíjecí kolébka se 4 sloty (B-FP802-CR4-QM-S)
- Adaptér konektoru DC jack (B-FP800-DCJA-QM-R)
P i použití 1slotové kolébkové nabíje ky je možné tisknout b hem nabíjení.
P i použití 4slotové kolébkové nabíje ky není možné tisknout b hem nabíjení.

POZOR!
K tiskárn  nep ipojujte žádné jiné za ízení než jsou za ízení uvedená 
výše.
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6. Vyjímání napájecí sady

1 Stiskněte páčku baterie [1] a otevřete kryt baterie [2].

2 Vytáhněte páčku [4] a vyjměte napájecí sadu [3] z tiskárny.

[1]

[2]

[4][3]
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7. Nabíjení napájecí sady doplňkovým adaptérem

Nabijte napájecí sadu tiskárny pomocí dopl kového AC adaptéru, adaptéru zapalova e nebo DC adaptéru.

1 Otevřete kryt [1].

2 Připojte napájecí kabel [2] do přípojky DCIN [3].

Poznámka

Podrobné informace naleznete v p íru ce uživatele p íslušného dopl kového adaptéru.
Pokud k dobíjení napájecí sady používáte dopl kovou nabíje ku, nahlédn te laskav  do p íru ky uživatele 
p íslušných model  nabíje ek.

[1]

[2]

[3]
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8. Vkládání role média

1 Otevřete horní kryt [2] stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu [1].

2 Posuňte páčku vodítka papíru [3] směrem k ovládacímu panelu a vodítka papíru [4] směrem ven.

Poznámka

Vodítky papíru neposunujte bez odemknutí pá ky vodítka papíru. Mohlo by to vést ke zlomení vodítek papíru.

3 Vložte roli média [5] do tiskárny.

Poznámka

P i manipulaci s odtrhávací lištou bu te opatrní. Její hrana je ostrá.
V tiskárn  lze používat pouze role médií s vn jším navinutím.

POZOR!
Tisková hlava se po hned po tisku velmi zah eje. Než vložíte roli média, nechte tiskovou hlavu vychladnout.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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4 Posuňte páčku vodítka papíru [3] směrem k ovládacímu panelu. Nastavte vodítka papíru [4] 
podle šířky role média.

5 Vytáhněte horní okraj role média [5] směrem k boku ovládacího panelu. Odstraňte prověšení 
role média a zavřete horní kryt [2].

Poznámka

Používejte média schválená spole ností Toshiba Tec. Spole nost Toshiba Tec není odpov dná za výsledek tisku p i 
používání jiného média.
P i objednávání médií laskav  kontaktujte nejbližšího zástupce spole nosti Toshiba Tec.

[3]

[4]

[5]

[2]
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9. Než začnete používat oddělovací jednotku

P i tisku štítk  v odd lovacím režimu musíte p ed vložením role média vytáhnout odd lovací válec.

1 Otevřete horní kryt [2] stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu [1].

2 Zatlačte na uzamykací páčku [3] ve směru šipky. Oddělovací jednotka [4] vyjede.

3 Podle části „Vkládání role média“ na předchozí straně nastavte roli média [5].
Odtrhn te jeden list štítk  a vyho te jej.

4 Posuňte páčku vodítka papíru [6] směrem k ovládacímu panelu. Nastavte vodítka papíru [7] 
podle šířky role média.

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

[6]

[7]
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5 Vytáhněte horní okraj role média [5] směrem k boku ovládacího panelu. Odstraňte prověšení 
role média a zavřete horní kryt [2].

6 Zavřete oddělovací jednotku [4].

Poznámka

Za st ed válce odd lovací jednotky netahejte p íliš siln . Mohlo by to vést ke zlomení válce odd lovací jednotky.
Odd lovací válec se nesnažte vytahovat nebo zatla ovat do tiskárny silou. Mohlo by to vést ke zlomení válce 
odd lovací jednotky.
P i manipulaci s odtrhávací lištou bu te opatrní. Její hrana je ostrá.

[5]

[2]

[4]



22    9. Než za nete používat odd lovací jednotku

Jak oddělovací válec vyjmout

1 Otevřete horní kryt [2] stisknutím tlačítka pro otevření horního krytu [1].

2 Zlehka zatlačte válec oddělovací jednotky [3] směrem dolů do tiskárny ve směru označeném 
šipkou tak, aby zaklapl.

Poznámka

Za st ed válce odd lovací jednotky netahejte p íliš siln . Mohlo by to vést ke zlomení válce odd lovací jednotky.
Odd lovací válec se nesnažte vytahovat nebo zatla ovat do tiskárny silou. Mohlo by to vést ke zlomení válce 
odd lovací jednotky.
P i manipulaci s odtrhávací lištou bu te opatrní. Její hrana je ostrá.

[1]

[2]

[3]
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10. Jak připojovat příslušenství

Klip na pásek
Pokud chcete používat tiskárnu p ipevn nou na pásku, nejprve p ipevn te k zadní ásti tiskárny dodaný klip na 
pásek.

1 Klip na pásek [1] upevněte k zadní části tiskárny a zajistěte dvěma šrouby (M-3x8) [2].

Poznámka

Používejte pouze šrouby, které byly dodány spolu s klipem na pásek. P i použití jiných šroub  m žete poškodit 
vnit ní ást tiskárny.

2 Upevněte klip [1] k pásku [3].

POZOR!
P i upev ování tiskárny k pasu nebo zav šování na rameno je t eba dávat dobrý pozor, aby vám tiskárna 
neupadla.
Když upev ujete tiskárnu k pásku, m l by být minimáln  40 mm široký. P i použití uzších pásk  by se mohlo stát, 
že tiskárna upadne.

[2]

[1]

[3]

[1]
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Popruh na rameno (doplňkový)
Níže uvedeným zp sobem upevn te dopl kový popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R) k tiskárn .

1 Protáhněte kterýkoliv konec popruhu na rameno [1] skrz otvor pro popruh [2] na přední straně 
tiskárny.

2 Protáhněte konec popruhu [1] skrz sponu [3]. Posouváním spony [3] nastavíte potřebnou délku 
popruhu [1].

3 Totéž učiňte s druhým koncem popruhu [1].

[1]

[2]

[2]

[3]
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11. Datový přenos

USB

1 Zapněte hostitelský počítač a spusťte systém.

2 Zapněte tiskárnu a otevřete kryt [1].

3 Připojte kabel USB [2] do USB portu [3].

4 Připojte USB kabel k hostitelskému počítači.

5 Odešlete data z hostitelského počítače k tiskárně.

Poznámka

Podrobné informace o propojovacím kabelu rozhraní získáte u nejbližšího zástupce spole nosti Toshiba Tec. 
P i odpojování USB kabelu postupujte podle pokyn  systému na hostitelském po íta i.

[1]

[3]

[2]

[1]
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Bezdrátové připojení

1 Při používání Bluetooth musí být tiskárna umístěna ve vzdálenosti maximálně 3 m od 
hostitelského počítače. V případě připojení přes bezdrátovou síť LAN umístěte tiskárnu v rámci 
pokryté oblasti.

2 Zapněte tiskárnu a hostitelský počítač. Potom odešlete data z hostitelského počítače k tiskárně.

1. Hostitelský po íta
(p es Bluetooth)

2. P íru ní terminál
(p es Bluetooth)

Poznámka

Nezapome te si p ed uvedením tiskárny do provozu p e íst 
Bezpe nostní opat ení pro nakládání s bezdrátovými 
komunika ními za ízeními (Precautions for Handling of Wireless 
Communication Devices).
Ov te si, že mezi tiskárnou a hostitelským po íta em nejsou žádné 
p ekážky. P ípadné p ekážky by mohly zp sobovat problémy p i 
komunikaci.

Radiová p ipojitelnost je ovliv ována prost edím, ve kterém je 
za ízení provozováno. ádnou komunikaci mohou rušit zejména 
kovové p ekážky, kovový prach nebo místa izolovaná kovovými 
st nami.
Informace ohledn  umíst ní p ístupových míst získáte u nejbližšího 
zástupce spole nosti Toshiba Tec.

1. Hostitelský po íta
2. P íru ní terminál
3. P ístupové místo

B-FP2D

[2]

[1]

[3]
[2]

[1] B-FP2D
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12. Denní údržba

Pro udržení vysoké kvality a výkonnosti vaší tiskárny je nutné tiskárnu istit pravideln .

Tisková hlava

Válec zařízení a oddělovací hřídel

POZOR!
K išt ní tiskové hlavy a válc  nepoužívejte žádné ostré p edm ty. Mohlo by to zp sobit vady tisku nebo 
poškození tiskárny.
Nikdy nepoužívejte žádná t kavá rozpoušt dla v etn  editel a benzenu. Mohlo by to zp sobit vady tisku nebo 
poškození tiskárny.
Prvku tiskové hlavy se nedotýkejte holýma rukama. Tiskovou hlavu by mohla poškodit statická elekt ina.
Tisková hlava se po hned po tisku velmi zah eje. Nechte ji vychladnout, než za nete údržbu provád t.

Prvek tiskové hlavy [1] otírejte perem na išt ní tiskové hlavy [2].

Po použití jedné nebo dvou rolí samolepicích štítk  bez podkladu 
set ete zbytky lepidla z tiskové hlavy.

Poznámka

P i manipulaci s odtrhávací lištou bu te opatrní. Její hrana je 
ostrá.

Otá ejte válcem za ízení [1] a vylešt te jej jemným had íkem 
navlh eným istým etylalkoholem.

Odd lovací h ídel [2] ist te m kkým had íkem lehce navlh eným 
istým etylalkoholem.

Stejným zp sobem ist te také válec soupravy pro tisk 
samolepicích štítk  (B-FP902-LL-QM-S). išt ní je t eba provád t 
po použití jedné nebo dvou rolí médií bez podkladu.

[2]

[1]

[1]

[2]
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Okénko senzoru média a dráha média

Horní kryt a ovládací panel

Z okénka senzoru média [1] odstra te prach a ne istoty pomocí 
b žného komer n  dostupného m kkého a suchého kartá ku.

Dráhu média [2] ist te m kkým suchým had íkem.

Po použití jedné nebo dvou rolí samolepicích štítk  bez podkladu 
set ete zbytky lepidla z vodítek papíru.

Kryt a okno ovládacího panelu [2] ot ete jemným had íkem lehce 
navlh eným istým etylalkoholem.

Veškeré ne istoty od zbytk  lepidla odstra te z otvoru média [3] 
pomocí vatového tamponu lehce navlh eného istým 
etylalkoholem.

Po použití jedné nebo dvou rolí samolepicích štítk  bez podkladu 
set ete zbytky lepidla z horního krytu [1] nebo z výstupu médií [3].

[1]

[1]

[2]

[1][3]

[2]
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13. Řešení problémů

Pokud v pr b hu provozu dojde k problému, nahlédn te prosím do následujícího pr vodce ešením problém  a 
prove te navrhovaná opat ení.
Pokud problém p etrvává i po provedení následujících pokyn , nepokoušejte se za ízení opravovat sami. Vypn te 
tiskárnu a vyjm te napájecí sadu. Následn  se obra te na oprávn ného zástupce servisu spole nosti Toshiba Tec.

Pokud se na displeji zobrazuje chybová zpráva, postupujte podle p íslušných pokyn  a stiskn te tla ítko [PAUSE]. 
Chyba bude napravena.

Pokud se zobrazuje chybová zpráva

Chybová zpráva Příčina Řešení

COMMS ERROR P i komunikaci došlo k chyb  parity 
nebo chyb  rámce.

Za ízení vypn te a zase zapn te. Zkuste 
data z hostitelského po íta e znovu 
odeslat do tiskárny. Pokud se problém 
projeví znovu, za ízení prosím vypn te a 
obra te se na servisního zástupce 
spole nosti Toshiba Tec.

PAPER JAM Role média není správn  vložena. Vložte roli média správným zp sobem.

Došlo k zaseknutí média v tiskárn . Vyjm te uvízlé médium a vložte roli média 
ádným zp sobem. Stiskn te tla ítko 

[PAUSE].

Role média nebyla správn  podána. Roli média vložte ádným zp sobem a 
stiskn te tla ítko [PAUSE].

Odrazový senzor nerozeznává erné 
zna ky.

Vložte správnou roli média s ernými 
zna kami a stiskn te tla ítko [PAUSE].

Transmisní senzor nerozeznává 
mezery mezi štítky.

Vložte správnou roli média. Pokud se 
problém opakuje, hranici nastavte.

NO PAPER V tiskárn  došla role média. Vložte novou roli média a stiskn te 
tla ítko [PAUSE].

COVER OPEN Horní kryt je otev en. Horní kryt zav ete.

HEAD ERROR ást prvku tiskové hlavy je poškozená. Tiskárnu vypn te a kontaktujte svého 
servisního zástupce spole nosti Toshiba 
Tec a požádejte jej o vým nu tiskové 
hlavy.

FLASH WRITE ERROR Došlo k chyb  p i zapisování do flash 
pam ti.

Za ízení vypn te a zase zapn te. Zkuste 
data z hostitelského po íta e znovu 
odeslat do tiskárny. Pokud se problém 
projeví znovu, za ízení prosím vypn te a 
obra te se na servisního zástupce 
spole nosti Toshiba Tec.

FORMAT ERROR Chyba formátu flash pam ti. Za ízení vypn te a zase zapn te. Zkuste 
data z hostitelského po íta e znovu 
odeslat do tiskárny. Pokud se problém 
projeví znovu, za ízení prosím vypn te a 
obra te se na servisního zástupce 
spole nosti Toshiba Tec.

FLASH MEMORY FULL Ve flash pam ti není dostate né místo 
k ukládání dat.

Za ízení vypn te a zase zapn te. Pam  
znovu zformátujte, abyste uvolnili místo a 
pak znovu odešlete data z hostitelského 
po íta e do tiskárny. Pokud se problém 
projeví znovu, za ízení prosím vypn te a 
obra te se na servisního zástupce 
spole nosti Toshiba Tec.

LOW BATTERY Zbývající kapacita baterie je 
nedostate ná.

Tiskárnu vypn te a nahra te napájecí 
sadu nabitou napájecí sadou.
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* Po et nevytišt ných štítk  1 až 9999 (v jednotkách štítk )

EXCESS HEAD 
TEMPERATURE

Teplota tiskové hlavy dosáhla max. 
hodnoty provozní teploty.

Zastavte tisk a vy kejte, než se tiskárna 
automaticky vrátí do provozuschopného 
stavu. Pokud se problém projeví znovu, 
za ízení prosím vypn te a obra te se na 
servisního zástupce spole nosti Toshiba 
Tec.

AMBIENT TEMP ERROR Okolní teplota dosáhla max. hodnoty 
provozní teploty.

Zastavte tisk a vy kejte, než okolní teplota 
klesne na teplotu v rozmezí provozních 
teplot tiskárny.

BATTERY TEMP ERROR Baterie je nep im en  horká. Vypn te tiskárnu. Pokud je p ipojený 
napájecí adaptér, odpojte jej. Vy kejte, 
než teplota baterie klesne na teplotu v 
rozmezí provozních teplot tiskárny.

HIGH VOLT.ERROR Nap tí baterie je neobvyklé. Vypn te tiskárnu. Vyjm te napájecí sadu, 
vložte ji zp t a znovu zapn te tiskárnu. 
Pokud problém p etrvává, vypn te 
tiskárnu a kontaktujte servisního zástupce 
spole nosti Toshiba Tec.

CHARGE ERROR P i nabíjení napájecí sady byla zjišt na 
chyba.

Mohlo by jít o konec životnosti baterie. 
Nahra te napájecí sadu novou.

P íklad chyby p íkazu
PC001;0A00,0300,

Pokud dojde k chyb  p íkazu, na 
horním ádku LCD displeje se zobrazí 
až 16 alfanumerických znak  nebo 
symbol .

Za ízení vypn te a zase zapn te. Zkuste 
data z hostitelského po íta e znovu 
odeslat do tiskárny. Pokud se problém 
projeví znovu, za ízení prosím vypn te a 
obra te se na servisního zástupce 
spole nosti Toshiba Tec.

Jiné chybové zprávy Softwarové nebo hardwarové chyby. Za ízení vypn te a zase zapn te. Pokud se 
problém projeví znovu, za ízení prosím 
vypn te a obra te se na servisního 
zástupce spole nosti Toshiba Tec.

Chybová zpráva Příčina Řešení
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V p ípad , že se p i provozu tiskárny projeví následující p íznaky, ov te si dále uvedené body a prove te nápravu.

Když tiskárna nefunguje správn

Příznak Co je třeba ověřit (příčina) Řešení

Tiskárnu nelze zapnout 
stisknutím tla ítka [POWER].

Napájecí sada není správn  vložena. Vložte pln  nabitou napájecí sadu.

Pln  nabitá napájecí sada 
byla vložena, ale doba 
provozu je p íliš krátká.

Životnost baterie vypršela. Vložte zcela novou, nabitou napájecí 
sadu.

Tiskárna nedokáže 
komunikovat p es USB.

Tiskárna není zapnutá. Tiskárnu zapn te.

Tiskárna komunikuje pomocí 
bezdrátové komunikace.

Bezdrátovou komunikaci ukon ete.

Režim tisku není správný. Zvolte správný režim tisku.

Tiskárna nedokáže 
komunikovat p es 
Bluetooth.

Tiskárna není zapnutá. Tiskárnu zapn te.

Vzdálenost k hostitelskému po íta i je 
p íliš velká.

Tiskárnu p esu te na místo, aby nebyla od 
hostitelského po íta e dále než 3 m.

Tiskárna je používána v míst , kde je 
vystavena hluku a rušení.

Takovým míst m se vyhn te.

V hostitelském po íta i není správn  
nastavena adresa tiskárny.

V hostitelském po íta i správn  nastavte 
adresu tiskárny.

Režim tisku není správný. Zvolte správný režim tisku.

Tiskárna nedokáže 
komunikovat p es 
bezdrátovou sí  LAN.

Tiskárna není zapnutá. Tiskárnu zapn te.

Vzdálenost k hostitelskému po íta i je 
p íliš velká.

P eneste tiskárnu do místa v rámci 
pokryté oblasti.

Rádiové vlny jsou rušeny p ekážkami. Tiskárnu používejte v míst , které není 
rušeno p ekážkami.

Tiskárna je používána v míst , kde je 
vystavena hluku a rušení.

Takovým míst m se vyhn te.

V hostitelském po íta i není správn  
nastavena adresa tiskárny.

V hostitelském po íta i správn  nastavte 
adresu tiskárny.

Nastavení kanálu pro p ístupové místo 
nebo hostitelský po íta  je nesprávné.

Nepoužívejte kanál, který narušuje blízká 
p ístupová místa.

Režim tisku není správný. Zvolte správný režim tisku.

Výtisky jsou p íliš sv tlé.
Tiskárna p ijala tisková 
data, ale netiskne.

Tisková hlava je špinavá. Tiskovou hlavu vy ist te.

Role média není správn  vložena. Vložte roli média správným zp sobem.

Používaná role média je nekvalitní, 
protože uplynula doba její životnosti.

Vložte novou roli média.

Používané médium není médium 
schválené spole ností Toshiba Tec.

Používejte média schválená spole ností 
Toshiba Tec.

Tiskárna p ijala tisková 
data, ale netiskne.

Indikátor stavu (STATUS) svítí nebo 
bliká.

Chybu napravte.

Role média není správn  vložena. Vložte roli média správným zp sobem.
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14. Technické parametry tiskárny

Model B-FP2D-GH30-QM-S B-FP2D-GH50-QM-S

Typ média Štítek, cenovka, ú et, samolepicí štítek bez podkladu

Metoda tisku P ímý tepelný

Rozlišení 203 dpi (8 bod /mm)

Rychlost tisku Max. 6 palc /s (152,4 mm/s)
(V závislosti na provozním prost edí, podmínkách tisku, stavu baterie atd.)

Ší ka efektivního tisku 54 mm (2 palce)

Režim výstupu tisku Dávkový, Odd lovací

árový kód UPC-A/E, EAN8/13,UPC-A/E add on 2&5, EAN-8/13 add on 2&5, Code39, Code93, 
Code128, EAN128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, 
GS1 Databar

Dvourozm rný kód Data Matrix, PDF417, Maxicode, QR code, Micro PDF417, Micro QR, GS1 Data 
Matrix, Aztec

Font Bitmapa: Alphanumeric 25types, Simplified Chinese 24x24(GB18030), Japanese 
gothic 16x16, 24x24, Mincho 32x32
Profil: 5 typ
Font otev eného typu: Noto Hans Sans (CJK)

LCD displej TFT barevný LCD, 128x128 bod  s podsvícením

Baterie 7,2 V 2500 mAh (nominální kapacita) lithium-iontová baterie

Rozm ry 97 (Š) x 130 (H) x 69 (V) mm (krom  vysunovacích ástí)

Hmotnost (s nainstalovanou 
napájecí sadou)

462 g 469 g

Provozní teplota -15 °C až 40 °C

Provozní vlhkost 20~80% RH (bez kondenzace)

Teplota p i nabíjení Adaptér na st ídavý proud: 0°C až 40°C

Pam Flash ROM: 128 MB, SDRAM: 32 MB

Rozhraní Bluetooth V2.1+EDR Bluetooth V2.1+EDR
Bezdrátová sí  LAN (IEEE 802,11a/b/g/
n)

Konektory rozhraní USB 2.0: USB typu C

NFC ISO/IEC14443 Typ A, NFC Forum Typ 2, 144 bytes

Senzor média Mezera mezi štítky
erná zna ka 

Okraj papíru
Odd lovací režim

Dopl ky Nabíje ka baterie s 1 slotem (B-EP800-CHG-QM-R)
Nabíje ka baterie se 6 sloty (B-EP800-CHG6-QM-R)
AC adaptér (B-FP800-AC-QM-S)
Nabíjecí kolébka s 1 slotem (B-FP802-CR-QM-S)
Nabíjecí kolébka se 4 sloty (B-FP802-CR4-QM-S)
Popruh na rameno (B-EP900-SS-QM-R)
Náhradní napájecí sada (B-FP803-BTH-QM-R)
Sada pro tisk samolepicích štítk  (B-FP902-LL-QM-S)
P enosný kuf ík (B-FP902-CC-QM-S)
Adaptér konektoru DC jack (B-FP800-DCJA-QM-R)
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15. Technická specifikace média

I

H

H

E

E

B

DF F
G

D

G

C

A

J

J

B A

<Cenovky/Stvrzenky>

<Štítky>

Tiskový povrch

Směr podávání

Směr role: lícem směrem ven

Směr role: lícem směrem ven

Černá značka (rub)

Tiskový povrch

Směr podávání
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                                                                                                                                                                                                                           (Jednotka: mm)

*1 Pro samolepicí média je vyžadována sada pro tisk samolepicích štítk  (Volitelné vybavení: B-FP902-LL-QM-S). Pokud používáte samolepicí 
média, obra te se v p ípad  dotaz  na svého místního prodejce.

Položka

Typ 
média Štítek Stvrzenka

Samolepíci *1

Režim Dávkový Oddělovací S černými 
značkami

Bez černých 
značek

A Rozte  štítku Min. 10,0 13,0 10,0 10,0 16,0

Max. 999,9 67,0 999,9 - -

B Délka štítku Min. 7,0 10,0 7,0 - -

Max. 996,9 60,0 996,9 - -

C Ší ka podkladového papíru Min. 26,0 – –

Max. 58,0 – –

D Ší ka štítku Min. 24,0 – –

Max. 58,0 – –

D Ší ka média Min. – 24,0 32,0

Max. – 58,0 58,0

E Mezera od štítku ke štítku Min. 3,0 – –

Max. 7,0 – –

E Délka erné zna ky Min. 3,0 – –

Max. 7,0 – –

F Ší ka vertikální mezery Min. 1,0 – –

Max. 7,0 – –

G Ší ka efektivního tisku Max. 54,0

H Délka efektivního tisku Max. 995,0 58,0 995,0 – –

I Oblast neur ená k tisku 1,0 od horní/dolní hrany štítku – 6,5 od horní 
hrany štítku
1,0 od dolní 
hrany štítku

J Vn jší pr m r role Max. φ60,0

Sm r role Pouze ven
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16. PÉČE O ROLI MÉDIA / MANIPULACE S ROLÍ MÉDIA

Role médií a pásky neskladujte po delší dobu, než je doba skladování doporu ená výrobcem.
Role médií skladujte položené na plochém konci. Neskladujte je položené na kulatou stranu. Mohlo by dojít ke 
zplošt ní této strany, které by mohlo mít za následek nepravidelný povrch média a špatnou kvalitu tisku.
Role médií ukládejte do plastových obal  a vždy je po otev ení op t zalepte. Nechrán né role médií by se mohly 
zašpinit a nadm rný ot r prachem a ne istotami bude zkracovat životnost tiskové hlavy.
Role médií ukládejte na studeném a suchém míst . Vyvarujte se jejich ukládání na místech, která jsou vystavena 
p ímému slune nímu zá ení, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti, prachu a plynu.
Termografický papír používaný k p ímému tepelnému tisku nesmí mít technické parametry, které p esahují 
hodnoty: Ca ++800 ppm, Na+ 800 ppm, K+ 800 ppm a Cl- 600 ppm.
N které druhy inkoust  používané na p edtišt ných štítcích mohou obsahovat složky, které zkracují životnost 
tiskové hlavy. Nepoužívejte štítky, které jsou p edtišt né inkoustem s obsahem pevné látky, jako nap íklad 
uhli itan vápenatý (CaCO3) a kaolin (Al2O3, 2SiO2, 2H2O).

Další informace si m žete vyžádat u svého místního distributora nebo výrobce rolí médií.

POZOR!
P íru ku ke spot ebnímu materiálu (Supply Manual) si pe liv  projd te a prostudujte. Používejte pouze média, 
která spl ují stanovené požadavky. Používání nep edepsaných médií m že zkrátit životnost tiskové hlavy a mít 
za následek problémy s itelností árového kódu a kvalitou tisku. Se všemi rolemi médií je t eba zacházet opatrn , 
aby nemohlo dojít k poškození role média ani tiskárny. Pe liv  si prostudujte následující pokyny.
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