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■ Úvod 
Ďakujeme, že ste si zakúpili tlačiareň čiarových kódov Toshiba. 
Kapitola Bezpečnostné opatrenia opisuje potrebné opatrenia pri používaní tlačiarní čiarových kódov 
Toshiba. 
Pred používaním zariadenia si prečítajte tento návod. 
 
■ Príslušné modely 
 

Príslušný model  
BA410T-TS12/GS12-QM-S 
BA420T-TS12/GS12-QM-S 
B-852-TS22-QP-R 
B-852-TS22-QQ-R 
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Bezpečnostný prehľad 
Pri manipulácii alebo údržbe zariadenia je nesmierne dôležitá otázka osobnej bezpečnosti. Tento návod uvádza 
výstrahy a upozornenia za účelom zaistenia bezpečnej manipulácie. So všetkými výstrahami a upozorneniami  
v tomto návode by ste sa mali oboznámiť ešte pred manipuláciou alebo údržbou tohto zariadenia. 
Nepokúšajte sa svojpomocne opraviť alebo vykonávať úpravy tohto zariadenia. V prípade výskytu poruchy, ktorú 
nie je možné odstrániť pomocou postupov uvedených v tomto návode, vypnite a odpojte zariadenie zo zásuvky  
a obráťte sa na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION o pomoc. 
 
Význam jednotlivých symbolov 
 

Tento symbol označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť 
smrť, vážne zranenie, vážne poškodenie alebo požiar zariadenia alebo okolitých 
predmetov. 
 
Tento symbol označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť  
k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu, čiastočnému poškodeniu zariadenia 
alebo okolitých predmetov alebo strate údajov. 
 
Tento symbol označuje zakázané činnosti (zakázané predmety). 
Vnútri symbolu  sú nakreslené špecifické zakázané prvky. 
(Symbol naľavo označuje „zákaz demontáže”). 
 
Tento symbol označuje kroky, ktoré je potrebné vykonať. 
Vnútri alebo v blízkosti symbolu  sú nakreslené špecifické pokyny. 
(Symbol naľavo označuje pokyn „odpojte zástrčku napájacieho kábla  
zo zásuvky”.) 
 

            POZNÁMKA:    Označuje informácie, ktorým by ste mali pri prevádzke zariadenia venovať pozornosť. 

Tento symbol označuje riziko úmrtia alebo vážneho poranenia v prípade 
nesprávneho zaobchádzania so zariadením. 

Nepoužívajte iné napätie než 
striedavé napätie uvedené na 
typovom štítku, inak hrozí 
požiar alebo zásah 
elektrickým prúdom. 

 

Napájací kábel nezapájajte ani 
neodpájajte zo zásuvky mokrými 
rukami, inak hrozí zásah 
elektrickým prúdom. 

 

Ak je zariadenie zapojené do 
rovnakej elektrickej zásuvky 
spolu s iným zariadením  
s vysokou spotrebou elektrickej 
energie, počas ich prevádzky 
môže dôjsť k značným výkyvom 
napätia. Zariadenie zapojte do 
samostatnej zásuvky, inak hrozí 
požiar alebo zásah 
elektrickým prúdom. 

Na zariadenie nepokladajte kovové 
predmety ani nádoby plnené 
vodou, ako napríklad vázy, 
kvetináče alebo hrnčeky. Ak do 
zariadenia vnikne kovový predmet 
alebo rozliata tekutina, hrozí požiar 
alebo zásah elektrickým prúdom. 

 

Dovnútra zariadenia cez 
vetracie mriežky nevkladajte ani 
nevhadzujte žiadne kovové, 
horľavé alebo iné cudzie 
predmety, inak hrozí požiar 
alebo zásah elektrickým 
prúdom. 

 

Neodierajte, nepoškodzujte ani 
neupravujte napájací kábel. Na 
napájací kábel nepokladajte ťažké 
predmety, neťahajte ho ani príliš 
neohýbajte, inak hrozí požiar alebo 
zásah elektrickým prúdom. 

 

 

 
 

VÝSTRAHA 

  

 

Zakazuje sa používanie 
akéhokoľvek iného než 
uvedeného striedavého 
napätia. 

 

 

 

 
Zakázané 

 

 

 
Zakázané 

 

 
Zakázané 

 

 

 
Zakázané 

 

 

VÝSTRAHA 

POZOR 

ZAKÁZANÉ 

MUSÍ sa 
vykonať 

 

Zakázané 
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Bezpečnostné opatrenia SLOVENSKÁ VERZIA 

V prípade pádu zariadenia 
alebo poškodenia krytu najprv 
vypnite hlavný vypínač  
a odpojte zástrčku napájacieho 
kábla zo zásuvky a potom sa 
obráťte o pomoc na 
povereného servisného 
zástupcu spoločnosti TOSHIBA 
TEC CORPORATION. Ďalšie 
používanie zariadenia v 
takomto stave môže spôsobiť 
požiar alebo zásah elektrickým 
prúdom. 

Ďalšie používanie zariadenia  
v poruchovom stave, ako napríklad 
keď zariadenie vydáva dym alebo 
neobvyklý zápach, môže spôsobiť 
požiar alebo zásah elektrickým 
prúdom. V takýchto prípadoch 
okamžite vypnite hlavný vypínač  
a odpojte zástrčku napájacieho 
kábla zo zásuvky. Potom sa 
obráťte o pomoc na povereného 
servisného zástupcu spoločnosti 
TOSHIBA TEC CORPORATION. 

V prípade vniknutia cudzích 
predmetov (kovových častí, 
vody, tekutín) do zariadenia 
najprv vypnite hlavný vypínač  
a odpojte zástrčku napájacieho 
kábla zo zásuvky a potom sa 
obráťte o pomoc na 
povereného servisného 
zástupcu spoločnosti TOSHIBA 
TEC CORPORATION. Ďalšie 
používanie zariadenia  
v takomto stave môže spôsobiť 
požiar alebo zásah 
elektrickým prúdom. 

Pri odpájaní napájacieho kábla 
držte a potiahnite zástrčkovú časť. 
Ťahanie za kábel môže spôsobiť 
prerušenie alebo obnaženie 
elektroinštalácie a spôsobiť požiar 
alebo zásah elektrickým prúdom. 

Uistite sa, že zariadenie je 
správne uzemnené.  
Predlžovacie káble by tiež mali 
byť uzemnené. Nesprávne 
uzemnené zariadenie môže 
spôsobiť požiar alebo zásah 
elektrickým prúdom. 

 

Neodstraňujte kryty zariadenia, 
neopravujte ani nevykonávajte 
úpravy zariadenia. Obráťte sa o 
pomoc na povereného servisného 
zástupcu spoločnosti TOSHIBA 
TEC CORPORATION. Takéto 
kroky môžu viesť k poraneniu 
vysokým napätím, veľmi horúcimi 
alebo ostrými časťami vnútri 
zariadenia. 

Pri čistení zariadenia 
nepoužívajte čistiaci prípravok  
v spreji s horľavým plynom, inak 
hrozí požiar. 

 

So strihačom vytlačeného papiera 
zaobchádzajte veľmi opatrne, inak 
hrozí poranenie. 

 

 

 
Odpojte 
zástrčku. 

 

 

 
Odpojte 
zástrčku. 

 

 

 

Pripojte 
uzemňovací  
vodič. 

 

 
Zákaz demontáže 

 
Zakázané 

 

 

 
Zakázané 

 

 

 

 

 

 

Odpojte 
zástrčku. 

Odpojte 
zástrčku. 
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Tento symbol označuje riziko osobného poranenia alebo poškodenia  
predmetov v prípade nesprávneho zaobchádzania so zariadením. 

Upozornenia 
Nasledujúce upozornenia slúžia na zaistenie správnej prevádzky tohto zariadenia. 
• Vyhýbajte sa miestam s nasledujúcimi nepriaznivými podmienkami: 

 * Teploty mimo hodnôt stanoveného rozsahu * Priame slnečné svetlo * Vysoká vlhkosť 
 * Spoločný zdroj napájania * Nadmerné vibrácie * Prach/plyny 

• Kryt zariadenia by sa mal čistiť utretím suchou handričkou alebo handričkou mierne navlhčenou saponátovým 
roztokom.  Pri čistení plastových krytov NIKDY NEPOUŽIVAJTE RIEDIDLÁ ANI INÉ PRCHAVÉ 
ROZPÚŠŤADLÁ. 

• POUŽÍVAJTE IBA papier a pásky uvedené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION. 
• Papier ani pásky NESKLADUJTE na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám, 

vysokej vlhkosti, prachu alebo plynom. 
• V prípade poruchy tlačiarne môže dôjsť k strate všetkých údajov uložených v pamäti. 
• Nepoužívajte zariadenie zapojené do rovnakého napájacieho zdroja ako vysokonapäťové zariadenia alebo 

zariadenia spôsobujúce elektrické rušenie. 
• Zariadenie pred rozoberaním alebo čistením vždy vypnite zo zásuvky. 
• Zabráňte vytváraniu statického elektrického náboja na pracovisku. 
• Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety, ktoré sa môžu prevrátiť a pri páde spôsobiť zranenie. 
• Neblokujte vetracie mriežky zariadenia, inak môže dôjsť k hromadeniu tepla vo vnútri a následnému požiaru. 
• O zariadenie sa neopierajte,  inak môže spadnúť a spôsobiť poranenie. 
• Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky. 
• Zariadenie umiestnite na stabilný a vodorovný povrch. 
• Tento produkt nepoužívajte na miestach, kde to môže byť zakázané, napríklad v lietadle alebo v nemocnici. Ak si 

nie ste istí, či je prevádzka zariadenia povolená, riaďte sa príslušnými smernicami leteckej spoločnosti alebo 
zdravotníckej inštitúcie. V opačnom prípade môže dôjsť k ovplyvňovaniu leteckých nástrojov alebo lekárskych 
zariadení a následne k závažnému incidentu.  

• Keďže tento produkt sa vyznačuje extrémne nízkou spotrebou energie v porovnaní s mobilnými telefónmi, 
nemôže dôjsť k rušeniu kardiostimulátorov a defibrilátorov. Ak však máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že 
dochádza k rušeniu kardiostimulátora alebo defibrilátora, okamžite vypnite tlačiareň a obráťte sa na obchodného 
zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC.  

• Tento produkt komunikuje s inými prístrojmi rádiovým spojením. V závislosti od miesta inštalácie, orientácie, 
prostredia atď. môže dôjsť k zhoršeniu jeho komunikačného výkonu alebo k rušeniu zariadení umiestnených  
v jeho blízkosti.  

• Uchovávajte mimo mikrovlnných zariadení. V dôsledku rádiového rušenia vyžarovaného z mikrovlnných 
zariadení môže dôjsť k zníženiu komunikačného výkonu alebo zlyhaniu komunikácie.  

• Keďže moduly Bluetooth a Wireless LAN využívajú rovnaké rádiofrekvenčné pásmo, môžu sa pri spoločnom 
používaní navzájom rušiť a spôsobiť tak zníženie komunikačného výkonu alebo odpojenie od siete. V prípade 
akéhokoľvek problému so spojením prestaňte používať modul Bluetooth alebo Wireless LAN.  

• Dávajte si pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní krytu neprivreli prsty.  
• Nedotýkajte sa pohyblivých častí. Vypnutím hlavného vypínača a zastavením pohybu znížite riziko zachytenia 

prstov, šperkov, odevov atď. v pohyblivých častiach zariadenia.  
• Zariadenie skladuje mimo plameňov alebo iných zdrojov tepla. V opačnom prípade hrozí požiar alebo 

poškodenie zariadenia.  
• Počas búrky vypnite zariadenie a zdržujte sa mimo neho kvôli riziku zásahu elektrickým prúdom a poškodenia 

zariadenia.  
• Vyhýbajte sa miestam s náhlymi zmenami teplotami, ktoré môžu spôsobiť výskyt kondenzácie a následne zásah 

elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia.  
• Tlačovú hlavu, prítlačný valec alebo odlepovací valec nepoškodzujte ostrým predmetom. V opačnom prípade 

hrozí poškodenie zariadenia.  
• Nedotýkajte sa prvku tlačovej hlavy tvrdým predmetom. V opačnom prípade hrozí poškodenie zariadenia.  
• Toto zariadenie nie je vhodné na použitie na miestach, kde môžu byť deti. 
• PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP HROZÍ VÝBUCH. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE 

S POKYNMI. 

POZOR 
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Žiadosti o údržbu 
• Využite naše služby údržby. 

Po nákupe zariadenia sa jedenkrát ročne obráťte na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA 
TEC CORPORATION o pomoc pri čistení vnútra zariadenia. Vnútri zariadenia sa hromadí prach, ktorý môže 
spôsobiť požiar alebo poruchu. Čistenie je účinné predovšetkým v období pred vlhkými daždivými sezónami.  

• Naša služba preventívnej údržby zabezpečuje pravidelné kontroly a iné pracovné úkony pre udržiavanie kvality  
a výkonu zariadenia a predchádzanie úrazom a nehodám. 
Ďalšie podrobnosti vám poskytne poverený zástupca spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.  

• Používanie insekticídov a iných chemikálií 
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu insekticídov ani iných prchavých rozpúšťadiel. V opačnom prípade môže 
dôjsť k poškodeniu krytu alebo iných častí alebo odlupovaniu náteru.  

Poznámky 
• Tento návod sa nesmie celý ani čiastočne kopírovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti TOSHIBA TEC.  
• Obsah tohto návodu podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.  
• Pri akýchkoľvek otázkach ohľadne tohto návodu sa obráťte na vášho povereného servisného zástupcu. 
• V prípade opätovného vývozu tejto tlačiarne sa uistite, že používateľ pred opätovným vývozom získa všetky 

potrebné doklady a certifikáty pre krajiny, kde sa tlačiareň bude používať. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu viesť  
k strate oprávnenia používateľa k prevádzke zariadenia. 

Centronics je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Centronics Data Computer Corp. Microsoft je 
registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation. Windows je ochrannou známkou 
spoločnosti Microsoft Corporation. 

Tento produkt je určené na komerčné použitie a nie je spotrebným produktom. 
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Iba pre EU 
B-852-TS22-QP-R 

 

CE zhoda: 
Tento produkt nesie označenie CE v súlade s ustanoveniami príslušných smerníc EÚ, predovšetkým 
smernice Rady 2014/35/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia 
elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu, smernice Rady 
2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú 
kompatibilitu, smernice Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok  
v elektrických a elektronických zariadeniach pre tento produkt a elektrické príslušenstvo a delegovanej 
smernice Komisie (EÚ) 2015/863. 
Za označenie CE zodpovedá spoločnosť TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-
Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Nemecko, telefón +49-(0)-2131-1245-0. 
Kópiu súvisiaceho vyhlásenie o zhode s označením CE si môžete vyžiadať od vášho obchodného zástupcu 
alebo spoločnosti TOSHIBA TEC. 

 
 
 
 

BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 
 

CE zhoda: 
Tento produkt nesie označenie CE v súlade s ustanoveniami príslušných smerníc EÚ, predovšetkým 
smernice 2014/53/EU o rádiových zariadeniach, smernice Rady 2011/65/EÚ o obmedzení používania 
určitýchnebezpečných látok  v elektrických a elektronických zariadeniach pre tento produkt a elektrické 
príslušenstvo a delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2015/863. 
Za označenie CE zodpovedá spoločnosť TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-
Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Nemecko, telefón +49-(0)-2131-1245-0. 
Kópiu súvisiaceho vyhlásenie o zhode s označením CE si môžete vyžiadať od vášho obchodného zástupcu 
alebo spoločnosti TOSHIBA TEC. 

 
 
 
 
 
 

 
B-852-TS22-QP-R 
BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 
 

 
Výstraha:  
Toto je produkt triedy A. Tento produkt môže v prostredí domácnosti spôsobiť rušenie rádiovej komunikácie  
a používateľ môže byť následne požiadaný, aby prijal primerané opatrenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasledujúce informácie sú určené výlučne pre členské štáty EÚ: 
Likvidácia produktov  
(na základe smernice Rady 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)) 

Použitie tohto symbola označuje, že tento produkt nie je možné zlikvidovať ako netriedený komunálny 
odpad a podlieha samostatnému zberu. Spolu s produktom možno zlikvidovať aj zabudované batérie  
a články, ktoré budú v recyklačných prevádzkach spracované oddelene.  
Čierna čiara označuje uvedenie produktu na trh po 13. auguste 2005. 
Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohla spôsobiť nesprávna manipulácia pri likvidácii 
tohto produktu. 
Ďalšie informácie o zbere a recyklovaní tohto produktu vám poskytne príslušný dodávateľ alebo predajca. 



 

[vii] 

 

 
 

Iba pre USA a Kanadu 
 

B-852-TS22-QQ-R 
BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 

 
 

FCC Notice 
Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy A podľa časti 15 
pravidiel FCC. Tieto limity slúžia na poskytnutie primeranej ochrany pred škodlivým rušením v prípade 
prevádzkovania zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať 
rádiofrekvenčnú energiu. Zariadenie môže spôsobovať nežiadúce rušenie rádiovej komunikácie, ak nie je 
nainštalované a používané v súlade s pokynmi. Prevádzka tohto zariadenia v prostredí domácnosti môže spôsobiť 
rušenie rádiovej komunikácie a používateľ môže byť následne požiadaný, aby toto rušenie odstránil na vlastné 
náklady. 

 
VÝSTRAHA 
Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za 
súlad s predpismi, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa k prevádzke zariadenia. 

(iba USA) 
 
 

Upozornenie ohľadne California Proposition 65: Iba Kalifornia (USA) 
 

VÝSTRAHA : 
 

Tento produkt vás môže vystaviť pôsobeniu ftalátov, ktoré podľa predpisov štátu Kalifornia môžu spôsobovať 
rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné poruchy. Ďalšie informácie nájdete na  
https://www.p65warnings.ca.gov/product 

 
 

 
 
Iba pre Kanadu 

 
B-852-TS22-QQ-R 
BA410T-TS12/GS12-QM-S,  BA420T-TS12/GS12-QM-S 

 
CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A) 
Toto digitálne zariadenie triedy A spĺňa požiadavky kanadskej normy ICE-003. 

 

https://www.p65warnings.ca.gov/product
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Iba pre Indiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iba pre Argentínu 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Iba pre Turecko 
 
 
 

 
 

Iba pre Kóreu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VYTLAČENÉ V INDONÉZII 
EO2-33058 
 

SK 
© 2011-2020 TOSHIBA TEC CORPORATION Všetky práva vyhradené 
1-11-1, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8562, JAPONSKO 

La siguiente información es solo para Argentina: 
El uso de este símbolo indica que  este producto  no puede ser tratado como residuos domésticos.  
Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias 
negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta 
manipulación  de este producto. 
Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro su distribuidor donde 
adquirió el producto. 

Nasledujúce informácie platia iba pre Indiu: 

Použitie tohto symbolu označuje, že tento produkt nie je možné zlikvidovať ako domáci odpad. 
Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na 
životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohla spôsobiť nesprávna manipulácia pri likvidácii 
tohto produktu. 
Ďalšie informácie o zbere a recyklovaní tohto produktu vám poskytne príslušný dodávateľ alebo predajca. 
Tento produkt vrátane jeho komponentov, spotrebného tovaru, častí a náhradných dielov spĺňa predpisy 
„India E-waste Rules” a neobsahuje olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybrómované bifenyly ani 
polybrómované difenylétery v koncentráciách prekračujúcich 0,1% hmotnosti ani kadmium v 
koncentráciách prekračujúcich 0,01% okrem výnimky stanovenej v predpise. 

Upozornenie (iba pre Turecko) 
AEEE Yönetmeliğine Uygundur 

한국 전원 코드 

KS C 8305표준과 호환 되는 전원 코드를 사용 해 주세요. 

    정격(최소): 250V 

    유형:  KS C 8305 인증된, 경부하 또는 일반 의무 유형 

    도체 굵기(최소): 3 x 0.75 mm2 
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