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Declaração 

Este manual não pode ser alterado sem permissão pela Input Service 

Informática Ltda, qual reserva o direito de fazer alterações sem aviso prévio 

em tecnologia, peças de reposição, hardware e software dos produtos. Se for 

necessária mais informações sobre os produtos, entre em contato com Input 

Service. 

Sem qualquer permissão por escrito da empresa, qualquer seção deste 

manual é proibida a ser copiado ou transferido de qualquer forma direitos 

autorais.  
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Importantes Instruções de Segurança 

1. Avisos de Segurança

Advertências: A cabeça de impressão fica muito quente durante a 

impressão, evite o contato com a cabeça logo após o término da impressão.  

Advertências: Não toque na cabeça de impressão e nos conectores pois a 

eletricidade estática pode danificá-los. 

2. Instruções

Leia as instruções cuidadosamente antes de ligar a sua impressora. 

- Instale a impressora em local seguro para que não sofra quedas. 

- Mantenha espaço suficiente para que a impressora possa operar. 

- Não exponha a impressora a temperaturas elevadas, luz solar direta 

ou poeira 

- Proteja a impressora contra choques, impactos e vibrações. 

- Verifique se a impressora esta conectada a uma tomada com a voltagem 

correta. 

- Desligue a fonte de alimentação da impressora quando não for usá-la 

por um longo tempo. 

- Não imprima caso não haja papel, pode danificar a cabeça de impressão. 

- Para garantir a qualidade e confiabilidade de impressão, sugerimos usar 

a mesma qualidade da recomendação do fornecedor de papel.  

- Manter a impressora desligada ao conectar / desconectar os cabos da 

mesma, pois pode danificar a placa eletrônica da impressora. 

- Nunca realize a manutenção ou reparação sozinho, entre sempre em 

contato com um serviço qualificado e autorizado. 
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Capítulo 1 – Introdução 

1. Acessórios

2. Funções

- Frente 
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- Atrás 

Funções das partes: 

 LED Verde

Indica impressora liga/desligada (ON/OFF)

 LED Vermelho

Indicação de erro. Em condições normais, este LED é sempre

apagado. Sempre que houver algo “errado” (Ex: sem papel) o LED

acenderá.

 Botão de Alimentação do Papel

Sempre ao pressionar o botão a impressora irá avançar o papel.

Para impressão do auto-teste da impressora, com a impressora

desligada, pressione este botão de alimentação do papel e ligue a

impressora com este botão pressionado, a impressora irá iniciar o

auto-teste.
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3. Indicadores do LED

LED ON/OFF Descrição 

Verde – Indica Impressora 
Ligada/Desligada 

ON 
Impressora Ligada e pronta para 

receber impressão. 

OFF Impressora Desligada 

Vermelho – Indica Erro 
ON 

Sem papel ou indica falha ou erro de 
impressão 

OFF 
Impressora normal e pronta para 

impressão 

Capítulo 2 – Especificações 

Items Parâmetros 

Impressão 

Método de 
Impressão 

Térmica Direta 

Resolução 203 dpi 

Largura de 
impressão 

48 mm 

Velocidade de 
impressão 

100 mm/s 

Interface 
RS232  / USB / Gaveta de Dinheiro / Serial / Ethernet 
/ Bluetooth (opcional) 

Memória 
RAM 20K Byte 

Flash 2M Byte 

Caracteres 

Chines GB18030 

Alphanuméric
o 

ASC II 9x17, 12 x 24 

Definido pelo 
usuário 

Sim 

Fontes 

[PC437 (USA: Standard Europe)]、[Katakana]、[PC850 

(Multilingual)]、[PC860 (Portuguese)]、[PC863 (Canadian- 

French)]、[PC865 (Nordic)]、[PC857 (Turkish)]、[PC737 

(Greek)]、[ISO8859-7 (Greek)]、[WPC1252][PC866 (Cyrillic 

#2)]、[PC852 (Latin2)]、[PC858 (Euro)]、[KU42]、[TIS11 

(Thai)]、[TIS18 (Thai)]、[PC720]、[WPC775]、[PC855 

(Cyrillic)]、[PC862 (Hebrew)]、[PC864 (Arabic)]、[ISO8859-2 

(Latin2)]、[ISO8859-15 Latin9)]、 [WPC1250]、 

[WPC1251(Cyrillic)]、[WPC1253]、[WPC1254]、 
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[WPC1255]、[WPC1256]、[WPC1257]、[WPC1258]、[MIK(C

yrillic /Bulgarian)]、[CP755 (East Europe，Latvian 

2)]、[Iran]、[Iran II]、[Latvian]、[ISO-8859-1 (West 

Europe)]、[ISO-8859-3(Latin 3)]、[ISO-8859-4(Baltic)]、[ISO-

8859-5(Cyrillic)]、[ISO-8859-6(Arabic)]、[ISO-8859-

8(Hebrew)]、[ISO-8859-9(Turkish)]、[PC856] 

Código de 
Barras 

1D 
UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, CODE39, ITF, CODEBAR, 
CODE128, CODE93 

2D QRCODE 

Sensor Sem papel 

Indicadores 
LED 

Ligada/Desliga
da 

Verde 

Status Vermelho 

Fonte de 
Energia 

Input 12V – 2A 

Tipo de Papel Térmico 

Papel 

Largura do 
Papel 

58 mm 

Espessura do 
Papel 

0,25 mm Máx. 

Diâmetro da 
bobina 

83 mm Máx. 

Carregamento 
do Papel 

Easy Loading 

Comando ESC/POS 

Característi
cas Físicas 

Condições de 
Trabalho 

0 ~ 40°C / 20 ~ 85% RH 

Condições de 
Armazenamen
to 

-20 ~70°C / 5 ~ 95% RH 

Dimensão 186 (L) x 114 (C) x 128 (A) mm 

Peso 930 gramas (sem bobina) 

Durabilidad
e 

Cabeça de 
Impressão 

150 Km 
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Capítulo 3 – Métodos de Operações 

1. Colocação do Papel

1. Aperte os botões nas laterais da tampa superior e empurre-a para cima para

abri-la.

2. Coloque a bobina no compartimento do lado correto conforme imagem acima.

3. Feche a tampa deixando um pedaço do papel para fora.

2. Funções

2.1 Ligar 

Ligue o “interruptor” de energia em “—“ para ligar a impressora, o botão de 

energia deve acender (verde). Quando esta sem papel ou ocorre alguma falha 

acenderá o LED vermelho.  

2.2 Desligar 

Passe o “interruptor” em “O” para desligar a impressora, os LED deverão se 

apagar.  

2.3 Auto-Teste 

Quando o usuário adquirir a impressora, deverá fazer o auto-teste para 

conhecimentos das configurações e status da mesma. 

Para impressão do auto-teste: 

a) Verifique se a impressora esta conectada corretamente à fonte de 
alimentação/tomada e está com papel.
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b) Verifique se a impressora esta desligada, caso estiver liga, desligue-a.

c) Com a impressora desligada aperte o botão de alimentação/avanço de

papel e ligue-a com o botão pressionado, a impressora deverá imprimir o

auto-teste.

A impressora está pronta para impressão após realizar o auto-teste. 

2.4 Avanço do Papel 

Em condições normais, para alimentar o papel na impressora deverá apertar o 

botão de avanço de papel. Caso mantenha o botão pressionado, a impressora 

irá avançar o papel de uma forma contínua.  

2.5 Destacando o Papel 

O papel deve ser destacado após o término da impressão, 

para isto deverá segurar o papel e puxá-lo para baixo. Possui 

um design com serrilha para mais fácil.  

Capítulo 4 – Interfaces 

1. Interface Serial RS232

1.1 Conectando o cabo RS232 

Conecte o cabo RS 232 no Plug de encaixe atrás da 

impressora. E o outro lado do cabo plugar na 

máquina que irá operá-la.  

1.2 Interface Serial RS232 

PIN Nome Descrição 

1 -- -- 
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2 TXD Transmissão de Dados 

3 RXD Recebimento de Dados 

4 -- -- 

5 GND Terra 

6 -- -- 

7 CTS Permissão de recebimento 

8 RTS Permissão de envio 

9 -- -- 

 

2. Interface USB 

2.1 Conectando o cabo USB 

 

 Confirmar se a impressora esta desligada. Inserir o 

cabo USB no conector correspondente atrás da 

impressora e a outra ponta na máquina que irá 

operá-la.  

 

 

2.2 Interface USB 

 

PIN Nome Descrição 

1 VBUS +5V 

2 Data - Transmissão de dados - 

3 Data + Transmissão de dados + 

4 -- -- 

5 GND Terra 

 

 

3. Interface da Gaveta de Dinheiro 

3.1 Conectando o cabo da gaveta 
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Confirmar se a impressora esta desligada. Inserir o 

cabo da gaveta no conector correspondente atrás da 

impressora e a outra ponta na gaveta de dinheiro. 

 (OBS: Deverá ser conectado somente a uma gaveta de 

dinheiro, não conectar ex: linha telefônica). 

 

3.2 Interface da Gaveta de Dinheiro 

 

PIN Nome Descrição 

1 FG Terra 

2 DRAWER1 Condução de Sinal da Gaveta 1  

3 DRSW Sinal de Teste do Status da Gaveta 

4 VDR Condução de Energia da Gaveta 

5 DRAWER2 Condução de Sinal da Gaveta 2 

6 GND Terra Compartilhado 

 

4. Fonte de Alimentação 

4.1 Conectando o Cabo da Fonte 

Confirmar se o botão ON/OFF esta desligado. Inserir o 

cabo no conector correspondente atrás da 

impressora. (OBS: Quando a impressora ficar desligada por 

um longo período tirá-la da tomada). 

CUIDADO: Certifique de utilizar sempre a fonte de alimentação 

fornecida pelo fabricante. Utilizar uma fonte inadequada pode 

causar incêndios, explosão ou danos à impressora.  

4.2 Fonte de Alimentação 

12 V – 2A  


