
80mm kuchyňská 
termotiskárna

http://www.o2.cz/ekasa


Prohlášení

Děkujeme Vám za nákup naší tiskárny s termálním přenosem. Tato příručka je určena pro sérii 80mm – 
kuchyňská termotiskárna stvrzenek. Prosím, použijte příručku k  tomu, abyste porozuměli funkcím 
a operacím tiskárny. Třebaže se tato příručka snaží, aby byla co nejpřesnější, kompletní správnost 
jejího obsahu nemůže být zaručena, protože naše produkty jsou nepřetržitě vylepšovány a aktuali-
zovány. Vyhrazujeme si tímto právo modifikovat její obsah bez upozornění. Pokud potřebujete další 
informace o našich produktech, kontaktujte prosím Vašeho prodejce nebo místního zástupce.

Veškerá potřebná prohlášení o shodě ke všem zařízením z tohoto balení naleznete 
na webových stránkách O2 v sekci technická podpora.

http://www.o2.cz/techzona/
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Bezpečnostní pokyny a upozornění

Prosím ujistěte se, že jste pečlivě přečetli tyto instrukce před použitím tiskárny, aby bylo zajištěno její 
správné a bezpečné použití.

Bezpečnostní upozornění
• Upozornění: Nedotýkejte se řezače papíru a zoubkované lišty, může dojít ke zranění

• Upozornění: Tisková hlava je ihned po ukončení tisku horká, nedotýkejte se tiskové hlavy a sou-
sedních částí tiskárny, abyste se vyhnuli popálení 

• Upozornění: Nepřipojujte kabel rozhraní, pokud je tiskárna zapnutá, abyste se vyvarovali mož-
nosti zničení tiskárny a zásahu elektrickým proudem

Opatření
1. Použijte napájecí adaptér k zajištění stabilního napětí (110-220V) a 

2. nezapojujte jiná zařízení do stejné zásuvky, abyste zabránili kolísání napětí.

3. Položte tiskárnu na  rovný a  stabilní povrch, aby nedošlo k  jejímu poškození kvůli otřesům 
a nárazům.

4. Dostane-li se voda nebo jiná tekutina do tiskárny, okamžitě odpojte napájecí kabel a obraťte se 
na svého prodejce nebo servisní středisko pro radu.

5. Pokud je tiskárna nečinná po dlouhou dobu, odpojte napájecí kabel.

6. Ujistěte se, zda je tlačítko v poloze “0” před připojením napájecího kabelu.

7. Tiskárna by měla být rozebírána nebo opravována pouze technikem.

8. Striktně dodržujte doporučené tipy pro použití.
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1. Informace o produktu

Naše nová 80mm termální tiskárna má tyto funkce:

• Vysoce kvalitní tisk, vysoká rychlost a stabilita;

• Rozhraní (Serial / RJ45 Ethernet / USB / WiFi);

• Podpora zařízení s OS Android, pokud jsou připojena pomocí USB / WiFi;

• Podpora zařízení s iOS, pokud jsou připojena pomocí RJ45 Ethernetu / WiFi;

1.1 Technické parametry a vlastnosti

Metoda tisku Tepelný řádkový tisk

Rychlost tisku 300 mm/s (typ 80-III); 250 mm/s (typ 80-II)

Velikost písma 576 bodů na řádek nebo 512 bodů na řádek

FontA: 12 x 24 dot, 1,5 x3,0 mm (Š x V) 
FontB: 9 x 17 dot, 1,1 x2,1 mm (Š x V) 
Jednoduchý/Tradiční: 24 x 24 dot,3,0 x 3,0 mm (Š x V)

Písma a znakové sady OEM437 / Katakana / OEM850 / OEM860 / OEM863 / 
OEM865

západoevropská / řecká / hebrejská / východoevropská / 
íránská / WPC1252 / OEM866 / OEM852 / OEM858 / 
íránská II / litevská / arabská / PT151, 1251 / OEM747 / 
WPC1257 /vietnamská / OEM864 / hebrejská / WPC1255 / 
thajská

Logo / Ochranná známka Stažení a podpora tisku

Rozhraní Serial / USB / Ethernet (dle nastavení)

Příkazy pro tisk Slučitelné s ESC/POS

Šířka válce 79,5 ± 0,5 mm (šířka tisku 72 mm)

Průměr válce 80 mm

Tloušťka papíru 0,06–0,08 mm

Napájení stejnosměrné (DC) 24V/2,5A

Automatická řezačka Úplný / Částečný řez

Typy kódů UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE39 / 
ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128

Dvojrozměrný kód QR kód

Teplota 0–45 °C

Vlhkost 10–80 %

Ovladače Win2000 / Win2003 / Win XP / Win Vista / Win7 / Win8 /
Linux
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1.2 Použití
Lze použít ve všech druzích obchodu používajících maloobchodní pokladní systémy, restaurační sys-
témy či průmyslové řídicí systémy.

• Nízká hmotnost a vysoká mobilita

• Krásný tvar 

• Nízké náklady a vysoce kvalitní termální tisk

• Možnost propojení se zásuvkou na peníze 

• Snadná instalace pokladních kotoučků, jejich snadná údržba 

• Nízká produkce odpadu, nízké náklady (bez stuhy či inkoustové kazety)

• Zabudovaná datová vyrovnávací paměť (tiskárna je schopna přijímat data v průběhu tisku)

• Znaky mohou být zesíleny, či vytištěny tučně. Popřípadě může být upraveno řádkování 

• Podpora tisku různě husté bitmapové grafiky 

• Podpora stahování a tisku NV obrázků 

• Podpora rastrového bitmapového tisku

• Vysokorychlostní tisk pro všechna rozhraní

• Kompatibilita s ESC / POS tiskovými sadami, nastavitelné sloupce a písmo (lze dále upravit pomocí 
přepínače DIP);

Pokročilé vlastnosti

• Podpora akustické a vizuální signalizace, nejlepší aplikace pro tisk kuchyňského menu;

1.3 Obsah balení a příslušenství
• Tělo tiskárny

• USB kabel

• CD s ovladači

• Napájecí kabel

• Termální válec

Poznámka: Každý balíček nemusí vždy obsahovat veškeré výše uvedené příslušenství, a to v závislosti 
na různých modelech (různých rozhraních) a různých potřebách zákazníků.
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2. Komunikační vstupy

2.1 Universal Serial Bus (USB vstup)
Připojení tiskárny pomocí standardního USB kabelu. Jakmile je tiskárna připojena k PC, nainstalujte 
ovladač a poté vyberte příslušný vstup.

2.2 RJ45 Ethernetový vstup (10M/100M, vhodný pro typ 80-III)
Skrze tento vstup můžeme síťovým kabelem připojit počítač přímo. Číslo portu a komunikace je 9100.

3. Základní funkce

3.1 Světelná indikace a stav tiskárny
Tiskárna má tři LED indikátory (Zapnuto/ Chyba/ Došel papír). Indikátor napájení se rozsvítí, jakmile 
je tiskárna zapojena do napájení. Chybová LED kontrolka se rozsvítí v případě, kdy se objeví jakáko-
liv chyba (došel papír / teplota je příliš vysoká). Stisknutím tlačítka „FEED“ můžete otestovat funkč-
nost tisku a podavače papíru.

3.2 Operace s tiskárnou
• Zapnutí: Ujistěte se, že je napájecí kabel správně propojen s  tiskárnou a  stiskněte spínač 

do polohy „1“, tím zapnete tiskárnu.

• Vypnutí: Stiskněte ten samý spínač do polohy „0“, tím tiskárnu vypnete.

• Podavač papíru: V zapnutém stavu tiskněte tlačítko „FEED“, podavač bude sunout ven papír, 
dokud tlačítko neuvolníte.

• Test tisku: Ve vypnutém stavu stiskněte a držte tlačítko „FEED“ a zároveň stiskněte a držte tla-
čítko „POWER“, až do doby, kdy se rozsvítí kontrolka „ERROR“. Přibližně jednu sekundu po jeho 
zhasnutí uvolněte tlačítka. Vzápětí vyjede z tiskárny testovací papír, na kterém můžete zkontrolo-
vat aktuální nastavení tisku. 

• Hexadecimální tisk: Vypněte tiskárnu, stiskněte tlačítko „FEED“ a držte jej, zároveň stiskněte 
tlačítko „POWER“ a držte jej do doby, než se rozsvítí kontrolka „ERROR“. Přibližně 3 sekundy 
po zhasnutí kontrolky „ERROR“ pusťte tlačítko „FEED“. Tímto zapnete hexadecimální tisk. Pro 
jeho vypnutí stačí 3x zmáčknout tlačítko „FEED“. 
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4. Čištění tiskárny

Tiskárnu je nutné vyčistit, pokud se objeví některý z níže popsaných problémů.

• Vytištěný papír není čistý, ale samotný papír ano

• Některé z vytištěných sloupců nejsou zcela čitelné

• Podavač papíru je příliš hlasitý

Jak postupovat při čištění
1. Vypněte tiskárnu, otevřete kryt a vyjměte pokladní válec.

2. Pokud jste právě dokončili tisk, chvíli vyčkejte.

3. Použijte jemný kartáč nebo vyždímaný bavlněný hadřík, namočený do ethanolu a vyčistěte hlavu 
tiskárny. Nezapomeňte poté zapnout zařízení a ujistit se, zda je správně promazané. 

4. Jakmile dokončíte čištění, zavřete tiskárnu krytem a později vyzkoušejte.

Upozornění:

• Ujistěte se, že je tiskárna v průběhu procedury čištění vypnuta

• Nedotýkejte se hlavy tiskárny rukou ani jinými kovovými nástroji, aby nedošlo k poškrábání povr-
chu tiskárny a dalších citlivých částí

• K čištění tiskárny nepoužívejte benzín, aceton ani jiná organická rozpouštědla 

5. Průvodce instalací

Zapojení zařízení
Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně zapojeny (např. adap-
tér, propojovací kabely, kabel RJ-11). Otevřete kryt tiskárny a vložte 
pokladní kotoučky a náplň. (Papír vkládejte po vzoru vpravo).

Následně zapojíte tiskárnu podle přiloženého návodu k vašemu softwaru.

Dále je možné, že budete potřebovat IP adresu, kterou najdete na papíru po provedení testovacího tisku. 

Pokud je tiskárna připojena přes IP síť, je možné provádět také pokročilé nastavení tiskárny a to vlo-
žením IP adresy do internetového prohlížeče. Doporučujeme však nechat nastavení pokročilých funkcí 
na zkušeném technikovi. 
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6. Časté problémy a jejich řešení 

1. Problém: Proč tiskne tiskárna špatně sériové kódy?  
Řešení: Ujistěte se, že je nastavená stejná přenosová rychlost jak v PC, tak v tiskárně (u tiskárny 
zjistíme z testovacího tisku).

2. Problém: Testovací tisk funguje, ale po instalaci ovladačů tiskárna již nefunguje  
Řešení: Proveďte znovu instalaci podle výše uvedeného průvodce instalací, zkontrolujte správné 
zapojení kabelů a popřípadě kontaktuje zákaznické centrum pro další pomoc.

3. Problém: Pokladní zásuvka se neotevírá  
Řešení: Nastavte pokladní zásuvky podle jejího návodu a zkontrolujte správné zapojení kabelů 
a v případě potřeby kontaktuje zákaznické centrum pro další pomoc.

4. Problém: Nefunguje podavač papíru  
Řešení: Očistěte jemným kartáčem senzor papíru a opět vyzkoušejte. Pokud potíže přetrvávají, 
pošlete tiskárnu k opravě do příslušného zákaznického centra.

5. Problém: Občas se mi tisknou nečitelné kódy   
Řešení: Základní deska je poškozená, nahraďte ji nebo vyměňte.

6. Problém: Nefunguje světelné kontrolka  
Řešení: Zkontrolujte správné propojení kabelů, adaptér, napájecí kabel, spínač ON/OFF. Popří-
padě kontaktujte zákaznické centrum pro další pomoc či opravu zařízení.

7. Problém: Nefunguje automatické řezání papíru  
Řešení: Ujistěte se, že SW-1 je vypnuté a zároveň, že je povolená funkce automatického řezání 
nebo kontaktujte zákaznické centrum pro více informací.

8. Problém: Červená kontrolka stále bliká v průběhu tisku  
Řešení: Důvodem je většinou vysoká teplota tiskárny. Pokud tiskárna přestane tisknout, kontak-
tujte prosím zákaznické centrum kvůli opravě.

9. Problém: Komunikace je přerušena a nelze tisknout, pokud je zapojeno více tiskáren 
současně  
Řešení: Nejdříve zkontrolujte, zda je funkční síťové připojení a následně zkontrolujte, zda nedo-
chází ke  konfliktu mezi ethernetovými ID jednotlivých tiskáren. Jednotlivým tiskárnám raději 
přiřaďte odlišné ID.

10. Problém: Tisk je velice pomalý  
Řešení: Následujte tento postup a změňte nastavení takto: Ovladače – Vlastnosti – Nastavení zaří-
zení – Nastavení tisku – Tisknout jako soft font.

11. Problém: Do tiskárny se vylila voda nebo jiná tekutina  
Řešení: Odpojte zařízení z napájení, poté můžete vysušit základní desku a tiskárnu pomocí fénu 
(dejte při tom pozor na teplotu, průměrná teplota 50 stupňů je bezpečná).

12. Problém: Jak resetovat zařízení do továrního nastavení?  
Řešení: Najděte slot na kartu na spodní straně tiskárny a stiskněte jednou černou klávesu.

13. Problém: Jak resetovat Wi-Fi do továrního nastavení?  
Řešení: Na spodní straně naleznete slot na kartu a stisknete černé tlačítko, držte dalších deset 
sekund.
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7. Bezdrátové propojení tiskárny s eKasou

Je nutné mít v provozovně nějakou konektivitu (LAN/Wi-Fi připojení) a router

1. Nakonfigurujete tiskárnu podle návodu níže (7.1)

2. Kuchyňskou tiskárnu připojíte pomocí LAN kabelu k routeru

3. Připojíte eKasu na Wi-Fi síť vycházející z routeru

4. Naistalujete v aplikaci eKasa nastavenou tiskárnu a můžete začít používat (7.2)

7.1 Konfigurace tiskárny (v případě, že můžete PC připojit k místní Wi-Fi síti)
Je nutné mít administrátorská práva pro vstup do nastavení Wi-Fi sítě a do síťového nastavení PC!

Dříve, než termotiskárnu připojíte k pokladně eKasa a začnete jí používat, je potřeba pro ni nastavit 
novou IP adresu. Je to z důvodu, aby jí pokladna eKasa v lokální síti rozpoznala a dokázala s ní komu-
nikovat. Budete k tomu potřebovat počítač napojen na místní síť a LAN kabel. Jelikož se proces nasta-
vení nové IP adresy může zdát komplikovaný, prosím pečlivě dodržujte tento postup:

1) Připojte PC k místní síti

2) Připojte zapnutou kuchyňskou tiskárnu pomocí LAN k PC

3) Přednastavená IP adresa v tiskárně je 192.168.1.100

4) V počítači, který používáte k nastavení tiskárny, najeďte skrze Start – Ovládací panely – Centrum 
síťových připojení a sdílení – Stav síťového připojení (dle obrázků níže – počítač je v tomto pří-
padě připojen k bezdrátové síti). Klikněte na Podrobnosti (Obrázek 1). Tady najdete hodnoty 
IP adresa, maska podsítě a výchozí brána (Obrázek 2). Hodnoty těchto parametrů si pozna-
menejte na papír, budete s nimi ještě pracovat v bodě č. 8.

Obrázek 1 –  
Bezdrátové připojení k síti – stav

Obrázek 2 –  
Podrobnosti síťového připojení
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Obrázek 3 –  
Bezdrátové připojení k síti – stav

Obrázek 5 – Protokol IP verze 4  
(TCP/IPv4) – vlastnosti

Obrázek 4 –  
Bezdrátové připojení k síti – vlastnosti

5) V počítači, který používáte k nastavení tiskárny, opět najeďte do Stavu síťového připojení (dle 
obrázků níže – počítač je v tomto případě stále připojen k bezdrátové síti). Klikněte na Vlastnosti 
(Obrázek 3). Označte řádek, ve kterém je napsáno Protokol IP verze 4. Okénko nalevo od tohoto 
názvu musí zůstat zaškrtnuté. Klikněte na Vlastnosti (Obrázek 4). Na kartě Obecné zaškrtněte 
možnost Použít Následující IP adresu (Obrázek 5). Tady vepište následující hodnoty a stiskněte OK:

 – IP adresa: 192.168.1.3 (Důležité je nepoužít 192.168.1.100 a 192.168.1.1)

 – Maska podsítě: 255.255.255.0

 – Výchozí brána: 192.168.1.1
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6) Tiskárna a počítač jsou nyní napojené na stejnou síť a proto se navzájem „vidí“. 

7) Do internetového prohlížeče počítače nyní vložte následovní URL adresu: http://192.168.1.100/

8) Ve webové aplikaci klikněte na záložku Configuration (Obrázek 6). Tady vložte hodnoty IP adresa, 
maska podsítě a výchozí brána, které jste si poznamenali na papír v bodě č. 3. a každé z polí 
uložte.

 Device IP Adress = první tři pole stejně jako gateway adress a do posledního pole vyplňte 99  
(zde 192.168.1.99)

 Subnet Mask = maska podsítě (zde 255.255.255.0)

 Gateway Adress = adresa brány IPv4 (zde 192.168.1.1)

Obrázek 6 – Protokol IP verze 4  
(TCP/IPv4) – vlastnosti

9) Nyní se vraťte ve vašem počítači do Stavu síťového připojení (dle návodu v bodě č. 4) a vložte zpět 
hodnoty, které zde byly dříve. Opište je z papíru dle bodu č. 3.

10) Zapněte a vypněte termotiskárnu.

11) Tiskárna se restartuje s novou IP adresou.

12) Nyní je možné propojit aplikaci eKasa a kuchyňskou tiskárnu podle kapitoly 7.2.

V případě, že budete chtít bezdrátově připojit k eKase více než jednu kuchyňskou tiskárnu, 
v  bodě č. 8 vyplňujte s každou další tiskárnou nižší číslo Device IP adress (2.  tiskárna –  
xxx.xxx.x.98; 3. tiskárna – xxx.xxx.x.97 atd.)

7.2 Nastavení tiskárny v aplikaci eKasa
1. Po spuštění samotné aplikace eKasa postupujete takto: Menu – Nastavení – Nastavení tiskárny 

a perifierií – Tiskárny.

2. Klikněte na zelené plus nahoře v pravém rohu.

3. Klikněte na Výběr z přednastavených.

4. Vyberte požadovanou tiskárnu OCOM 88A.

5. Do pole IP vyplňte číslo IP z bodu č. 8 – zde 192.168.1.99 (v případě připojení většího počtu 
kuchyňských tiskáren používejte vždy o jedno nižší poslední číslo xxx.xxx.x.98; xxx.xxx.x.97).

6. Tiskárnu uložíme a můžeme začít používat.
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