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1 Bezpečnostní instrukce 

1.1 Symboly a jejich význam 
Pozorně si přečtěte všechny bezpečnostní instrukce! 

 UPOZORNĚNÍ 

souvisejí s vaší osobní bezpečností a je nutné dodržovat je za všech okolností. Je také důležité předat tyto instrukce všem osobám, 

které toto zařízení používají. 

 POZOR, horký povrch 

souvisí s vaší osobní bezpečností a upozorňuje na nebezpečí popálení při dotyku. Je také důležité předat tyto instrukce všem osobám, 

které toto zařízení používají. 

 TIP 

souvisí s bezpečností vybavení. 

Dodržování všech instrukcí, stejně jako vhodné aplikování a používání v souladu s provozními instrukcemi, je podmínkou zachování 

zodpovědnosti za produkt a jeho záruky. Pokusy zákazníka opravit zařízení znamenají zrušení všech záručních nároků. 

S technickými dotazy se prosím obraťte na technickou podporu GeBE. 

Instrukce označené symbolem 

 vyžadují konzultaci s technickou podporou GeBE. 

Tipy označené symbolem 

 vám pomohou využít plný potenciál tiskárny. 

Dokumenty nebo odkazy na internet jsou označené 

 a představují detailnější či doplňující informace. 
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1.2 Informace o zařízení 

 TIP 

•  Zařízení může otevírat a opravovat pouze oprávněný perso-
nál. Zařízení nikdy neotevírejte ani neopravujte sami. Vždy se 
obraťte na autorizovaný servis. Všechny potřebné informace 
o servisu najdete v kapitole "Servis a údržba". 

•  Před zapnutím zařízení se přesvědčte, že systémové napětí 
vaší instalace odpovídá napájecímu napětí zařízení. Charak-
teristiky zařízení jsou vytisknuté na štítku a v technických 
údajích. 

− Štítek se nachází na spodní straně zařízení. 

− Technické údaje o zařízení najdete v kapitole "Technické 

údaje". 

•  Periferní zařízení, která jsou připojená k rozhraním a stejno-
směrným obvodům tohoto zařízení, musejí naplnit bezpeč-
nostní požadavky pro nízké napětí v souladu s EN/IEC 60950. 

• Vypnutí neznamená úplné odpojení zařízení od napájení. 
Vaše zařízení je zcela odpojeno až po vytažení napájecího 
kabelu. 

 UPOZORNĚNÍ 

• Ujistěte se prosím, že napájecí kabel je veden takovým způ-
sobem, že o něj nikdo nezakopne a že jej nepoškodí jiná zaří-
zení. 

 POZOR, horký povrch 

•  Během provozu se mohou oblasti v okolí tiskové hlavy za-
hřát. Je tedy nezbytné vyvarovat se přímého kontaktu s tis-
kovou hlavou, aby nedošlo k popálení. Neumisťujte do blíz-
kosti tohoto zdroje tepla objekty, které jsou citlivé na teplo. 

 TIP 

• Vyhýbejte se prostředí s trvale vysokou vlhkostí a kondenzo-
váním. Chraňte zařízení před postříkáním a před kontaktem 
s chemikáliemi. 

• Používejte výhradně náhradní díly a příslušenství dodané 
nebo schválené společností GeBE. Použití neschválených 
součástí nebo příslušenství může výrazně ovlivnit funkčnost a 
bezpečnost zařízení. Všechny dodané součásti jsou uvedené 
v kapitole "Obsah balení" a originální příslušenství je uvede-
no v kapitole "Součásti a příslušenství". 

• Zařízení již není možno provozovat bezpečně, pokud: 

− je poškozený kryt díky mechanickému přetížení, 

− do vnitřku zařízení pronikla vlhkost, 

− ze vnitřku zařízení vychází kouř, 

− je poškozen napájecí kabel, 

− zařízení přestalo správně fungovat. 

 

Když k takové poruše dojde, zařízení okamžitě odpojte nebo 

vypněte a kontaktujte zákaznický servis GeBE. Viz kapitola "Servis 

a údržba". 

Přímo prohlašujeme, že veškerá zodpovědnost za produkt a 

záruční nároky končí, pokud není zařízení používáno v souladu 

s instrukcemi v této provozní příručce či na zařízení samotném, 

nebo pokud bylo používání nevhodně. 

 
Bezpečný provoz tohoto zařízení je zaručen pouze při 
dodržení instrukcí v této provozní příručce. 

Při instalaci: Vždy odpojte napájení systému. 

Používejte výhradně díly a příslušenství od výrobce. 
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2 Popis 

Malé a kompaktní 

Konstrukce většiny kioskových terminálů je stále menší. Tiskárna INFO Compact Plus s nastavitelným držákem papíru může být ideálním 

řešením. Papír se odvíjí z nosné hřídele a přivádí k mechanismu tiskárny. Připevňovací prvek na straně zabraňuje sklouznutí role papíru 

z nosné hřídele. Volitelně nabízený snímač konce papíru ohlašuje stav papíru. Přizpůsobovací prvek umožňuje nastavit uživatelskou 

šířku papíru (viz kapitoly 3 a 11) až do maximální šířky papíru 60/82 mm. 

Rychlý tisk 

Různé aplikace, především v oblasti veřejných služeb, vyžadují podstatně rychlejší výstup dat. Nová tiskárna GeBE INFO Compact Plus 

tiskne až 200 mm za sekundu, takže uživatelé nemají možnost netrpělivě tahat za papír a tím poškodit tiskový mechanismus nebo ře-

začku. 

Kontrolér GeBE 

Kontrolér GCT-4692/4693 vyvinutý společností GeBE, který ovládá takto rychlý tisk, je zkombinován s robustním tiskovým mechanis-

mem a vzniká tak nový produkt. Princip mechanismu této tiskárny vychází z ověřené modulární řady tiskáren INFO od společnosti GeBE. 

Kromě rychlosti vyniká tato kompaktní kiosková tiskárna INFO vysokou spolehlivostí a srozumitelností obsluhy i používání. 

Snadné přizpůsobení pomocí softwaru 

Nastavení, jako je zčernání, velikost textu, řízení RS232 atd., si může uživatel sám stanovit. Na požádání lze při výrobě rovněž provést 

úpravy příkazů a znakových sad. 

Ke stažení 

Firmware, písma, loga, makra, nastavení atd. lze jednoduše odeslat jako soubor z PC přes aktivní rozhraní na tiskárnu, kam se trvale 

uloží. 

 

 

3 Rozvržení a funkce 

 TIP 

Technologie a vybavení produktu popisovaného v této příručce odpovídá posledním národním i mezinárodním normám z hlediska 

funkčnosti i bezpečnosti. Stále dochází k dalšímu vývoji a vylepšování. Z tohoto důvodu se ilustrace, rozměry, technické údaje i obecný 

obsah následujících stránek může změnit bez předchozího upozornění. 

Tato provozní příručka vám pomůže pracovat s produktem, který byl vyvinut a vyroben optimálním a bezpečným způsobem v souladu 

s moderními technologickými standardy a s řadou doplňků. Přečtěte si prosím tuto příručku pozorně, než začnete se zařízením praco-

vat, a uložte ji v blízkosti zařízení, aby byla v případě potřeby k dispozici. 

Máte-li nějaké otázky, obraťte se na naše zaměstnance. Telefonní čísla a e-mailové adresy jsou v kapitole "Servis a údržba". 
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    GPT-4673     GPT-4672 

 

Označení 

1 Připojení napájení 

2 Připojení USB nebo RS232 

3 Připojení snímače konce papíru 

4 Montážní příchytky vlevo 

5 Montážní příchytky vpravo 

6 Snímač značky pozice 

7 Testovací výtisk 

8 Tlačítko posunu 

9 Volně programovatelné tlačítko (volitelně) 

10 Stavová kontrolka 

11 Přizpůsobení šířce papíru 

  

GPT-4673 

7         8         9        10 3 NPE 

PIN 1   2   5 

 2   4   6 

PIN 1   2   3 

RS232 USB NPE Napájení 24V 

2 2 3 1 

RS232 USB Napájení 24V 

2 2 1 
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3.1 Volby 

• Jednotka proti zablokování (připravuje se) 

• Držák role papíru 

• Zachycení papíru 

• Snímač NPE konce papíru 

3.2 Držák papíru 
Tiskárnu GPT-4672/4673 lze volitelně dodat s držákem papíru. 

 

3.3 Přizpůsobení šířce papíru 
Prvek přizpůsobení pro používání papíru různých šířek od 51 do 

61 mm (GPT-4672) a od 60 do 82 mm (GPT-4673). 

 

 
Chcete-li přizpůsobit tiskárnu šířce papíru, uvolněte šroub 
(11) a posuňte prvek přizpůsobení na požadovanou pozi-
ci. Zvažujte při tom, že nesmí docházet k blokování papí-
ru. 

3.4 Snímač konce papíru (volitelně) 
Optický snímač bude přichycen šrouby na straně držáku papíru. 

Detekovatelná vzdálenost od role papíru je v rozsahu 0,5 až 

1,0 mm. K dispozici jsou dvě odlišné pozice instalace (a+b). 

 

Snímač se připojuje k desce. 

GPT-4672 GPT-4673 

6157M06-R JST-S03-B-XH-A 

Přiřazení pinů: 

1 Vcc NPE1 1 GND 

2 Vcc NPE2 2 signál NPE 

3 Signál NPE1 3 Vcc 

4 Signál NPE2 

5 GND 

6 GND 

Viz také kapitola 3, boční připojení 

3.5 Snímač značky pozice 
Detekce papíru s pozičními značkami. 

 

 
Po otevření mechanismu získáte přístup ke snímači zna-
ček (viz kapitola 10.3). 

11 

b) 
 
a) 

6 
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4 Obsah balení 

4.1 Rozbalení 
Během rozbalování prosím zkontrolujte, že jsou všechny součásti 

dodané nepoškozené. Vyjměte všechny součásti z obalového 

materiálu. Žádost o náhradu škody způsobené při přepravě lze 

uplatnit, pouze pokud ihned informujete přepravce. Připravte 

prosím protokol o škodě a odešlete jej zpět dodavateli společně s 

poškozenou součástí. 

Standardní verze tepelných tiskáren 

se šířkou 2" nebo 3" pro OEM se dodávají bez příslušenství. Pří-

slušenství si prosím objednejte samostatně. 

Všechny aktuální dokumenty jsou na internetu na adrese 

www.oem-printer.com/info. 

Uživatelské příručky pro instalované kontroléry tepelných tiská-

ren GeBE můžete požadovat od GeBE e-mailem (sa-

les.ef@gebe.net). 

4.2 Standardní příslušenství 

• 1 role papíru s šířkou odpovídající tepelné tiskárně 

• kabel rozhraní pro RS232 nebo USB 

• napájení 

• příchytné šrouby 

4.2.1 Standardní papír 

A=vnější potah, WR=vodě odolný: 

• GPR-T01-060-070-025-080A/WR: 
50 ks. rolí papíru pro tepelnou tiskárnu š: 60 mm, hm: 80 µm, 
průměr: 70 mm, průměr jádra: 25 mm, životnost: 7 roků 

• GPR-T01-060-070-025-080A/WR: 
50 ks. rolí papíru pro tepelnou tiskárnu š: 82 mm, tl: 80 µm, 
průměr: 70 mm, průměr jádra: 25 mm, životnost: 7 roků 

Jaký papír pro tepelné tiskárny je vhodný? 

Tiskárny jsou určené pro papír se šířkou 51–61 mm a 60–82 mm 

(+/- 0,5 mm) a s tloušťkou až 200 µm. 

Jiné papíry mohou vést k selhání: 

Pro speciální aplikace jsou k dispozici papíry odolné vodě, mast-

notě a alkoholu. Rádi vám pomůžeme s výběrem správného papí-

ru pro vaše účely tepelného tisku. 

Na kterou stranu papíru pro tepelné tiskárny se tiskne? 

Pokud si nejste jisti, zkuste to nehtem: Rychle přejeďte hranou 

nehtu po papíru a mírně tlačte. Teplo vznikající třením způsobí 

zčernání teplocitlivé strany. 

4.2.2 Kabely 

• GKA-245-1-500 
napájení, 2 samostatné vodiče, 1,0 mm2, 500 mm, jeden ko-
nec nezapojený, koncové návleky 

• GKA-406-2-1000 
kruhový kabel, 1 000 mm, 5 pinů do konektoru JST v kontro-
léru, se zásuvkou SUB-D a 9 pinů na rozhraní RS232 na hosti-
teli (PC) 

• GKA-570-USB-FS-MOLEX-2,0 m 
kabel USB na Molex, délka 2,0 m, pro přenos plnou rychlostí 

• GKA-xxx2 
Kabel snímače konce papírupro GPT-4672 se 6pinovou zá-
strčkou na soketu 6157M06-R 

• GKA-xxx3 
Kabel snímače konce papíru pro GPT-4673 se 3pinovou zá-
strčkou na soketu JST-S03-B-XH-A 

4.2.3 Napájení 

• GNG-24V-6.5A-AC: 
otevřený zdroj napájení 24 V / 6,5 A 

4.3 Software ovladačů 
Tiskový kontrolér GCT-4692/4693 podporují následující ovladače 

Windows®: 

Windows® CE.Net 4.2, 5.0, Windows® 2000 a XP. Software ovla-

dače lze stáhnout z internetu: www.oem-printer.com/info 
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5 Připojení tiskárny 

 

Při instalaci: 

Vždy odpojte napájení systému! 

5.1 Napájení 
Napájení se připojuje běžnými konektory dodavatele Phoenix. 

Konektory jsou vybaveny šroubovými svorkami. K montáži stačí 

jen šroubovák velikosti 1. Vodiče je zapotřebí vložit do koncových 

návleků. Konektor typu MC-1,5/2-ST-3,81 

5.2 Průměr kabelu 
0,5 mm2 pro délku kabelu < 0,5 m 

0,8 mm2 pro délku kabelu < 1,5 m 

1,0 mm2 pro délku kabelu < 2,0 m 

5.3 Sériové rozhraní 
RS232 se připojuje prostřednictvím běžného konektoru Sub-D. 

5 pinů do konektoru JST v kontroléru, se zásuvkou SUB-D a 9 pinů 

na rozhraní RS232 na hostiteli (PC) 

 

5.4 Rozhraní USB 
Kabel USB na Molex, délka 2,0 m, pro přenos plnou rychlostí. 

6 Instalace 

6.1 Instalace pomocí montážních 

příchytek M4 
GPT-4672/4673 lze instalovat vertikálně pomocí čtyř montážních 

příchytek. Servisní rozebrání je pohodlné, protože tiskárnu lze 

vyjmout zatlačením směrem nahoru po uvolnění šroubů (M4) . 

 

6.2 Instalace jako tiskárny ze 

zachytáváním papíru 
Vyberte montážní desku podle zakroucení papíru a uspořádání 

prvku zachytávání papíru. Držák papíru lze namontovat na pravou 

stranu tiskárny (viz kapitola 6.3). 

 

Důležité poznámky k řešením se zachytáváním papíru: 

1. Elektrostatické nabíjení lístků 

Tření lístků o plastové, neuzemněné povrchy apod. může způso-

bit elektrostatické nabití lístku, což může vést k jeho přilepení 

v šachtě. 

Navrhované řešení: 

− Vyrovnání potenciálu všech kovových povrchů 

− Použití elektricky vodivého "kartáčku" na výstupu papíru 

− Aplikování antistatického papíru 

2. Vlhkost v papíru 

Teploty rovné rosnému bodu a nižší způsobují, že papír absorbuje 

vlhkost, což může vést k přilepení papíru v šachtě. 

Navrhované řešení: 

− Klimatizace zařízení 

− Použití papíru s krycí vrstvou 

6.3 Instalace tiskárny na čelním panelu 
GPT-4672/4673 se instaluje pomocí montážních příchytek v sou-

ladu s aplikací. 

Přechod papíru mezi mechanismem tiskárny a čelním slotem 

vyžaduje vedení, které může být až o 1 cm kratší než tištěná 

účtenka za předpokladu, že délka účtenek je stále stejná. Tím se 

zabraňuje blokování papíru po delší dobu během tisku. 

  

vertikální 
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7 Stavové signály tiskárny 
Bity jsou definovány následovně: 

Stavový bajt 1 

Bit LED Stav 0 1 

0 zapnuto (on) konec papíru nedostatek papíru papír OK 

1 1:1 papír instalovaný neinstalovaný 

2 1:1 teplota teplota OK tisková hlava příliš teplá/studená 

3 1:1 hlava zavřená otevřená 

4 1:1 zablokování papíru/řezačka bez chyby chyba 

5 zapnuto (on) chyba Rx bez chyby chyba Rx 

6  vždy 0   

7  Vždy 1   

Režim 2 se aktivuje bitem 1 v parametru 23. 

Při signalizaci chybového stavu se hostiteli vždy posílají dva bajty. 

Tyto dva bajty lze rozlišit pomocí bitu 6: 

Stavový bajt 2 

Bit LED Stav 0 1 

0 zapnuto (on) AUX1 (značka štítku) je papír není papír 

1 zapnuto (on) AUX2 je papír není papír 

2 zapnuto (on) AUX3 je papír není papír 

3 zapnuto (on) AUX4 je papír není papír 

4  vždy 0 (identifikátor)   

5  vždy 0 (identifikátor)   

6  vždy 1 (identifikátor)   

7  vždy 1 (identifikátor)   

8 Znakové sady 
Volitelné znakové sady 

Následující znakové sady jsou v současné době k dispozi-

ci a mohou nahradit jiné znakové sady v paměti flash 

mikroprocesoru. Obraťte se na nás s případnými dotazy. 

GeBE s potěšením vytvoří další znakové sady. 

Cyrilice 

Velikosti 

písem 

Počet tisk-

nutelných 

znaků na 

řádek závisí 

na fyzických 

vlastnos-

tech použí-

vané tiskár-

ny. Následuje několik příkladů: 

Písmo 432/576/640 bodů/řádek Šířka Výška 
Malé písmo (8×16) 54/72/80 CPL normální normální 
Nízké písmo (16×16) 27/36/40 CPL dvojnásobná normální 
Úzké písmo (8×32) 54/72/80 CPL normální dvojnásobná 
Normální písmo (16×32) 27/36/40 CPL dvojnásobná dvojnásobná 
Široké písmo (32×32) 13/18/20 CPL čtyřnásobná dvojnásobná 
Vysoké písmo (16×64) 27/36/40 CPL dvojnásobná čtyřnásobná 
Velké písmo (32×64) 13/18/20 CPL čtyřnásobná čtyřnásobná 
Zvláště velké (64×128) 6/9/10 CPL osminásobná osminásobná 

9 Rozhraní 
 

Provozování 
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tiskárny 
extrémně 
nízkou rych-
lostí  
(< 5 mm/s) 
může vyža-
dovat speci-
ální nastave-
ní. 

Kontaktujte 
prosím naši 
technickou 
podporu. 

9.1 Sériové rozhraní RS232 (V.24) 
Konektor SuB-D s 9 piny s přiřazením 1:1 k PC, takže není zapo-

třebí obvod nulového modemu. 

Pin Signál Vstup / 

výstup 

Poznámka 

1 GND - Spojené s CTS a DTR 

2 TXD I Tisková data 

3 RXD 0 Chybové zprávy a zprávy Xon/Xoff 

4 RTS I Vstup inicializace komunikace kontrolé-

rů 

5 CTS 0 Spojené s DCD a DTR 

 

 

9.2 Rozhraní USB 
Připojení konektorem Molex na USB typu A. 

Pin Signál Vstup / Výstup 

1 Vcc - 

2 GND - 

3 D- I/0 

4 D+ I/0 

5 GND - 

 

Třída tiskárny USB: 

Třídou rozhraní USB je "Printer Class". 

Po zapojení ohlásí PC "Podpora tiskárny USB" a nainstaluje port 

USB "USB001". 

Použít lze standardní ovladač tiskárny "system A8" nebo monitor 

portu. Během instalace lze ovladač tiskárny snadno nasměrovat 

na port USB. 

 

 

Specifikace USB V1.1 (kompatibilní s V2.0)  

Typ zařízení Specifické zařízení výrobce nebo třída tiskárny 

USB Plná rychlost 12 Mbitů/s  

Spotřeba energie Bez tisku Typicky 

 USB aktivní / tiskárna aktivní 30 mA 

 USB aktivní / tiskárna spící 25 mA 

 USB pozastavené / tiskárna spící 300 µA 

 

 

Při instalaci: 

Windows XP a Windows CE zpracovávají vyčíslení tiskárny 
odlišným způsobem. Proto je nutné tiskárnu nakonfiguro-
vat pro příslušný operační systém před dodáním. 

 

 
Nikdy neaktivujte akci v ovladači tiskárny na konci tisku. 
To může způsobit ztrátu dat. 

 

  

1 znak: (1 start, 8 data, 1 parita, 1 stop) 

Pozor: Standardní konfigurace má 1 stop-bit. 

Pozor: Standardní konfigurace nemá žádný bit parity. 

"1" (značka) 

 

"0" (mezera) 



 Tisk štítků a lístků 11 

MEGATRON, s.r.o. Mrštíkova 16, 100 00 Praha 10, T.: +420 274 780 972, info@megatron.cz, www.megatron.cz 

 

10 Tisk štítků a lístků 

10.1 Vložení papíru 
Tiskárna s držákem papíru: 

1. Stáhněte prázdné jádro role papíru z nosné hřídele. 

2. Nainstalujte novou roli papíru. 

3. Umístěte papír na desku podávání papíru a posuňte jej  

směrem k mechanismu tiskárny. 

4. Zajistěte roli papíru. 

5. Posuňte papír stiskem tlačítka FEED. 

6. Papír je nyní vložen. 

 

 

 

 

 

 

 

Tiskárna bez držáku papíru: 

1. Umístěte papír na desku podávání papíru a posuňte jej  

směrem k mechanismu tiskárny. 

2. Zajistěte roli papíru. 

3. Posuňte papír stiskem tlačítka FEED. 

4. Papír je nyní vložen. 

 

 

10.2 Tisk štítků a lístků 

 

10.2.1 Režim štítků 

Firmware tiskárny využívá otvory nebo značky k přesné synchronizaci tiskových řádků a začátkem štítku nebo lístku. Tisk štítku / lístku 

se ukončuje příkazem posunu formuláře (FF) <12d>. Tento příkaz způsobí, že tiskárna bude posunovat papír, až dokud snímač značky 

nerozpozná řídicí značku, a přidá definovanou vzdálenost „B“ (parametr 19). To funguje i v případě, kdy značka prošla pod snímače již 

během tisku. „B“ je zapotřebí zvolit tak, aby se další řádek vytiskl na začátku nového lístku. 

  

Tisková 
hlava 

Snímač znač-
ky 

 
Řezačka 

Lístek 1 Lístek 2 

Poz. 1 

Poz. 2 

Lístek 1 Lístek 2 
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Řezání: 

A (posun „A“) je zapotřebí přidat za příkaz FF, pokud je po tisku 

zapotřebí lístek odříznout. Následnou oblast „D1“ nelze použít 

k tisku, protože je součástí dalšího lístku. 

Poznámka 1: Tisk dalšího lístku může začít během posunování 

do pozice řezání! 

Poznámka 2: Zařízení GPT-46xx dokáže posunou papír k odříz-

nutí a následně vrátit papír zpět do následující 

tiskové pozice. Během tohoto procesu nesmí 

snímač „vidět“ žádné černé značky. 

Vzdálenosti: 

snímač, tisková hlava, řezačka 

v mm GPT-4673 GPT-4672 

B: snímač – tisková hlava 15 13,5 

A: tisková hlava – řezačka 13,5 12 

 

Režim štítků lze nakonfigurovat pomocí několika parametrů tis-

kárny. U standardních lístků je zapotřebí změnit pouze parametr 

20 a to z desítkové hodnoty 0d na 3d. Parametry se ukládají do 

uživatelských nastavení příkazovým formátem: 

<ESC>V<Param><Hodnota>. 

 

Nastavení řízení štítků: 

Parametr 16: Standardní nastavení := 254d 

Délka štítku v mm: 

Toto nastavení říká, jak dlouho bude zařízení hledat další značku, 

než hledání zruší. Tato hodnota musí být výrazně větší, než je 

délka štítku nebo lístku. 

Parametr 17: Standardní nastavení := 16d 

Délka rozpoznání černé značky v řádcích (1/8 mm): Tento para-

metr říká, kolik řádků černých značek musí být rozpoznáno, aby 

se značka stala platnou. České značky se budou kupříkladu rozpo-

znávat rychle, když je tento parametr nastaven na nízkou hodno-

tu jako 4d. Oproti tomu některé elementy, jako je předtištěný 

text, mohou být pak také rozpoznány jako černé značky. Stan-

dardní nastavení 10d bude ignorovat předtištěné elementy  

< 1 mm. 

Parametr 18: Standardní nastavení := 80d 

Délka černé značky nebo vzdálenost k rozpoznání PE v řádcích 

(1/8 mm): 

Tento parametr určuje, po kolika řádcích konce papíru bude na-

plněna podmínka konce papíru. Chyba PE (konce papíru) je od-

straněna, jakmile je detekován nový papír. Posun o řádek je ne-

zbytný a tato hodnota by měla být asi o 1 mm větší než používaná 

velikost černých značek. Příliš velká hodnota způsobí zdržení v 

rozpoznání PE. 

Parametr 19: Standardní nastavení := 0d 

U štítků vzdálenost tisková hlava <-> snímač černých značek v 

řádcích (1/8 mm): 

Tento parametr určuje, za jak dlouho začíná tisk po rozpoznání 

černé značky. Tato vzdálenost zahrnuje tisk a posun formuláře až 

dokonce lístku. Proto není zásadní, aby černá značka byla na 

začátku lístku. Toto nastavení umožňuje "posunout" černou znač-

ku na libovolnou pozici. 

Parametr 20: Standardní nastavení := 3d 

Příznaky štítku 

Bit 0: aktivovat režim štítků (1: režim štítků zapnutý) 

Bit 1: 0: interní snímač PE 

1: AUX1 se používá pro řízení štítků 

Bit 2: 1: zvýší hodnotu P19 o 265 řádků 

Bity 3–7: budoucí použití (musí být nastaveny na nulu) 

Parametr 39: Standardní nastavení := 0d 

Tento parametr indikuje, jaký druh snímače je připojen (reflex-

ní/vidlicová světelná brána). 

Polarita bitů: 

0 = Reflexní světelná brána 

1 = Vidlicová světelná brána 

 

Snímač Bit parametru 

NPE Bit 0 

AUX1 Bit 1 

AUX2 Bit 2 

AUX3 Bit 3 

AUX4 Bit 4 
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10.2.2 Řídicí černé značky 

 

 

 

 

Řídicí černé značky je nutné tisknout barvou, která absorbuje 

infračervené světlo v rozsahu 910–950 nm. Optická hustota musí 

být nejméně 1,0. 

Jakmile tiskárna obdrží příkaz posunu formuláře (form feed), 

nastaví se lístek na pozici černé značky + délku nastavenou para-

metrem 19. 

To funguje i v případě, kdy značka prošla pod snímače již během 

tisku. Proto lze řídicí značku nastavit pomocí parametru 19 libo-

volně. Viz obrázek. 

„Konečná pozice“ (P19 := 0) je definována vzdáleností mezi tisko-

vou pozicí a snímačem černé značky. 

 

 

11 Čištění 
Po delším tisku a v závislosti na kvalitě papíru a nepříznivých podmínkách pro-

středí může být nezbytné vyčistit tiskovou hlavu, snímač a tiskový válec, zejména 

pokud se některé oblasti již netisknou řádně. 

1. Otevřete tiskový mechanismus mírným zatlačením kovové páčku nahoru. 

2. Otočte dolů váleček posunu papíru a snímač značky pozice. Mechanismus 

tiskárny je nyní otevřený. 

3. Silně foukněte do mechanismu tiskárny a na snímač značky pozice, abyste 

odstranili hrubý prach. 

 
Obecně je zapotřebí udržovat tiskárnu bez prachu. 

4. Pomocí štětečku očistěte prach z posunovacího válce papíru, snímače a 

odtrhávací hrany. 

5. Namočte tyčinky s bavlněnými konci do izopropanolu (IPA) a vyčistěte tisko-

vou lištu. Tyčinkou s bavlnou (IPA) lze odstranit i další odolné nečistoty.  

 
K čištění nikdy nepoužívejte ostré objekty. Ty mohou poškodit tisko-

vou hlavu. 

Nedotýkejte se tiskové hlavy. To by mohlo způsobit poškození elek-

trostatickým výbojem. 

  

směr tisku 

netisknout v oblasti snímače 

strana, která nereaguje na teplo 

Lístek 2 Lístek 1 

směr tisku 
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12 Řešení problémů a obnova 
Každé selhání neznamená, že došlo k poruše, kterou nemůžete odstranit sami. Ušetříte čas a peníze, když se naučíte sami poznat a 

odstranit jednoduché chyby. S tím vám pomohou následující tipy: 

Reset hardwaru: Vyvolává se odpojením napájení a jeho zapojením po krátké pauze. Tiskárna se pak nastaví podle TINIT-F a/nebo 

TINIT-E v dávkovém souboru. 

Příznak Možná příčina Náprava 

Tiskárna zdánlivě tiskne, papír 

ovšem nečerná. 
Nesprávně vložený papír. Vložte papír správně. 

Tiskárna vytiskne jen několik 

znaků na řádku. Pokud je jich 

zadáno více, úplně přestane 

tisknout. 

Napájení není optimální. 

Použijte dostatečně výkonný zdroj a krátké napájecí vede-

ní. Zkontrolujte všechna připojení z hlediska přechodových 

odporů. Protože tepelné tiskárny mají velké špičkové 

proudy, mohou i malé přechodové odpory způsobovat 

neúnosné poklesy napětí. V takovém případě nebude 

žádný zdroj dostatečně výkonný. Je možné posílení kon-

denzátory, pokud zdroj napájení výkonem téměř vyhovuje 

a použijete velké kapacitory (např. 4,700 µF; vysoká spínací 

schopnost). 

Tiskárna vytiskne jen několik 

teček na řádku. 

Po několika znacích začne být 

výtisk neúplný. 

Dochází k "přetečení" bufferu tiskárny (256 

bajtů), což způsobuje ztrátu dat. 

Řešení: Použijte nebo zkontrolujte inicializaci komunikace. 

(software: Xon/Xoff nebo hardware). 

Případně: snižte přenosovou rychlost, např. až na 1 200 

baudů. 

(Viz nastavení rozhraní v MAN-E-559) 

Tiskárna tiskne nesprávné znaky. 

Rozhraní TTL místo RS232 nebo naopak. (Znaky 

horní oblasti se tisknou.) 
Použijte správné rozhraní. 

Špatné zemní spojení, které způsobuje tok části 

proudu pro tisk kabelem rozhraní. To zde vede 

ke zvýšení potenciálu, jehož důsledkem je 

poškození dat. 

Opravte zemní spojení. 

Tiskárna pracuje s PC, nikoli však 

na zařízení. 

Tiskárna je elektricky nekompatibilní s hostite-

lem. 

Změřte úroveň na lince, která signalizuje chyby. Společnost 

GeBE můžet toto upravit. 

 

13 Servis 

Záruka 

Potvrzujeme, že veškeré zboží dodané společností GeBE má zaručené vlastnosti. Záruční doba pro OEM je 12 měsíců, pokud nebyly 

písemně dohodnuty jiné podmínky, a počítá se od data odeslání. Záruka přestává platit, pokud zákazník písemně a bez zdržování neo-

známí vzniklou vadu. Podrobné informace o záruce jsou částí našich dodacích a platebních podmínek, které si můžete přečíst a stáh-

nout na adrese www.megatron.cz. 

 Servis 

Potřebujete-li servis nebo máte-li dotazy, kontaktujte prosím: MEGATRON, s.r.o., T.: 274 780 972, info@megatron.cz, 

www.megatron.cz.  
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14 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

v souladu s EN45014 

Dodavatel: GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH 

Adresa: Beethovenstr.15 

 82110 Germering 

 Německo 

Produkty: začínající sériovým číslem: 1001xxxx 

  GPT-4672-93-USB 

  GPT-4672-93-V.24 

  GPT-4673-92-USB 

  GPT-4673-92-V.24 

  GPT-4673-300-92-USB 

  GPT-4673-300-92-V.24 

 

Výše uvedené produkty naplňují tyto normy: 

Direktiva EMC ......................................................................... 89/336/EWG 

Vybavení informačních technologií 

Charakteristiky rádiového rušení ................................................ EN 55022 1998 

Charakteristiky odolnosti ............................................................ EN 55024 2003 

 

Germering, 06.08.2013 

Klaus Baldig 

Vedoucí R&D 

 

GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH GKV 027-1 
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15 Technické údaje 
 GPT-4672 GPT-4673 GPT-4673-300 

Bodů na mm 448 640 960 

Řezačka 2 mio. řezů, plné a částečné odříznutí 

Tiskový buffer 256 

Snímač konce papíru sériová zpráva hostiteli 

Snímač opuštění papíru volitelně, sériová zpráva hostiteli 

Rychlost tisku až 200 mm/s až 150 mm/s 

Papír / šířka tisku 51–61 / 56 mm 60–82 / 80 mm 82,5 / 81,2 mm 

Napájecí napětí 11–26,5 V 24 V ± 10 % 

Max. proud, nečinná 80 mA  

Max. proud při tisku asi 3–12 A, nastavitelný příkazem 

Rozhraní RS232 až 460 kb/s, USB 

Rychlosti (standardní: tučně) 

1 200/2 400/4 800/9 600/19 200/38 400/57 600/115 200 (115, n, 8, 1)/230 400/460 800 

Režim: volitelný: 7, 8 datových bitů / 1, 2 stop-bity / žádná, lichá, sudá parita 

Inicializace komunikace: Hardwarová inicializace komunikace a XON / XOFF 

Komprese dat faktor asi 3:1 (pro grafické příkazy); kompatibilní s PC; ovladač pro Windows® 

Znakové sady, CPL 28, 56 40, 80 60, 120 

Čárový kód Code39, EAN13, 2aus5 prokládaný (volitelně: Code128c, PDF417 nebo UPC-A) 

Prostředí 
–10 až +60 °C se specifikovaným papírem; –20 až + 70 °C na požádání 

10 až 80 % rel. vlhkost, bez kondenzování 

MTBF*) cyklus papíru 150 km 

Průměr role 150 mm (na požádání až 300 mm) 

Tloušťka papíru 60–220 µm 80–180 µm (60–200 µm na požádání) 

Kryt nerezová ocel 

Normy CE: viz Prohlášení o shodě 

Včetně role papíru 550 g 800 g 

Rozměry bez držáku 100 × 85 × 43 mm 113 × 92,5 × 50 mm 

*) podle podmínek testování mechanismu výrobce 

 

16 Mechanické rozměry 

 

 


