Návod na použitie tlačiarne WD-TX80U
Ďakujeme vám za zakúpenie tlačiarne WD-TX80U. Venujte náležitú pozornosť informáciám obsiahnutým v tomto návode.
Zoznámia vás s podmienkami použitia, bezpečnosti, zapojenia a obsluhy zariadenia, preto si návod starostlivo prečítajte
a uschovajte.
1. Bezpečnosť
! NEBEZPEČENSTVO smrti/úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne zaobchádzanie a styk s odkrytými časťami zariadenia môžu
viesť k elektrickým šokom, požiarom alebo iným nehodám vrátane smrteľného zranenia. Dodržujte nasledujúce bezpečnostné
predpisy, zamedzíte tak rizikám súvisiacim s elektrickým prúdom.
• Zariadenie používajte len s pribaleným napájacím adaptérom a káblom. Pri manipulácii s nimi dodržujte nasledujúce zásady:
nikdy nepoužívajte poškodený kábel, neupravujte ho a zamedzte jeho prílišnému ohýbaniu, krúteniu alebo ťahaniu.
Nepoužívajte kábel blízko vykurovacích zariadení. Na napájací adaptér ani kábel nestúpajte a nezaťažujte ich ťažkými
predmetmi. Pri odpájaní kábel pevne držte v oblasti zástrčky alebo konektora a nikdy neťahajte za kábel.
 Zariadenie chráňte pred nestabilnými miestami, priamym slnečným svetlom, vysokou teplotou a vlhkosťou vzduchu a ich
extrémnymi výkyvmi, blízkosťou vykurovacích a chladiacich zariadení, príliš prašnými miestami, výbušnými materiálmi, ohňom,
vibráciami, nárazmi a miestami, ktoré môžu byť zasiahnuté kvapalinami.
 Zariadenie nepúšťajte na zem a chráňte ho pred pádom a mechanickými šokmi. Ako každé iné elektrické zariadenie ho držte
mimo dosahu detí.
Obalový materiál držte mimo dosahu detí, nebezpečenstvo udusenia. Obalový materiál likvidujte podľa miestnych predpisov.
2. Predstavenie zariadenia
• Tlačiareň WD-TX80U je hardvérové zariadenie určené na tlač pokladničných dokladov, a to v prepojení s fiškálnym zariadením.
Využiť sa môže aj ako bonovacia tlačiareň. Viac informácií o zariadení a jeho inštalácii je k dispozícii v Pomocníkovi OBERON.
• Obsah balenia: tlačiareň WD-TX80U, napájací adaptér 24V AC/DC, USB kábel typ A, návod na použitie (na stiahnutie).
3. Technická špecifikácia:
Model
Spôsob pripojenia (rozhranie)
Metóda tlače
Rýchlosť tlače
Efektívna šírka tlače
Rozlíšenie
Hustota tlače
Šírka papiera
Priemer papierovej rolky
Ovládač
Napájanie
Teplota
Vlhkosť vzduchu
Farba
Rozmery
Hmotnosť (balenie)

WD-TX80U
USB
priama tepelná tlač
250 mm/s
72 mm alebo 64 mm
203 dpi (8 bodov/mm)
504 bodov/riadok alebo 576 bodov/riadok
79,5 mm ± 0,5 mm
80 mm
Win 7, 8, 10
sieťový adaptér DC 24 V/ 2,5 A
prevádzka 0°C – 45°C, skladovanie -10°C – 50°C
prevádzka 10% – 80%, skladovanie 10% – 90% (bez papiera)
čierna
145 x 195 x 147 mm (šírka x dĺžka x výška)
1 676 g

4. Zapojenie zariadenia
 Pripojte napájací adaptér k zariadeniu a zapojte ho do elektrickej siete zasunutím zástrčky do stenovej zásuvky.
 Napájací adaptér umiestnite tak, aby jeho časť so štítkom smerovala nadol.
5. Obsluha zariadenia
 Informácie k obsluhe zariadenia sú k dispozícii v príslušných témach Pomocníka OBERON.
6. Starostlivosť a údržba
• Pred čistením odpojte zariadenie z elektrickej siete. Zariadenie čistite suchou alebo jemne navlhčenou a poriadne vyžmýkanou
handričkou a len jemným (nie agresívnym) čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte riedidlo, benzín ani alkohol.
• V prípade, že nebudete zariadenie dlhšie používať, odpojte ho od elektrickej siete vytiahnutím zástrčky zo stenovej zásuvky.
• Skladovacia teplota zariadenia je 0 °C až 50 °C. Zariadenie skladujte na suchom, tmavom a čistom mieste.
7. Likvidácia zariadenia a batérie
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• Zariadenie nevhadzujte do komunálneho odpadu. Toto zariadenie podlieha Európskej smernici 2002/96/EC Zaobchádzanie
s použitým elektrickým a elektronickým zariadením. Použité zariadenie odovzdajte na najbližšom zbernom mieste. Dodržiavajte
miestne predpisy ohľadom likvidácie použitých elektronických zariadení. Pokiaľ si nie ste istí, kontaktujte miestnu správu pre
zaobchádzanie s odpadmi.
Výrobca: WODE INDUSTRY Co., Ltd., 3rd Floor, No. 40 Building, GangBei South, LongCheng Street, LongGang district, SZ, Čína
Dovozca do SR/predajca: EXALOGIC, s.r.o., Bešeňová 189, 034 83, IČO: 36421499, www.exalogic.sk
Technická podpora: e-mail: exalogic@exalogic.sk
Tento návod na použitie a ďalšie informácie o zariadení sú k dispozícii v Pomocníkovi OBERON v príslušnej sekcii a na webovej
stránke https://exalogic.sk/.
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