
Manual de utilizare 

Imprimanta termica portabila Pt-380 

 

 
Informatii de siguranta 

• Doar adaptorul de alimentare CA și bateria litiu furnizate pot fi 

utilizate, în caz contrar acestea pot cauza deteriorarea 

dispozitivului, deteriorarea bateriei, incendiu și chiar explozie.. 

• Nu puneți bateria într-un foc, nu aplicați căldură directă sau nu o 
dezasamblați, în caz contrar provocați pierderea bateriei, incendiu 
și chiar explozie. 

Vă rugăm să scoateți bateria din imprimantă și să o păstrați 

separat dacă imprimanta nu va fi utilizată pentru o perioadă 

lungă de timp, în caz contrar cauzând scurgerea bateriei. 

• Deoarece lichidul bateriei este coroziv, dacă există vreo 

greșeală de funcționare care să provoace scurgeri, vă rugăm 

să spălați imediat cu multă apă curată dacă pielea sau hainele 

îl contactează neglijent. Dacă pătrundeți în ochi, spălați-vă 

imediat cu multă apă curată și solicitați sfatul medicului. 

 

 

• Aviz de siguranță 

• Nu atingeți cuțitul de rupere a hârtiei. 

• Capul de imprimare este o parte încălzită, vă rugăm să 

nu atingeți capul de imprimare și alte părți din jurul 

acestuia în timpul sau după procesul de imprimare. 

• Nu atingeți capul de imprimare și piesele plug-in pentru a 

evita deteriorarea capului de imprimare. 

• Nu deschideți capacul superior când imprimați, altfel poate 

provoca eșecul imprimării 

• Pentru a obține o calitate bună a imprimării și pentru a prelungi 

durata de viață a dispozitivului, vă sugerăm să folosiți rola de 

hârtie termică recomandată sau care are aceeași calitate. 

• Nu imprimați când nu este hârtie, ceea ce va 

deteriora grav capul de imprimare și rola de 

cauciuc. 

• Asigurați-vă că alimentarea imprimantei este oprită atunci 

când conectați și deconectați cablul de alimentare sau cablul 

de date. 

• Nu lăsați apă sau materiale conductoare (de exemplu, metal) 

în imprimantă, vă rugăm să opriți imediat alimentarea, dacă 

s-a întâmplat. 

• Asigurați-vă că încărcați bateria cu 60% sau mai mult și apoi 

scoateți bateria din imprimantă și păstrați-o separat dacă 

imprimanta nu va fi folosită pentru o perioadă lungă de timp. 

                Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referință. 

 

Caracteristici : 
• Două tipuri de interfață opționale: USB + Bluetoot h (standard), US B + 

Wi Fi (opțional) 

• USB + Bluetooth: BT3.0 și BLE4.0, acceptă sistemul Android și iOS. 

USB + WIFI: modul AP / STA / AP + STA pentru a configura rețelele.. 

• Compatibil cu comenzile de imprimare ESC / POS, acceptă descărcarea 

logo-ului NV, diverse coduri de bare ID și cod QR. 

• Consum redus de energie, calitate bună a imprimării, durata de viață a 

mecanismului de 50 km. 

• Suport GB18030 Chineză simplificată, Big5 tradițional chinezesc, 

coreean, set de caractere internaționale și pagini de cod extinse. 

• LED-ul poate afișa starea anormală a imprimantei, starea capacității 

bateriei, încărcarea și starea conexiunii etc. 

 

Despachetarea 
 

După despachetarea unității, vă rugăm să verificați dacă toate 

accesoriile necesare sunt incluse în pachet. 

Manual de utlizare I pcs 

Imprimanta l pcs 

Baterie l pcs 

Cablu USB l pcs 

Incarcator l pcs 

 

 

Specificatii tehnice 

 
Printare Metoda de 

imprimare 

Linie termică directă 

Lățimea de 
imprimare 

80mm 

Diametrul hârtiei 50 ± 0. 5mm 

Grosimea hârtiei 0.06 ~0.08mm 

Lățimea hârtiei 72mm(Max) 

Viteza de 
imprimare 

60mm /s (max) 

Mod de tăiere a 
hârtiei 

Ruptere 

Densitatea 
punctelor 

576dot /line 

Interfață USB +Blu e tooth3.0 /BLE4.0 (Standard) 

USB +WiFi (Optional) 

Cod de bare 
și 

Caractere 

Comenzi de 
tipărire 

Compatible with ESC/POS 

Fonturi 

Dimensiuna 

caracterului 

ANK Font: Font A: 12*24dots 

Font B: 9* 17dots 

Simpli fied /Traditiona l Chinese 

Character , 

Korean: 24*24dots 

Font GB18030 , Big5 , Korean 

Barcode UP C-A/UPC-E /EAN (JAN) 13 / 

EAN(JAN)8 / 

CODE39/CODABAR / IT 

F/CODE93 /CODE128/QR code 

Cod pagina PC437/Katakan a/PC850 /PC860 /PC863 
/ 

PC865 /West Europe/Greek /Hebrew 

/East Eu rope/Iran / WPC l 

252/PC866/PC852/ PC858 /Iran ll/ Latv 

ian/Arab ic / PT 151, 125 l/ PC747/WPC 

1257/Vie tnam/ PC864 / PC I 00 l /Uygur 

/Tha i 

Tampon Data 4K bytes 

NV Flash 60K bytes 

Proprieți 

fizice 

Dimensiiune I3Imm*I07mm*58mm 

Greutate 430g (baterie inclusa) 

Putere 
Adaptor de 
alimentare 

 
Input: AC220V output: DC 9V/IA 

Baterie cu litiu 2200mAh/7.4V 

Perioada de 
încărcare 

3h-5h 

Mediu  Mediu de lucru Temperatura: 0 - 45°C, 

   Umiditate:  0 - 90% 

Mediu de 
depozitate 

Temperatura: 0 – 5 °C , 

Umiditate: 10 - 90% 

Fiabilitate Mecanism 50km 
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Componente: 
 

I. Buton Feed 

2. Butonul de pornire 

3. Buton tastă funcț. 

4. Port de alimentare 

5. Indicator de stare (albastru) 

6. Indicator stare baterie (verde) 

7. Indicator de eroare (roșu) 

8. Port USB 

9. Buton deschidere capac 

 

 

                          

   Instalare Rola de Hartie 

  

 

1. Deschideti capacul  

2. Introduceti rola corect 

3. Inchideti capacul si lasati 5 mm de hartie in 
exterior 

      Instalare Baterie 

 

1. Deschideti capacul 

2. Inroduceti bateria corect 

3. Inchideti capacul 

Nu se poate tipări fără utilizarea bateriei. 

 

Incarcare Baterie 

 

Incarcarea bateriei se face cu stare 
“Pornit” 

 

 
 

 

 

 

 

Depanare 

Următorul ghid prezintă cele mai frecvente 

probleme pe care le-ați întâmpinat atunci când 

utilizați această imprimantă. Dacă imprimanta încă 

nu funcționează după ce au fost invocate toate 

soluțiile, vă rugăm să contactați departamentul de 

servicii pentru clienți al revânzătorului achiziționat 

pentru asistenț

ERROR 

indicator 
(Red) 

Ba tter y 

statu s 

i nd icator 
(G reen) 

STATUS 

i nd icator 
(Blue) 

 
Bee per 

 
Status 

OFF OFF OFF Nu Imprimanta este inchisa 

 

Cliparire 
 

O N 
 

OFF Da 
Imprimanta este pornită, dar 
fara hârtie. 

OFF O N OFF Nu 
Imprimanta este pornită și 

în modul normal de 

imprimare. 

OFF ON O N Nu Bluetooth    / Wi Fi conectat 

Apăsați lung butonul de alimentare timp de 3 

secunde. 

Alimentarea imprimantei 

PORNIT / OPRIT. 

Apăsați simultan butonul POWER și butonul 

FUNC, așteptați să se aprindă lumina verde, apoi 

eliberați butonul POWER mai întâi. Lumina 

roșie și lumina albastră se aprind la rândul lor, 

după ce lumina albastră se estompează, eliberați 

butonul FUNC; lumina roșie se estompează, 

motorul imprimantei va vibra. 

 
 

 
Inițializarea imprimantei 

Imprimanta pornită, apăsați butonul FEED. Alimentare hârtie 

Apăsați simultan butonul FEED și butonul 

POWER, așteptați ca toate luminile să fie aprinse, 

apoi eliberați butonul POWER mai întâi, așteptați 

ca indicatorul STATUS (lumină albastră) să se 

estompeze, apoi eliberați butonul FEED. 

 

 
Imprimați pagina de testare 

automată 

Apăsați simultan butonul FEED și butonul 

POWER, așteptați ca toate luminile să fie 

aprinse, apoi eliberați butonul POWER mai 

întâi; după ce lumina albastră și lumina roșie se 

estompează la rândul său, apoi eliberați butonul 

FEED, între timp imprimanta imprimă pagina 

Hexazecimal Dump, apoi imprimanta este 

schimbată în modul Dump. 

 
 

 
Vărsarea hexazecimală 

Pr int e r po we r on , press the FUN C button. In te rface information 

 

Problema 
 

Cauza posibila Procedura de rezolvare 

Imprimanta nu 

detectează hârtia. 

* Senzorul capului de 

imprimare este murdar. 

* Vă rugăm să folosiți o 

perie moale pentru a 

curăța senzorul. 

Imprimanta nu 

pornește. 

* Bateria este epuizată. * Vă rugăm să utilizați 

adaptorul de alimentare 

original pentru a-l 

reîncărca și a porni din 

nou. 

Calitate slabă a 

tipăririi 

 * Calitate media slabă. 

 * Capul de imprimare este 
murdar. 

 * Rola platonului este 

murdară. 

* Schimbați rolul media 
adecvat. 

* Vă rugăm să folosiți cârpa 

fără scame cu 100% etanol 

pentru a șterge capul de 

imprimare și rola platului. 
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