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Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników przenośnych drukarek
termicznych DPP-450. Zawiera ona wszystkie procedury pozwalające
uruchomić nowo zakupioną drukarkę. Przed
przystąpieniem do pracy, radzimy dokładnie
przeczytać niniejszą instrukcję.
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1. Uwagi wstępne
Żadna forma gwarancji nie jest udzielana w odniesieniu do tego materiału, ale nie
ogranicza się do dających się wywnioskować gwarancji przydatności handlowej oraz
przydatności do określonego celu. Nie jesteśmy odpowiedzialni za niektóre błędy zawarte w
tej instrukcji lub za współpracę z innymi urządzeniami. Żadna cześć tego dokumentu nie
może być kopiowana, przekazywana jak również tłumaczona na inne języki, oraz
rozpowszechniana w formie elektronicznej bez pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie prawo do
wprowadzania zmian w produkcie bez konieczności powiadamiania o nich.
Informacje zawarte w niniejszej instrukcji stanowią tylko formę informacyjną i mogą
ulec zmianie bez konieczności powiadamiania o nich. Wszystkie aktualne wersje instrukcji
będą udostępniane w Internecie na stronie www.datecs-polska.pl.
Datecs-Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy spowodowane w
wyniku korzystania z opcji lub materiałów eksploatacyjnych, które nie są wymienione w tym
podręczniku lub zalecane.
Wykorzystywanie drukarki w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją może
spowodować jej uszkodzenie oraz utratę gwarancji. Datecs-Polska nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niezgodnego z niniejszą instrukcją
wykorzystywania drukarek.
Nie na leży używać drukarki w miejscach nasłonecznionych oraz narażonych na
wysoką temperaturę.
Do czyszczenie nie należy używać rozpuszczalników typu benzyna, oraz mokrych
ściereczek. Drukarkę należy czyścić miękką wilgotną ściereczką.
Podczas pracy drukarka nie powinna być narażona na wstrząsy ponieważ może
spowodować to odłączenie zasilania i utratę drukowanych danych.
Podczas drukowania głowica nagrzewa się, dlatego też nie wolno dotykać głowicy
drukującej może to spowodować oparzenia. Nie wolno czyścić głowicy twardymi
przedmiotami. Do czyszczenia głowicy należy używać suchej, miękkiej ściereczki.
Należy używać tylko zalecanych przez Datecs-Polska materiałów eksploatacyjnych.
Datecs-Polska nie odpowiada za złej jakości wydruki na innych materiałach eksploatacyjnych
niż zalecane.
Nie należy wrzucać akumulatorów/baterii do ognia. Zużyte akumulatory należy oddać
do punktu odbioru lub utylizacji akumulatorów.
Przed pierwszym użyciem drukarki należy akumulatory naładować do maksymalnego
poziomu.
Drukarka jest przystosowana do pracy z papierem termicznym. Nie należy narażać
papieru na długotrwałe działanie światła oraz podwyższonej temperatury. Należy
przechowywać papier w miejscu z maksymalną temperaturą 25 stopni Celsjusza .
Należy używać tylko oryginalnego zasilacza dołączonego do drukarki. Zastosowanie
innego zasilacza może spowodować uszkodzenie drukarki oraz utratę gwarancji.
Przed podłączeniem zasilacza do drukarki należy wyłączyć drukarkę.

2. Wprowadzenie
DATECS DPP-450 to mobilna drukarka termiczna umożliwiająca wydruk na papierze
ciągłym jak również na etykietach. Liczne wbudowane funkcje, mobilność drukarki
pozwalają na jej szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach. Drukarka umożliwia szybki i
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łatwy wydruk tekstów i/lub grafik, kodów kreskowych, loga, itp. w zależności od potrzeb
klienta.

3. Parametry techniczne
Parametr

Opis

Metoda druku

Termiczna

Prędkość wydruku

Czas ładowani akumulatora

150 mm/s
Ilość punktów w linii -832 punktów
Rozdzielczość - 8 punktów/mm
Szerokość druku - 104mm
ESC/POS / LABEL (papier ciągły, papier z czarnym znacznikiem)
50 000 000 impulsów na punkt
50 km wydruku
15 000 000 linii
Czcionka A – 48 znaków w linii (12x24 punkty)
Czcionka B – 64 znaki w linii (9x16 punktów)
Dodatkowa czcionka C - 48 znaków w linii (12x24 punkty)
Dodatkowa czcionka D – 64 znaki w linii (9x16 punktów)
1 czarno-białe
rozmiar 832/248 punkty
128 KB (131072 bytes)
1D: EAN13, EAN8, UPC-A/E, CODE 39, CODE 128, CODABAR,
2D: PDF417, QR Code
RS-232 C prędkość (1200-115200bps)
USB V 1.1
Bluetooth – opcja
WiFi - opcja
Mini USB
Typ: Li-ion
Napięcie akumulatora - 14,8V
Pojemność akumulatora – 2200mAh
W przybliżeniu 3 godziny poprzez załączony zasilacz

Zasilanie

Zasilacz: wejście - 230V AC, wyjście - 19V/5,2A DC

Szerokość papieru/Etykiet

45-115 mm

Średnica rolki papieru/etykiet

45 mm

Grubość papieru

maksymalnie 60 µm

Wymiary

70x160x140 (WxSxG) mm

Masa

790 g bez papieru

Temperatura przechowywania

od -20°C do 60°C

Temperatura pracy

od 0°C do 40°C

Wilgotność pracy

35-85% bez kondensacji

Wilgotność przechowywania

10-90 % bez kondensacji

System

PalmOS, Pocket PC, iOS, Android, Windows

Głowica
Emulacja
Żywotność głowicy

Ilość znaków w linii

Logo
Bufor
Kody kreskowe

Interfejsy
Kable komunikacyjne
Akumulator
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4. Zawartość pudełka
1. Drukarka

2. Rolka papieru

3. Zasilacz 230VAC/19V 5,2A DC wraz z kablem zasilającym

4. Pasek naramienny

5. Klips na pasek

6. Kabel komunikacyjny mini USB

Ze względu na stały rozwój sterowników i kodów SDK do obsługi nowych urządzeń
mobilnych są dystrybuowane on-line. Można je pobrać z naszej strony internetowej
www.datecs-polska.pl.

UWAGA!

Jeśli w pudełku brakuje któregoś elementu lub jest uszkodzony prosimy
skontaktować się z dostawcą.
Prosimy o udostępnienie niniejszej instrukcji osobom użytkującym
drukarkę.
Kompletna dokumentacja do drukarki jest również zamieszczona na
stronie www.datecs-polska.pl
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5. Budowa drukarki
Gniazdo zasilania

Moduł odklejania
etykiety
Uchwyt na pasek

Moduł
odklejania
etykiety

Nóż tnący

Włącznik

Wyświetlacz
Przycisk
drukowania
Przycisk
wysuwu
papieru

Uchwyt na pasek

Gniazdo mini USB

Pokrywa akumulatora
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6. Uruchomienie drukarki
Przed rozpoczęciem użytkowania należy pamiętać o prawidłowym ładowaniu
akumulatora. W tabeli poniżej przedstawiono informacje jak przygotować drukarkę do pracy.
Krok
1

2.1
2.2
3
4

Co zrobić
Naładuj
akumulator
zgodnie z zaleceniami
zawartymi w instrukcji
Załóż papier ciągły
Załóż etykiety
Skonfiguruj Bluetooth

Opis
Akumulator litowo-jonowy powinien być w pełni
naładowany przed użyciem, aby zapewnić mu długą
żywotność.
Drukarka wymaga papieru termicznego.
Drukarka wymaga papieru termicznego.
Konfiguracja Bluetooth umożliwia nawiązanie połączenie
z drugim urządzeniem wyposażonym w Bluetooth.
Zainstaluj odpowiednie Aby można było drukować dokumenty na drukarce
oprogramowanie
do urządzenie typu Smartfone itp. musi posiadać
drukarki DPP-450
odpowiednie oprogramowanie.

7. Ładowanie akumulatora
W drukarce DPP-450 zastosowano akumulator litowo-jonowy 14.8V, 2200mAh. Aby
zapobiec przegrzaniu drukarki lub akumulatora, należy używać tylko zatwierdzonego
zasilacza sieciowego. Czas ładowania z poziomu rozładowanego do pełnego naładowania
wynosi około 3 godzin. Gdy bateria jest w pełni naładowana drukarka może wydrukować
150m wydruku, jest to około 3,5 rolki papieru standardowego dla DPP-450.
Zaleca się aby drukarka pracowała tylko na akumulatorze, praca przez dłuższy czas na
zasilaczu może spowodować uszkodzenie akumulatora. Zasilacza należy używać tylko do
ładowania akumulatora.

Akumulator

Zasilacz

Sposób montażu akumulatora
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Gniazdo zasilania
Włóż wtyczkę zasilacza do gniazda drukarki a następnie podłącz zasilacz do sieci 230V.
Gdy drukarka jest włączona podczas ładowania, na wyświetlaczu drukarki jest komunikat
CHG oraz miga zielona dioda.
UWAGA!

Nie należy przechowywać drukarki z rozładowanym akumulatorem może to
spowodować zmniejszenie żywotności akumulatora.
W przypadku używania drukarki w niskich temperaturach może to
spowodować skrócenie czasu pracy akumulatora.

8. Zakładanie papieru
W drukarce należy stosować papier o nawoju zewnętrznym to znaczy, że strona
termoczuła powinna być po stronie zewnętrznej rolki.
W celu założenia papieru należy otworzyć pokrywę papieru zgodnie z poniższym
rysunkiem.
Przesuń moduł odklejania etykiet
Wciśnij dźwignię otwarcia
pokrywy papieru

Po otwarciu pokrywy papieru należy pociągnąć zieloną dźwignię do góry a następnie
rozsunąć ograniczniki papieru na odpowiednią szerokość dostosowaną do szerokości rolki
papieru/etykiet.
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Podnieś zieloną dźwignię i ustaw
odpowiednią szerokość ogranicznika
papieru

Po ustawieniu ogranicznika odwiń około 10 cm papieru i trzymając koniec umieść
rolkę wewnątrz komory. Poniżej na rysunku przestawiono poprawnie założony papier.

Gdy papier jest założony jak na powyższym rysunku należy zamknąć pokrywę
papieru. Przy wydruku pojedynczych etykiet drukarka może podawać etykiety wstępnie
odklejone. W celu skorzystania z tej funkcji po założeniu etykiet należy przesunąć moduł
wstępnego odklejania etykiet.

Przesuń dźwignię
wstępnego odklejania
etykiet
Funkcja wstępnego oklejania etykiet może być stosowana tylko przy wydruku
pojedynczych etykiet.
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9. Montaż zaczepu do paska
W komplecie z drukarką dostarczany jest uchwyt umożliwiający mocowanie jej na
pasku. Uchwyt należy przymocować do drukarki za pomocą dwóch śrub które znajdują się w
zestawie. Na rysunku poniżej przedstawiono sposób montażu uchwytu.

10. Montaż paska naramiennego
Drukarka wyposażona jest w pasek, który umożliwia noszenie jej na ramieniu. Pasek
ten należy przymocować do drukarki zgodnie z poniższym rysunkiem.

11. Wydruk testów drukarki
DPP-450 ma wbudowane wzorce testowe, który pokazują bieżącą konfigurację
drukarki oraz przykładowe czcionki drukarki. Testy te mogą być również wykorzystywane
jako narzędzie pomocne przy rozwiązywaniu problemów z drukowaniem lub określeniu
poziomu naładowania akumulatora.
Wydruk testów oraz zmianę konfiguracji można dokonać przy pomocy klawiatury
drukarki.
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W celu wydrukowania testu krótkiego należy:
- wyłączyć drukarkę,
- przytrzymać przycisk FEED ,
- trzymając ten przycisk należy włączyć drukarkę,
- po około 0,5 sekundy, usłyszeniu pojedynczego sygnału dźwiękowego należy puścić
przycisk FEED.
Drukarka wydrukuje krótki test przedstawiony na rysunku poniżej.

W celu wydrukowania testu długiego należy:
- wyłączyć drukarkę,
- przytrzymać przycisk FEED,
- trzymając ten przycisk należy włączyć drukarkę,
- po około 5,5 sekundy, usłyszeniu 3 sygnałów dźwiękowych należy puścić przycisk FEED.
Drukarka wydrukuje długi test przedstawiony na rysunku poniżej.
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12. Tryb DUMP MODE
W trybie tym wszystkie dane wejściowe są drukowane szesnastkowo jako tekst. W
celu uruchomienia trybu DUMP MODE należy:
- wyłączyć drukarkę,
- przytrzymać przycisk FEED ,
- trzymając ten przycisk należy włączyć drukarkę,
- po około 2,5 sekundy, usłyszeniu dwóch sygnałów dźwiękowych należy puścić przycisk
FEED.
Drukarka wydrukuje informację DUMP MODE.

13. Aktualizacja oprogramowania w drukarce
Drukarka umożliwia aktualizację wewnętrznego oprogramowania. W celu uruchomienia
trybu aktualizacji oprogramowania drukarki należy:
- wyłączyć drukarkę,
- przytrzymać przycisk FEED,
- trzymając ten przycisk należy włączyć drukarkę,
- po około 8,5 sekundy, po usłyszeniu piątego poczwórnego sygnału należy puścić przycisk
FEED,
Na drukarce na zmianę zaczną migać diody czerwona i zielona, oznacza to, że
drukarka jest gotowa na aktualizację wewnętrznego oprogramowania.

14. Tryb uproszczonej konfiguracji portu RS 232.
Istnieje możliwość uproszczonej konfiguracji prędkości portu RS232 do komunikacji z
urządzeniem poprzez złącze RS-232. W celu ustawienia prędkości transmisji portu RS232 na
9600 bps należy:
- wyłączyć drukarkę,
- podłączyć kabel komunikacyjny RS232,
- przycisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać przez około 4 sekundy do usłyszenie
pierwszego sygnału dźwiękowego.
Po wykonaniu powyższej procedury drukarka wymusza ustawienie prędkości
transmisji dla portu RS-232 na 9600 bps.

15. Tryb usuwania połączenia Bluetooth
W celu usunięcia aktywnego połączenia Bluetooth należy:
- wyłączyć drukarkę,
- odłączyć kable komunikacyjne,
- wcisnąć przycisk ON/OFF i przytrzymać przez około 4 sekundy, do usłyszenie pierwszego
sygnału dźwiękowego.
Drukarka przejdzie do trybu resetowania połączeń Bluetooth i wydrukuje komunikat:
RESET BLUETOOTH PAIRING INFO?
Press
button to cancel
Press
button to reset Bluetooth pairing
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W celu wyjścia z tej funkcji bez zmian należy wcisnąć klawisz
(ON/OFF). W
przypadku, gdy chcemy wykasować aktualne połączenie należy wcisnąć klawisz
(FEED).
Drukarka wyłączy się, a aktywne połączenie zostanie usunięte.

16. Tryb konfiguracji drukarki
Drukarka DPP-450 umożliwia dostosowanie konfiguracji do indywidualnych potrzeb,
co umożliwia komunikację z wieloma urządzeniami. W celu wejścia do trybu konfiguracji
należy wyłączyć drukarkę a następnie przytrzymać przycisk ON/OFF przez około 6 sekundy
do momentu, gdy drukarka zacznie drukować komunikat HARDWARE SETUP.

Naciśnij przycisk FEED w celu wejścia w tryb zmiany konfiguracji lub przycisk
ON/OFF w celu rezygnacji z wprowadzania zmian w konfiguracji. Po naciśnięciu przycisku
FEED drukarka wydrukuje aktualne ustawienia.

Na wyświetlaczu pojawi się komunikat:
FACTORY DEFAULT
MEM. SWITCHES:
BAUD RATE:
IrDA BAUD RATE:
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Za pomocą przycisku PRINT można poruszać się po menu oraz dokonać wyboru
dostępnych ustawień dla danych funkcji. Zatwierdzenie wybranej funkcji ustawień dla danej
funkcji następuje po naciśnięciu klawisza FEED.
Poniżej przedstawiono drzewo menu:

FACTORY DEFAULT
YES
NO

Drukarka przywróci ustawienia fabryczne
Drukarka pozostawi aktualne ustawienia

MEM. SWITCHES
ENABLE SOUND
EXECUTE <CR> AS <LF>
DISABLE <LF> COMMAND
DISABLE<LF>AFTER
DEFAULT SMALL FONT
USE GAP SENSOR
BLACK MARK MODE
XON/XOFF
ENABLE USB INTERFACE
USB IN DEVICE MODE
PROTOCOL MODE
DISABLE BLUETOOTH
DEFAULT SELECT DISP
DISABLEDISCOVERABILITY
LCD FOREIGN LANGUAGE
DISCARD
ACCEPT

BAUDRATE
•
•
•
•
•
•
•
•

Wyjście bez zapisu zmian w konfiguracji
Wyjście z zapisem zmian w konfiguracji
Zmiana prędkości komunikacji drukarki (RS)

115200 bps
38400 bps
31200 bps
2400 bps
4800 bps
9600 bps
19200 bps
57600 bps

IrDA BAUD RATE
•
•
•
•
•

Włącz/wyłącz głośnik
Wyłącz CR/CR wykonywane jako LF
Włącz/Wyłącz LF
Wyłącz LF natychmiast po CR
Ustaw małą czcionkę jako domyślną
Włącz/Wyłącz czujnik przerw między etykietami
Włącz wyłącz czujnik czarnego paska
Włącz/Wyłącz protokół XON/XOFF
Włącz/Wyłącz komunikację USB
Zmiana trybu USB HOST/DEVICE
Włącz/Wyłącz tryb protokołu
Włącz/Wyłącz komunikację Bluetooth
Ustaw fabrycznie wyświetlacz główny
Włącz/Wyłącz ujawnianie drukarki

Zmiana prędkości transmisji IRDA

19200 bps
9600 bps
38400 bps
57600 bps
115200 bps
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AUTO OFF TIME
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 min.
15 min.
20 min.
30 min.
45 min.
60 min.
0 min
2 min.
5 min.

PRINT DARKNESS
•
•
•
•
•
•
•

Zmiana kontrastu wydruku

120 %
140 %
160 %
60 %
75 %
90 %
100 %

CHARACTER TABLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmiana czasu po jakim drukarka automatycznie
się wyłączy

Zmiana strony kodowej

Western (1252)
CE (1250)
Turkish (1254)
Baltic (1257)
Cyrillic (1251)
Greek (1253)
Hebrew ( 1255)
Katakana
Arabic
Arabic (1256)
Arabic (1256A)
Arabic (1256F)
Thai (874)
VISCII
English (437)
Latin 1 (850)
Portuguese (860)
Lithuanian
Latin 2 (852)
Polish
Turkish (857)
Baltic (775)
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•
•
•
•
•

Bulgarian (856)
Russian (866)
Latvian
Greek (737)
Hebrew (862)

PAIRING INFO
•
•
•

Disable authentication
Change pairing info
Save pairing info

USB DEV. CLASS
•
•

Reset informacji o parowaniu, Włącz/Wyłącz
zapisywanie informacji o parowaniu

Zmiana klasy UBS PRINTER/SERIAL

Printer
Serial

SAVE & EXIT MENU

Zapis konfiguracji i wyjście

17. Komunikacja
Drukarka DPP-50 posiada możliwość komunikowania się z urządzeniami poprzez port
USB, RS-232 jak również IRDA i Bluetooth. Należy zwrócić szczególną uwagę czy złącze
USB/RS232 w drukarce lub PDA, Smartphonie nie są uszkodzone.
Komunikacja poprzez złącze USB:
Podłącz urządzenie do drukarki za pomocą kabla mini USB tak jak jest pokazane na
rysunku poniżej:
Złącze
USB/RS 232
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Komunikacja Bluetooth:
Drukarka umożliwia komunikację bezprzewodową Bluetooth. W celu nawiązania
komunikacji bezprzewodowej Bluetooth należy:
- włączyć drukarkę i urządzenie z którym będzie się komunikować,
- skonfigurować drukarkę do połączenia Bluetooth,
- skonfigurować urządzenia z którym będzie komunikować się drukarka do połączenia
Bluetooth.

UWAGA!!! Klucz do parowania z urządzeniami Bluetooth to 0000.
Sposób konfiguracji połączenia Bluetooth w urządzeniach współpracujących z
drukarką jest uzależniony od modelu oraz wersji oprogramowania, dlatego też informacji na
temat jak ustawić połączenie należy szukać w instrukcji do tego urządzenia.
Drukarka współpracuje z urządzeniami mobilnymi typu PDA, Smartfone tylko
poprzez specjalistyczne aplikacje napisane dla tych urządzeń. Są to aplikacje zazwyczaj
pisane dla konkretnych rozwiązań i nie są to standardowe programy.

19

