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80MM Thermal printer 

 

 

Model TH-NP01 

 

Εγχειρίδιο Χρήσης 

User’s Manual 

 

 
 

Παρακαλώ κρατήστε το εγχειρίδιο χρήσης για αναφορά 

Please keep your user’s manual for reference 
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Σημειώσεις Ασφαλείας  Safety Notes: 
 

 Ο εκτυπωτής πρέπει να είναι τοποθετημένος σε σταθερό μέρος, αποφύγετε την τοποθέτηση του σε μέρη 
με κραδασμούς. 

The printer should be installed in a stable place and avoid placing the printer in a location subject to 
vibration and shock. 
 

 Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τον εκτυπωτή σε τοποθεσίες με υψηλές θερμοκρασίες, υγρασία ή 

ρύπανση. 

Do not use or store the printer in locations subject to high temperature, high humidity, or serious 

pollution. 

 

 Το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα με γείωση.  

The printer’s power cord should be connected to a grounding socket. 

 Αποφύγετε τη χρήση της ίδιας πρίζας με μεγάλους κινητήρες ή συσκευές που μπορεί να προκαλέσουν 
διακυμάνσεις της τάσης τροφοδοσίας. 

Avoid using the same socket with large motors or other devices which will cause power supply 

voltage fluctuation. 

 Αποφύγετε το νερό ή άλλα αγώγιμα υλικά (π.χ. μέταλλο) να εισέλθουν στο εσωτερικό του εκτυπωτή. 

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή αμέσως μόλις συμβεί. 

Avoid water and conductive medium(e.g. metal) entering the inside of printer, otherwise, turn off the 

power once happen. 

 Ο εκτυπωτής δεν πρέπει να εκτυπώνει χωρίς χαρτί, ειδάλλως θα προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κύλινδρο 

εκτύπωσης και στην θερμική κεφαλή. 

No printing without paper, otherwise it will seriously damage the rubber roller and the printer head. 

 Εάν δεν χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. 

Please disconnect the power if the printer is idle for a long time. 

 Ο εκτυπωτής πρέπει να αποσυναρμολογείται για επισκευή μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.  

The printer should be disassembled by a technician only for inspection and repair. 

 Χρησιμοποιείτε μόνο το τροφοδοτικό που παρέχεται στη συσκευασία. 

Please use the power adapter which we supplied only. 

 Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της εκτύπωσης και η διάρκεια ζωής του προϊόντος, συνιστάται 
η χρήση χαρτιού υψηλής ποιότητας. 

For better printing quality and longer life of the printer, please use the good quality.paper 

 Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος όταν συνδέετε ή αποσυνδέετε το καλώδιο 
τροφοδοσίας. 
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Make sure the printer power is off when plugging in or unplugging the cable. 

 Κρατήστε πατημένο το σημείο με βέλος πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας κατά την σύνδεση ή 
αποσύνδεσή του από τον εκτυπωτή. 

Please hold the arrow point of power connector when plugging in or unplugging the printer power 

cable. 
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Πεδία εφαρμογής Applications 
 

 Electronic Cash Register POS system receipt printing.

 Electronic Funds Transfer(EFT) POS system receipt printing.

 Sports,Postal service and Civil aviation receipt printing

 Query and Service system receipt printing

 measuring devices/meter data printing

 Tax and Bill receipt printing

 
 

 Συσκευασία Unpacking   
 

Παρελκόμενα Accessories 
 

Εγχειρίδιο Χρήσης  
User’s manual 

1pc 

Εκτυπωτής  
Printer 1pc 

   Καλώδιο τροφοδοσίας 
   Power cord 

1pc 

Τροφοδοτικό  
Power Adapter 

1pc 

  Καλώδιο Δεδομένων  
   Data Cable 

 

1pc 
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Πίνακας Ελέγχου Control panel 
 

Κουμπί Feed: Πατήστε αυτό το κουμπί για τροφοδοσία χαρτιού όταν ο εκτυπωτής είναι σε λειτουργία.  

Feed button: Press this button to feed paper when the printer is on. 

Λυχνία POWER: Η λυχνία ανάβει όταν ο εκτυπωτής τίθεται σε λειτουργία. 

POWER Indicator Light: The indicator lights up when the printer is turned on. 

Λυχνία ERROR: Η λυχνία είναι αναμμένη ή αναβοσβήνει όταν προκύψει κάποιο σφάλμα. 

ERROR Indicator Light：The light is on or flashing when error happens. 

Λυχνία PAPER OUT: Η λυχνία αναβοσβήνει όταν ο εκτυπωτής δεν έχει χαρτί. 

PAPER OUT Indicator Light：The light will flash when printer is out of paper. 

 

Τοποθέτηση Χαρτιού Paper loading 

Επιλέξτε το σωστό θερμικό ρολό (58mm ή 80mm), μηχανισμός εύκολης τοποθέτησης, διασφαλίστε ότι το ρολό 

έχει τοποθετηθεί απλά και γρήγορα. Η διαδικασία περιγράφεται παρακάτω： 

 Choose suitable thermal paper roll(58mm or 80mm), adopt easy-loading paper structure, make s ure paper roll 

is loaded simply and quickly. Operating steps as below： 

 
1. Πατήστε το κουμπί Open για να ανοίξετε το κάλυμμα του εκτυπωτή 

Press the open button to open the printer cover 

 
2. Τοποθετήστε το ρολό χαρτιού έτσι ώστε η επιφάνεια της θερμικής επικάλυψης να είναι στραμμένη προς το 

σημείο θέρμανσης. 

Insert the paper roll with the heat-sensitive coating surface facing the heating point 

 

 

 
3. Σιγουρευτείτε πως το ρολό χαρτιού είναι τοποθετημένο στο κέντρο της θήκης  

Make sure the paper roll is placed in the center of the case 

 
4. Τραβήξτε λίγο χαρτί και στη συνέχεια κλείστε το κάλυμμα του εκτυπωτή.  

Pull out some paper and then close the printer cover 
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Τεχνικές Προδιαγραφές Specification 
 

 Στοιχεία  Items Παράμετροι Parameters 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκτύπωση 

Printing 

Μέθοδος 
Εκτύπωσης 

Print method 

Άμεση θερμική γραμμική εκτύπωση 

Direct thermal line printing 

  Πλάτος 
εκτύπωσης 

Print width 

 
48mm   or    72mm 

Λόγος 
ανάλυσης 

Resolution ratio 

 
384 dots   or    576dots/line 

Ταχύτητα 

εκτύπωσης 

Print speed 

 
280mm/s(max) 

 
Διασύνδεση 

Interface 

 

Cashbox；Ethernet；Serial(RS232)；USB；Bluetooth 

 
  Κόφτης  
  Cutter 

Μισή  κοπή (εάν υποστηρίζεται) 

half cut （If support） 

Σετ εντολών 

Command set 

 
ESC/POS command 

Χαρτί  
Paper Supplied 

Πλάτος χαρτιού: 58 ή 80 ±0.1mm, Διάμετρος: Φ80mm (max) 

Paper width:58 or 80 ±0.1mm; Diameter: Φ80mm (max) 

 
Αριθμός Στηλών 

Column QTY 

Font A: 12 Στήλες Font B/C: 9 Στήλες  
Chinese ( Simplified/Traditional ): 24 Στήλες 

Font A:12 Columns, Font B/C: 9 Colums, 

Chinese ( Simplified/Traditional ): 24Columns 

 

Μέγεθος 
Χαρακτήρων 

Character size 

ANK character, Font A: 1.5x3.0mm (12x24dots) 

Font B: 1.125x2.125mm (9×17dots) 

Chinese(Simplified/Traditional):3.0×3.0mm(24×24dots） 
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Χαρακτήρες 

γραφικών 

Barcode 

Character 

Barcode 

Graphics 

 
Χ α ρ α κ τ ή ρ ε ς  

Character 

Standard GB18030   CHN BIG5    Chinese character library 

 
Διευρυμένος 

Πίνακας 

Χαρακτήρων 

Extend 

Character Table 

PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/WestEurope/Greek/ 

Hebrew/EastEurope/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/La 

tvian/Arabic/PT151,1251/PC737/WPC/1257/ThaiVietnam/PC864/P 

C1001/(Latvian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Viet 

nam)/(Thai) 

Τύπος Barcode 

Barcode type 

UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39 

/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128/QRCODE 

Μεγέθυνση / 
Περιστροφή 

Enlarge / Rotate 

Μεγέθυνση έως 4 φορές, Γωνία περιστροφής：0°，90°，180° 

Enlarge up to 4 times;   Rotate angle: 0°, 90°, 180° 

Γραφικά 
Graphics 

Υ ποσ τ ή ρ ι ξη  γ ι α  λή ψη  κ α ι  ε κ τ ύ πω σ η  α ρ χ ε ί ω ν  ε ι κ όν α ς  
B M P  σ τ η ν  μ ν ή μ η  F l a s h .  

Support BMP image file download to Flash for printing 

Buffer Input buffer: 4K bytes;   NV Flash: 64K 

 
 

Τροφοδοσία 
 Power 

Συρτάρι 

Cashbox output 

 
DC 12V or 24V/1A 

     Τροφοδοτικό 

Power adapter 

Input: AC 110V/220V, 50~60Hz; Output: Αdapter 

 
Περιβαλλοντι

κές 

απαιτήσεις 

Environmental 

Requirements 

 
Περιβάλλον Εργασίας: Θερμοκρασία 0 ~ 50℃, Υγρασία: 35 ~ 85% 

Περιβάλλον αποθήκευσης: Θερμοκρασία: 20 ~ 60℃,  Υγρασία: 35 ~ 95% (Non-

condensing) 

 Working environment: Temperature: 0 ~ 50℃, Humidity: 35 ~ 85%; 

Storage environment: Temperature:-20 ~ 60℃; Humidity: 35 ~ 95% (Non-condensing) 

 

Driver 
System 

Support 

 
Υποστήριξη οδηγού εκτύπωσης για Windows 

Support Windows driver printing 



8  

Οδηγίες Λειτουργίας Operating Instructions 

 
 

1.  Εκτύπωση Self-Test  Self-Test Printout 

 

  Εκτύπωση self-test 

Self-test purpose 

 
Σωστή εκτύπωση Print correctly 

Ο εκτυπωτής είναι εντάξει (εκτός από την 
διεπαφή) 

Printer is normal (except for interface) 

Λάθος εκτύπωση Print incorrectly Πρέπει να επισκευάσετε Need to repair 

Περιεχόμενο self-

test 

Self-test content 

Μοντέλο εκτυπωτή, τύπος διασύνδεσης, προεπιλεγμένες παράμετροι του 
εκτυπωτή  

Printer model, type of interface, default parameters of the printer 

Λειτουργία Self-test 
Self-test Οperation: 

 

Πατήστε 

παρατεταμένα 

το πλήκτρο 

【FEED】 και 

ενεργοποιήστε 

το διακόπτη 

τροφοδοσίας. 

Όταν οι λυχνίες 【PAPER OUT】 

και 【ERROR】 είναι ταυτόχρονα 

αναμμένες, απελευθερώστε το 

πλήκτρο 【FEED】.  

 

Hold the【FEED】

button and turn 

When the 【 ERROR 】 light and 

【PAPER OUT】 light are ON at the 

same time,release the 【 FEED 】 

Εκτύπωση της σελίδας self-test. 

Print the Self-test page 

on the power 
button. 

 

2. Ορισμός Πυκνότητας Εκτύπωσης 
Set Printing Density 

Η πυκνότητα εκτύπωσης μπορεί να ρυθμιστεί με το κατάλληλο εργαλείο από την πλευρά του 

υπολογιστή. Οι μη αυτόματες ρυθμίσεις είναι οι εξής： 

Printing density can be set with the corresponding PC tool. The manual setting method is as follows: 
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Ανοίξτε το κάλυμμα  

χαρτιού, πατήστε 

παρατεταμένα το 

πλήκτρο【FEED】 

και 

ενεργοποιήστε 

το διακόπτη 

τροφοδοσίας. 

Open the paper 

case cover,  hold 

down the【FEED】

button and turn 

on the power 

Όταν η λυχνία 【ERROR】 είναι 

αναμμένη, απελευθερώστε το πλήκτρο 

 【FEED】 και κλείστε το κάλυμμα. 

When the【ERROR】  light is on, ,release 

the【FEED】button and close the paper 

cover. 

 
 Είσοδος στην ενότητα ορισμού της 
πυκνότητας εκτύπωσης. 

Enter the printing density setting 

mode 

 

 Πατήστε μία φορά το πλήκτρο【FEED】 

Short press【FEED】button 

 Εκτυπώνεται το αντίστοιχο επίπεδο 

πυκνότητας εκτύπωσης：Level-1， 

Level-2，Level-3，Level-4 

Print corresponding density level: 

Level-1, Level-2, Level-3, Level-4 

   Πατήστε παρατεταμένα το  

   πλήκτρο【FEED】 

Long press【FEED】button 

Αποθήκευση των ρυθμίσεων και 
έξοδος. 

Save the current settings and exit. 
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3. Ρύθμιση του baud rate της σειριακής θύρας    Set the Baud Rate of Serial Port 

Το baud rate της σειριακής μπορεί να ρυθμιστεί με το αντίστοιχο πρόγραμμα. Η μέθοδος μη αυτόματης 
ρύθμισης έχει ως εξής: 

The Serial Baud Rate can be adjusted with the corresponding PC tool. The manual setting method is as follows: 
 

 
Όταν οι ενδείξεις 【ERROR】 και  
【PAPER OUT】 ε ίνα ι  ανα μ μέν ες  
ταυτ όχρ ονα ,  αφήσ τε  τ ο  κ ουμ πί  
【FEED】 και κλείστε το κάλυμμα 
χαρτιού. 

   

Ανοίξτε το κάλυμμα 
χαρτιού, κρατήστε 
πατημένο το 
κουμπί 【FEED】 
και ενεργοποιήστε 
τον εκτυπωτή. 

 Είσοδος στην ενότητα 
ρύθμισης του baud rate της 
σειριακής θύρας. 

  

 When the【ERROR】light and 【PAPER 

OUT】 light are ON at the same 

time, release the【FEED】 button 

and close 

 
Enter the serial port baud 

module. 

 
rate 

 
setting 

Open  the  paper      

case cover, hold 

down the 【FEED

】 

button and turn on 
the power 

the paper case. 
 
 

   

 

Πατήστε μία φορά το κουμπί 【FEED
】 

Short press【FEED】button 

 

Εκτύπωση της αντίστοιχης τιμής του baud 
rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200 
 

 
 
Print corresponding baud rate value: 
4800, 

 
 
 

 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
 
 

Πατήστε παρατεταμένα  

το κουμπί【FEED】 

Long press【FEED】button  

 

 

 Αποθήκευση των ρυθμίσεων και έξοδος. 
 

Save the current settings and exit. 
 

Παρατήρηση: Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε εκτυπωτές με σειριακή θύρα.  

Remark: This function is available only for the printer with a serial port. 

 

 



11  

 

 

 

4. Δεκαεξαδική Εκτύπωση  Hexadecimal Printing  

 
 
 
 
 
 

Ανοίξτε το κάλυμμα 

χαρτιού, κρατήστε 

πατημένο το κουμπί

【FEED】 και 

ενεργοποιήστε τον 

εκτυπωτή. 

 

Open the paper case 

cover, hold the 

【FEED】 button and 

turn on the power 

 

 

Όταν η λυχνία 【PAPER OUT】  εί ναι  ανα μμ ένη ,  
αφή στ ε το  κ ου μ πί  【FEED】 . 
Θα εκτυπώσει το παρακάτω μήνυμα: 
 

Hexadecimal Dump 

To terminate hexadecimal dump, 

Press FEED button three times. 

 

When the【PAPER OUT】light is on, release the 

【 FEED 】 button. It will print out the following 

contents: 

Hexadecimal Dump 

To terminate hexadecimal dump, 

Press FEED button three times. 

 

 
 
 
 
 

Ο εκτυπωτής εισέρχεται σε 

δεκαεξαδική λειτουργία. 

The printer enter hexadecimal 

mode. 

 

Πατήστε το κουμπί【FEED】 , εκτυπώνεται μία 

γραμμή και έπειτα 3 γραμμές συνολικά. Τέλος το 
παρακάτω κείμενο θα εκτυπωθεί:  
*** Completed *** 

Press 【FEED】button, print one line on the 

paper,later it print 3 lines in total,then below 

content will be printed out:*** Completed *** 

 

 

 

 
Έξοδος δεκαεξαδικής 
λειτουργίας. 

Exit hexadecimal mode. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων  Troubleshooting  
 

Ενδεικτική 
Λυχνία  

 
Indicator Light 

 

Εμφάνιση  
 
Appearance 
 

Πιθανές αιτίες και λύσεις 
Possible Causes and Solutions 

 

PAPER OUT 
Αναβοσβήνει για 0.5 
δευτερόλεπτα  
 
0.5 second flash 
 

Έλλειψη χαρτιού, εγκαταστήστε το ρολό χαρτιού εγκαίρως 

 

Paper out, please loading paper roll immediately. 
 

 
ERROR 

Αναβοσβήνει για 0.5 
δευτερόλεπτα και 
προειδοποίηση 

βομβητή 
 

0.5 second flash and 
buzzer warning 

 

Κλείστε σωστά το κάλυμμα του εκτυπωτή. 
 
Please close the printer cover correctly. 

    

 

PAPER OUT 

ERROR 

 
Και οι δύο λυχνίες 

αναβοσβήνουν ανά 
δευτερόλεπτο  

 
Both two lights flashing 

per second 
 

Όταν ο εκτυπωτής υπερθερμανθεί ή υπάρχει σφάλμα 
στον κόφτη, ο εκτυπωτής θα σταματήσει να λειτουργεί. 

Κάντε επανεκκίνηση μετά την ανάκτηση του σφάλματος. 

 

When the printer is overheated or there is an error in 
the cutter, the printer will stop working. Please restart 
it after the error is recovered. 
 

 

 
POWER 

Λυχνία 
αναμμένη  

Light on 

 

Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή 
 
Turn on the printer 
 

 
Λυχνία 
σβηστή  

 
Light off 

 

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ελέγξτε τη 
σύνδεση καλωδίου τροφοδοσίας και την πρίζα 
ρεύματος. 

 
Turn off the printer and check power cord connection 
and power socket. 

 

Εάν συμβαίνει κάτι άλλο, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και επανεκκινήστε τον μετά από 10 
δευτερόλεπτα. 

If there is any other cause, please turn off the printer and restart it after 10 seconds. 
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Κόφτης και Εμπλοκή Χαρτιού Cutter and Paper Jam  
 

Αντικείμενο  
 

Item 
 

Εμφάνιση  
 
Appearance 
 

Λύση  
 

Solution 
 

 
 
 

 
Κόφτης  
 
Cutter 
 

 
 
 

 
Κολλημένος 
 
Stuck 
 

Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά. Ο 
κόφτης θα επιστρέψει στην αρχική του θέση. 
 
Turn off the power and turn it on again. The cutter will return to 
the original position. 

 

Αν ο κόφτης δεν μπορεί να επανέλθει στην αρχική του θέση 
μετά την επανεκκίνηση, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε 
το κάλυμμα του κόφτη, μετακινήστε χειροκίνητα το πλαστικό 
εργαλείο στον κόφτη και στη συνέχεια επιστρέψτε τον κόφτη 
στην αρχική του θέση. 
 
If the cutter cannot return to the original position after 
restarting, turn off the power, open the cutter cover, manually 
move the plastic gear on the cutter, and then return the cutter 
to the original position. 
 

 
Χαρτί  
 
Paper 
 

 
Εμπλοκή χαρτιού  
 
Paper jam 
 

 
Αφαιρέστε το χαρτί χειροκίνητα. 

 
Remove the paper manually. 
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Καθαρισμός της θερμικής κεφαλής  Cleaning the Thermal Print Head 
 

 

 

Προσοχή Caution: 

 

 Μετά την εκτύπωση, η θερμική κεφαλή θα είναι πολύ ζεστή και δεν πρέπει να αγγίζεται. Θα πρέπει 

να καθαρίζεται αφού κρυώσει. Αγγίζοντας την με τα χέρια σας ή άλλα σκληρά αντικείμενα μπορεί 

να προκαλέσετε βλάβη στη θερμική κεφαλή. 

After printing, the thermal print head will be very hot and should not be touched. It should be 

cleaned after cooling. Do not damage the thermal head by touching it with fingers or other hard 

objects. 

 

 Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή, ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή και καθαρίστε τα θερμικά μέρη 

της θερμικής κεφαλής. Χρησιμοποιείτε μπατονέτα εμποτισμένη με αλκοολικό διάλυμα 

(οινόπνευμα, μεθανόλη ή ισοπροπυλική αλκοόλη). 

Turn off the printer, open the printer cover, and clean the thermal elements on the thermal head 

with a cotton swab dipped in diluted alcohol (alcohol, methanol, or isopropyl alcohol). 

 

 

 Προτείνουμε ο καθαρισμός της θερμικής κεφαλής να γίνετε τακτικά (συνήθως κάθε τρεις μήνες), για να                  
διασφαλίσετε την ποιότητα εκτύπωσης της απόδειξης.  

We recommends cleaning the thermal print head regularly (usually every three months) to ensure 

the print quality of the receipt. 
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Όροι εγγύησης  Warranty items 
 

 
Η θερμική κεφαλή έχει εγγύηση τριών μηνών, τα υπόλοιπα μέρη έχουν εγγύηση ενός έτους.  
The print head is warranteed for three months after ex-factory, the other parts for one year. 
 
Όταν εκτυπωτής λειτουργεί υπό φυσιολογικές συνθήκες και οι αστοχίες προκύψουν εντός του 

χρονικού διαστήματος της εγγύησης, παρέχουμε δωρεάν υπηρεσία επιστροφής-και-επισκευής 

με τη συγκεκριμένη Κάρτα Εγγύησης και το τιμολόγιο αγοράς (αντίγραφο).  

When the printer is working under normal condition and the bug happen during warranty period, 

we provide return-and-repair free service after-sales base on this Warranty Card and 

invoice(copy). 

1. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, οι υπηρεσίες συντήρησης επί πληρωμή θα  εφαρμοστούν 

στις ακόλουθες περιπτώσεις： 
Below cases will enjoy   paid service during warranty period. 

 

2. Αστοχία και ζημία που προκλήθηκε από ανωτέρα βία. 
The bug or damage happen due to force majeure. 

 

3. Αστοχίες και ζημιές που προκαλούνται από τη μεταφορά, το χειρισμό και την εκφόρτωση. 

The bug or damage happen during transportation or unloading. 

 

4. Βλάβες και τραυματισμοί που προκλήθηκαν από ακατάλληλη λειτουργία. (Δεν ακολουθήθηκε η 
προτεινόμενη χρήση και οι προφυλάξεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας.) 
The bug or damage caused by incorrect operation.(operation go against to the user manual and 
clause.) 
 

5. Ο χρήστης αποσυναρμολογεί τον εκτυπωτή χωρίς την άδεια της εταιρείας μας και του 
εξουσιοδοτημένου προσωπικού συντήρησης,  η ετικέτα του σειριακού αριθμού προϊόντος είναι 
σχισμένη ή  θολή σε βαθμό που δεν αναγνωρίζεται. 
The user disassemble the printer without permission from our company and serviceman authorized by 
our company; the product sequence NO.on the label is torn, and it is unclear that cannot be 
recognized. 
 

6. Παρακαλούμε φυλάξτε αυτή την κάρτα εγγύησης. Δεν θα αντικατασταθεί εάν χαθεί. 
Please preserve this warranty card well, and no supplying again if you lose. 
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ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ WIFI ΕΚΤΥΠΩΤΗ ASSO 
 

Συνδέουμε τον εκτυπωτή με USB ή LAN. 
Ανοίγουμε το ASSO Printer Tools V2.0.11. 
 
Αφού συνδεθούμε στο Tool, επιλέγουμε WIFI Set. 
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Ανοίγει η καρτέλα παραμετροποίησης του Wifi. 
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Ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 
1. Πατάμε «Configured» 

2. Επιλέγουμε APSTA και SET. 

3. Γράφουμε το όνομα του δικτύου που θέλουμε να συνδεθεί ο εκτυπωτής. 

4. Επιλέγουμε SET. 

5. Γράφουμε τον κωδικό για τη σύνδεση στο δίκτυο WiFi. Ελέγχουμε αν ο τρόπος ταυτοποίησης και η 

κρυπτογράφηση είναι αυτή που αναφέρεται (συνήθως WPA2PSK και AES). 

6. Επιλέγουμε SET. 

7. Δηλώνουμε μία IP διεύθυνση για τον εκτυπωτή, την subnet mask και την gateway. Επιλέγουμε SET 

StaticIP. 

8. Ρυθμίζουμε το Baud Rate στα 921600 και επιλέγουμε ΟΝ. 

9. Στο AP Name δεν αλλάζουμε τίποτα. 

 
 
Αφού τελειώσουμε με τις ρυθμίσεις, κάνουμε restart τον εκτυπωτή. 
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80ΜΜ Θερμικός εκτυπωτής 
 

 

 


