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Aceste instructiuni sunt pentru utilizatorii imprimantelor din seria IT 2000. O parte din informatiile cuprinse în 
acest material sunt proprietatea firmei Seiko Instruments Inc. (SII).  
Proiectantul îsi rezervã dreptul de a face modificãri în prezentul material si nu este responsabil pentru 
eventualele prejudicii cauzate de utilizarea necorespunzãtoare a informatiilor cuprinse aici. 
 
 SII este marcã înregistratã a firmei Seiko Instruments Inc. 
 CENTRONICS este marcã înregistratã a firmei Centronics Data Computer Corporation 
 ESC/POS este marcã a firmei Epson 
 IBM este marcã înregistratã a firmei IBM Corp.
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 INTRODUCERE        
 
 
 Vã multumim pentru cã ati optat pentru utilizarea imprimantelor din seria IT 2000. 
 
 Vã rugãm sã cititi cu mare atentie si în întregime aceste instructiuni de utilizare a imprimantei 
înainte de a o instala si folosi. 
 De asemenea vã rugãm sã pãstrati acest manual cu grijã pentru cã el contine informatii 
importante de care puteti avea nevoie pe parcursul utilizãrii imprimantei. 
 
 Instructiunile de utilizare se aplicã seriei de imprimante termice IT 2000 a cãrei listã este 
prezentatã în tabelul de mai jos: 
 
Tabel 1  

Nr 
Crt 

Codul 
modelului 

Lãtime hârtie 
[mm] 

Tãietor automat 
de hârtie 

Observatii 

1 IT 2058N 58 NU  
2 IT 2058T 58 DA  
3 IT 2080N 80 NU  
4 IT 2080T 80 DA  
5 IT 2112N 112 NU  
6 IT 2112T 112 DA  
7 IT 2038-58N 58 + 38 NU cu strângãtor de hârtie jurnal (pe 38) 
8 IT 2038-58T 58 + 38 DA (pe 58) cu strângãtor de hârtie jurnal (pe 38) 
9 IT 2055-55N 55 + 55 NU cu strângãtor de hârtie jurnal 
10 IT 2038-38N 38 + 38 NU cu strângãtor de hârtie jurnal 

 
 Modelele de la pozitiile 7-10 sunt prevãzute sã functioneze cu douã role de hârtie. Prima rolã este 
pentru bon (chitantã) iar a doua rolã este banda de control (jurnal). Banda de control este adunatã cu 
ajutorul unui dispozitiv automat de strângere a hârtiei. 
 Imprimantele din seria IT 2000 sunt imprimante termice destinate a functiona cu hârtie 
termosensibilã sub formã de role (similarã hârtiei de fax). 
 Principalele avantaje ale acestor imprimante sunt: viteza mare de scriere, fiabilitate ridicatã, 
zgomot în functionare redus, usurinta în exploatare, tãierea automatã a hârtiei, faptul cã nu folosesc 
consumabile si nu necesitã întretinere, etc. 
 Imprimantele se pot cupla la calculatoare de tip IBM-PC sau la echipamente care au prevãzute 
interfete de comunicatie serialã de tip RS-232C sau paralelã de tip CENTRONICS. 
 Domeniile în care se pot utiliza aceste imprimante sunt: puncte de vânzãri (POS), echipamente 
industriale, echipamente de mãsurã, echipamente medicale si practic orice aplicatie în care este nevoie de 
emitere de bonuri, înregistrãri de date, coduri de bare etc. 
 Aceste imprimante sunt fabricate utilizând mecanisme de imprimare termicã si interfete produse 
de cãtre firma Seiko Instruments Inc.  
 
 Instructiunile de utilizare contin urmãtoarele capitole: 
 
  INSTRUCTIUNI GENERALE     4 
   Instructiuni privind electrosecuritatea   4 
   Instructiuni de manevrare    4 
   Instructiuni de utilizare     4 
   Instructiuni privind hârtia termicã    4 
  INSTALARE SI PUNERE ÎN FUNCTIUNE   5 
   Descrierea imprimantei     5 
   Instalarea imprimantei     6 
   Setãrile imprimantei     7 
   Introducerea hârtiei în imprimantã   9 
   Utilizarea si întretinerea imprimantei   10 
  CARACTERISTICILE GENERALE    12 
  CODURILE DE CONTROL     14 
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 INSTRUCTIUNI GENERALE   
 
INSTRUCTIUNI PRIVIND ELECTROSECURITATEA 

 
ATENTIE! - Nerespectarea instructiunilor privind electrosecuri tatea poate duce la distrugerea 
echipamentelor, incendii, rãniri sau electrocutãri.  
 
- Alimentarea imprimantei se va face numai la tensiunea specificatã la capitolul caracteristici generale: 
230V ± 10% / 50Hz. Siguranta fuzibilã se va înlocui la nevoie numai cu una similarã de 0,4A. 
- Priza la care se conecteazã imprimanta trebuie sã fie obligatoriu de tipul cu contact de protectie, iar 
contactul de protectie sã fie legat la instalatia imobilului conform normelor în vigoare. 
- Pentru conectare la retea se va folosi exclusiv cablul livrat împreunã cu imprimanta. În caz de deteriorare 
se va înlocui cu unul de acelasi tip. Nu recurgeti la improvizatii. 
- Echipamentul la care este legatã imprimanta trebuie sã fie de asemenea alimentat de la o prizã cu 
contact de protectie. 
- Pentru transmiterea datelor de la echipament la imprimantã se vor utiliza numai cablurile recomandate la 
capitolul conectarea cu calculatorul. Nu recurgeti la improvizatii. 
- Cablurile de alimentare si de date nu trebuie sã fie întinse fortat. Nu amplasati obiecte grele peste 
cabluri, acest lucru poate duce la distrugerea lor. 
 
INSTRUCTIUNI DE MANEVRARE 
 
- Pe timpul transportului aveti grijã sã nu trântiti sau sã nu loviti imprimanta. 
- Este indicat ca imprimanta sã fie transportatã în ambalajul ei original. 
- Conditiile de depozitare ( în ambalajul original ) sunt urmãtoarele: 
 temperatura ambiantã: +5°C ... +35°C 

umiditatea relativã: maxim 85% (fãrã condens) 
- La mutarea imprimantei într-un loc unde temperatura este mai mare decât cea a locului de plecare, se 
asteaptã circa o orã înainte de punerea în functiune pentru echilibrarea temperaturii imprimantei cu cea a 
mediului ambiant.  
 
INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE 
 
- Capul de imprimare termicã si motorul mecanismului pot ajunge la o temperaturã ridicatã imediat dupã 
începerea tipãririi. Aveti grijã sã nu le atingeti cu mâna la înlocuirea hârtiei sau la curãtirea mecanismului. 
- Mecanismul de imprimare si suportul de prindere al acestuia au muchii care pot provoca zgârieturi 
persoanelor care nu le manevreazã cu atentie.  
- Instalarea imprimantei se va face pe o suprafatã platã si stabilã. 
- Conditiile de functionare a imprimantei sunt urmãtoarele: 
 temperatura ambiantã: +10°C ... +35°C 
  umiditatea relativã: 40% ... 80% (fãrã condens) 
- Nu instalati imprimanta în locuri în care este expusã la soare sau la câmpuri electromagnetice puternice. 
- Nu instalati imprimanta în medii pline de praf sau de vapori corozivi. 
- Evitati stropirea sau curgerea de lichide pe imprimantã. 
- Nu înlãturati sigiliul pus de cãtre fabricant, nu încercati sã desfaceti aparatul sau sã efectuati modificãri 
sau reparatii asupra aparatului. 
- Atunci când nu utilizati imprimanta, opriti-o de la comutatorul de retea din spate. 
- Nu tipãriti cu imprimanta având capacul desfãcut. 

 
INSTRUCTIUNI PRIVIND HÂRTIA TERMICÃ 
 
- Pentru depozitarea hârtiei termice se vor evita locurile cãlduroase, umede sau sub actiunea soarelui. 
- Se va evita zgârierea hârtiei termice cu obiecte dure. 
- Hârtia termicã nu se va depozita aproape de solventi organici. 
- Se va evita stropirea sau curgerea de lichide pe hârtia termicã. 
- Nu utilizati adezivi chimici pentru lipirea hârtiei termice.  
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 INSTALARE SI PUNERE ÎN FUNCTIUNE 
 
DESCRIEREA IMPRIMANTEI  
 
Completul de livrare al produsului contine urmãtoarele componente: 
 
Tabel 2  
Nr. Crt Denumire Buc. 

1 Imprimantã termicã IT 2000 1 
2 Cablu de alimentare 230V c.a. 1 
3 Rolã de hârtie termicã 1 
4 Instructiuni de utilizare 1 

 
 La cumpãrarea imprimantei verificati dacã cutia cuprinde toate componentele din tabelul 2. 
 În figura 1 este reprezentatã o vedere din fatã a imprimantei. Pãrtile vizibile sunt: carcasa, capacul 
si panoul de comandã. 
   

  Capac  Carcasă

 Panou comandă

 FIGURA 1

 
  

 În figura 2 este reprezentatã o vedere din spate a imprimantei. Partea vizibilã este panoul care 
contine comutatorul de retea, conectorul de retea si conectorii de interfatare cu calculatorul. 
 

 Panou spate  Conector REŢEA

 Intrare PARALEL   Intrare SERIAL  Siguranţă fuzibilă

 FIGURA 2

Comutator REŢEA

 



 6

 În figura 3 este reprezentatã o vedere a panoului de comandã a imprimantei. Se pot vedea 
butonul de avans hârtie si indicatoarele de functionare. 
 

 

FIGURA 3

 Indicator REŢEA

 Indicator EROARE

 Indicator lipsă HÂRTIE

 Buton AVANS HÂRTIE

 Panou comandă

REŢEA

EROARE

HÂRTIE

AVANS

 
 
INSTALAREA IMPRIMANTEI  
 
 Dupã stabilirea locului imprimantei în concordantã cu instructiunile generale, se vor conecta 
cablurile de alimentare si cele de legãturã cu calculatorul.  
 Cablul de alimentare se va cupla la conectorul RETEA aflat pe panoul din spatele imprimantei 
(vezi figura 2). Înainte de introducerea fisei cablului de alimentare în prizã, se va verifica pozitia 
comutatorului RETEA de pe panoul din spatele imprimantei (vezi figura 2). Acesta trebuie sã fie în pozitia 
oprit. Pozitia pornit este indicatã de un punct alb aflat pe comutator. 
 În continuare se va cupla cablul de legãturã cu calculatorul. În functie de dorinta utilizatorului si de 
echipamentul disponibil se va folosi unul din conectoarele de intrare aflate pe panoul din spatele 
imprimantei, notate cu PARALEL si SERIAL ( vezi figura 2). 
 Pentru conectarea imprimantei folosind interfata paralelã, se va utiliza un cablu paralel standard 
de imprimantã prevãzut la unul din capete cu conector de tip CENTRONICS cu 36 pini, iar la celãlalt capãt 
cu conector de tip D-SUB cu 25 pini. Acest cablu nu este livrat o datã cu imprimanta, el poate fi procurat 
de la orice firmã de tehnicã de calcul. Lungimea cablului nu trebuie sã fie mai mare de 2,5 metri. 
 Semnificatia pinilor la conectorul PARALEL de pe imprimantã este prezentatã în tabelul urmãtor: 
 
 Tabel 3  

Nr. PIN Semnal Tip Semnificatie 
1 STROBE Intrare Valideazã datele 
2 DATA 0 Intrare Bitul 0 de date 
3 DATA 1 Intrare Bitul 1 de date 
4 DATA 2 Intrare Bitul 2 de date 
5 DATA 3 Intrare Bitul 3 de date 
6 DATA 4 Intrare Bitul 4 de date 
7 DATA 5 Intrare Bitul 5 de date 
8 DATA 6 Intrare Bitul 6 de date 
9 DATA 7 Intrare Bitul 7 de date 
10 ACKNOWLEDGE Iesire Aratã cã datele au fost receptionate 
11 BUSY Iesire Aratã cã datele nu pot fi receptionate 
12 PE Iesire Arãtã cã nu existã hârtie 
13 SELECTED Iesire Indicã prezenta imprimantei 
16 GND - Masã 

19 - 30 GND - Masã pentru date 
32 ERROR Iesire Indicã prezenta unei erori 
33 GND - Masã 
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 Pentru conectarea imprimantei folosind interfata serialã, se va utiliza un cablu serial standard 
prevãzut la capete cu conectoare de tip D-SUB cu 25 pini mamã, respectiv tatã. Conexiunile cablului 
trebuie sã fie de tip pin la pin iar lungimea lui sã nu depãseascã 2,5 metri. Acest cablu nu este livrat o datã 
cu imprimanta, el poate fi procurat de la orice firmã de tehnicã de calcul. 
 Semnificatia pinilor la conectorul SERIAL de pe imprimantã este prezentatã în tabelul urmãtor: 
 
Tabel 4  

Nr. PIN Semnal Tip Semnificatie 
1 GND - Masã 
2 RXD Intrare Intrare de date (se leagã la TXD de pe calculator) 
3 TXD Iesire Iesire de date (se leagã la RXD de pe calculator) 
5 BUSY Iesire Stop receptie (se leagã la CTS de pe calculator) 
6 - - Conectat la pin 20 ( se leagã la DSR de pe calculator) 
7 GND - Masã pentru date 
20 - - Conectat la pin 6 (se leagã la DTR de pe calculator) 

 
 
SETÃRILE IMPRIMANTEI  
 
 Stabilirea parametrilor de functionare a imprimantei se face cu ajutorul comutatoarelor de setare 
(DIP-Switch). Acestea se aflã în interiorul imprimantei, accesul la ele se realizeazã prin compartimentul 
hârtiei, dupã înlãturarea capacului (vezi figura 4). 
 

FIGURA 4

 Comutatoare de setare

 
 
 Modificarea comutatoarelor de setare se va face numai cu imprimanta opritã de la comutatorul 
RETEA. Procesorul imprimantei citeste starea acestor comutatoare la initializare, deci orice modificare a 
stãrii nu va fi pusã în aplicare decât dupã repornirea imprimantei. 
 Comutatoarele de setare sunt organizate în douã grupuri de câte opt, notate DIP1 si DIP2. Fiecare 
comutator are douã pozitii notate ON si OFF. Modificarea stãrii unui comutator se face cu ajutorul unei 
surubelnite, prin fanta prevãzutã în compartimentul hârtiei (vezi figura 4), având grijã sã nu fie atinse alte 
componente de pe placa interfetei. Dispunerea acestor comutatoare este indicatã în figura urmãtoare: 
 

FIGURA 5
              ON                                                                                        ON

               1        2        3        4        5        6        7       8                       1        2        3       4         5       6        7        8

            DIP 2                                     DIP 1

 
 
 
 Atentie, privind din fatã, DIP1 se aflã în dreapta si DIP 2 se aflã în stânga, dupã cum se aratã în 
figura 5.  
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 Semnificatia comutatoarelor de setare este descrisã în cele ce urmeazã: 
 
 Tabel 5 

Comutatoare Functie OFF ON 
DIP1-1 la 3 Rezervate - - 

 
 Aceste comutatoare sunt setate de cãtre producãtor în procesul de fabricatie. Pozitia lor nu 
trebuie sã fie modificatã de cãtre utilizatori. 
 
Tabel 6  

Comutator Functie OFF ON 
DIP1-4 Selectie hârtie dublã (2-ply) Normalã Dublã (2-ply) 

 
 Hârtia termicã dublã are douã straturi de hârtie suprapuse care dupã tipãrire pot fi separate, 
constituindu-se în original si copie (jurnal sau bandã de control). Fizic este realizatã prin suprapunerea 
unei hârtii cu sensibilitate termicã redusã peste o hârtie cu sensibilitate termicã ridicatã care pot fi 
imprimate simultan la o singurã tipãrire.  
 Hârtia termicã dublã are nevoie de o energie termicã mai mare decãt la hârtia termicã normalã. 
Dacã se utilizeazã hârtie normalã, obligatoriu comutatorul trebuie pus pe OFF.  
 
Tabel 7  

Comutator Functie OFF ON 
DIP1-5 Selectie hârtie termicã Normalã Cu sensibilitate scãzutã 

 
 La hârtia termicã cu sensibilitate scãzutã se aplicã o energie termicã mai mare decât la hârtia 
normalã. 
 
Tabel 8  

Comutator Functie OFF ON 
DIP1-6 Selectie densitate de tipãrire 100% 130% 

 
 Punând comutatorul pe pozitia ON se obtine un contrast mai puternic la tipãrire. Pentru hârtia 
termicã normalã comutatorul trebuie pus pe OFF. 
 
Tabel 9  

Comutator Functie OFF ON 
DIP1-7 Selectie vitezã de tipãrire Mare Micã 

 
 Pe pozitia ON imprimanta tipãreste cu o vitezã redusã de 50 mm/s (400pps). Pe pozitia OFF 
imprimanta opereazã la viteza maximã, care poate ajunge pânã la 90 mm/s, în functie de lãtimea de 
tipãrire si de factorul de acoperire a hârtiei. 
 Atunci când se tipãreste preponderent în modul grafic sau când calitatea tipãririi este mai 
importantã decât viteza, comutatorul se va pune pe vitezã micã (ON). 
 
Tabel 10  

Comutator Functie OFF ON 
DIP1-8 Selectie semnalizare erorare 1 bloc 1 punct 

 
 Procesorul imprimantei poate detecta la initializare dacã capul de imprimare are puncte 
nefunctionale (scurtcircuit sau întrerupere), semnalizând prin aprinderea indicatorului de eroare si blocarea 
imprimantei. Acest lucru se poate face pentru un punct sau pentru un bloc de puncte (144). 
 Este indicat ca la tipãrirea de coduri de bare acest comutator sã fie pus pe ON, deoarece la acest 
tip de aplicatie lipsa unui punct poate compromite citirea corectã a codului. 
 Atunci când imprimanta este folositã pentru emiterea de bonuri sau tipãrirea se face numai în 
modul alfanumeric, defectarea unor puncte izolate nu deterioreazã vizibil calitatea imprimãrii. Comutatorul 
se va pune pe OFF. 
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Tabel 11  
Intrare Paritate Viteza [bps] DIP2-4 DIP2-3 DIP2-2 DIP2-1 
Serial Fãrã 2400 ON ON ON ON 
Serial Fãrã 4800 ON ON ON OFF 
Serial Fãrã 9600 ON ON OFF ON 
Serial Fãrã 19200 ON ON OFF OFF 
Serial Fãrã 38400 ON OFF ON ON 
Serial Imparã 2400 ON OFF ON OFF 
Serial Imparã 4800 ON OFF OFF ON 
Serial Imparã 9600 ON OFF OFF OFF 
Serial Imparã 19200 OFF ON ON ON 
Serial Imparã 38400 OFF ON ON OFF 
Serial Parã 2400 OFF ON OFF ON 
Serial Parã 4800 OFF ON OFF OFF 
Serial Parã 9600 OFF OFF ON ON 
Serial Parã 19200 OFF OFF ON OFF 
Serial Parã 38400 OFF OFF OFF ON 
Paralel - - OFF OFF OFF OFF 

 
 Prin aceste comutatoare se stabileste tipul interfetei de intrare: serial sau paralel si caracteristicile 
interfetei seriale. 
 Dacã se doreste utilizarea interfetei seriale la viteza de transfer de 38400bps, echipamentul la 
care este legatã imprimanta trebuie sã asigure o acuratete la transmitere mai micã de ±2% si cablul de 
date trebuie ecranat. 
 
 Tabel 12  

Comutator Functie OFF ON 
DIP2-5 Metoda de control a datelor BUSY XON / XOFF 

 
 Cu acest comutator se selecteazã metoda de control a datelor în cazul alegerii interfetei seriale. În 
cazul în care se alege interfata paralelã, starea comutatorului este ignoratã. 
 
Tabel 13  

Comutatoare Functie OFF ON 
DIP2-6 la 8 Rezervate - - 

 
 Aceste comutatoare sunt setate de cãtre producãtor în procesul de fabricatie. Pozitia lor nu 
trebuie sã fie modificatã de cãtre utilizatori. 
 
INTRODUCEREA HÂRTIEI ÎN IMPRIMANTÃ  
 
 Imprimantele din seria IT 2000 sunt destinate sã functioneze cu role de hârtie termicã. În general, 
hârtia termicã sub formã de role are o singurã fatã activã si utilizatorul trebuie sã introducã hârtia în 
imprimantã cu suprafata activã în sus. 
 Rolele de hârtie termicã au de regulã suprafata activã pe exterior, deci hârtia trebuie introdusã în 
mecanism dupã cum se poate vedea în figura 7. 
 Introducerea hârtiei se va face numai cu imprimanta opritã de la comutatorul RETEA. Capãtul 
hârtiei se va tãia conform desenului din figura urmãtoare: 
 
 

FIGURA 6

30-40mm

 
 
 Se trage levierul de ridicare a capului termic în sus (vezi figura 7) si apoi se introduce capãtul 
hârtiei prin fanta aflatã în spatele mecanismului pânã când capãtul iese prin partea din fatã. Se introduce 
rola de hârtie în compartimentul sãu din imprimantã. Se trage usor de capãtul hârtiei urmãrindu-se ca 
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hârtia sã fie orizontal perpendicularã pe mecanism si apoi se împinge în jos levierul de ridicare a capului 
termic. Se pune capacul de protectie si apoi se poate porni imprimanta. 
 Nu uitati levierul de ridicare a capului termic în pozitia de sus, pentru cã imprimanta nu va lucra si 
indicatorul de eroare va sta aprins. 
  
 

FIGURA 7

 Levierul capului termic

 Mecanism imprimare

 Rolă hârtie

 Tăietor automat

 
 
UTILIZAREA SI ÎNTRETINEREA IMPRIMANTEI  
 
 Imprimantele din seria IT 2000 sunt dotate cu mecanisme termice cu duratã de viatã mare, care 
nu necesitã consumabile. Utilizând imprimanta conform specificatiilor din acest manual si folosind hârtia 
recomandatã la capitolul caracteristici generale, imprimanta nu are nevoie de întretinere. Singura operatie 
necesarã este schimbarea rolei de hârtie, atunci când se terminã. 
 Este recomandabil totusi ca la anumite perioade de timp sã se efectueze o stergere a capului de 
imprimare pentru a îndepãrta praful si impuritãtile care s-au depus la contactul cu hârtia termicã. 
 Stergerea capului termic se va face întotdeauna cu imprimanta opritã de la comutatorul RETEA. 
Se va folosi pentru stergere vatã sau bumbac îmbibate în alcool etilic. Nu se vor folosi alte tipuri de 
solventi sau substante de curãtat. 
 Capul termic trebuie sã fie rece atunci când se face stergerea. Nu se vor folosi obiecte metalice 
pentru a nu deteriora elementele de imprimare. Dupã stergere se va astepta pânã când alcoolul etilic de 
pe capul termic se va evapora complet si apoi se va pune din nou în functiune imprimanta. 
 La imprimantele care nu sunt prevãzute cu tãietor automat de hârtie, accesul la capul termic se 
face prin ridicarea levierului în sus (vezi figura 7). La celelalte modele se va înlãtura mai întâi tãietorul 
automat. Acest lucru se face prin arcuirea usoarã spre exterior a celor douã piese de fixare din plastic de 
pe lateralele tãietorului si apoi rotirea acestuia în jurul axei de pe suprafata de sus, dupã cum se poate 
vedea în figura urmãtoare:    
 
  

FIGURA 8

 Piese fixare

 A

 B
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 La utilizarea imprimantelor trebuie avut în vedere câteva reguli:   
 
- Nu dati comandã de retragere a hârtiei dupã comanda de tãiere automatã. Existã riscul de îngrãmãdire a 
hârtiei în mecanism si blocare a imprimantei. 
- Pentru a preveni îngrãmãdirea hârtiei în mecanism este indicat ca dupã o comandã de tãiere automatã 
sã dati întotdeauna o comandã de avans al hârtiei cu circa 3mm. 
- Dacã hârtia s-a îngrãmãdit în mecanism si a provocat blocarea imprimantei, ridicati levierul capului 
termic (vezi figura 7), apoi rabateti tãietorul automat de hârtie folosind metoda descrisã în pagina 
precedentã (vezi figura 8) si apoi înlãturati hãrtia care a provocat blocarea imprimantei. 
- Dacã hârtia s-a blocat în tãietorul automat si cutitul de tãiere al hârtiei a rãmas pe pozitia închis se poate 
roti motorul tãietorului cu ajutorul unei surubelnite în cruce si astfel se ridicã cutitul eliberând hârtia. La 
tãietoarele automate pentru hârtie cu lãtime de 58mm si 80mm, surubelnita se introduce prin orificiul   B 
(vezi figura 8) iar la tãietorul automat pentru hârtie cu lãtime de 112mm, surubelnita se introduce prin 
orificiul A (vezi figura 8). 
 
 Dacã imprimanta nu functioneazã corect se vor lua u rmãtoarele mãsuri:  
 
- Atunci când indicatorul de RETEA nu este aprins se va verifica dacã comutatorul RETEA este pe pozitia 
pornit, dacã cablul de alimentare este corect cuplat, dacã priza la care este cuplat cablul are tensiune sau 
dacã siguranta fuzibilã este bunã (se vor folosi numai sigurante de 0,4A). 
-  Atunci când este aprins indicatorul de eroare se va verifica dacã levierul capului de imprimare termicã 
este împins în jos sau dacã tãietorul automat de hârtie nu este blocat. Indicatorul de eroare se poate 
aprinde si în conditiile unei folosiri intensive a imprimantei atunci când temperatura capului de imprimare 
depãseste limitele normale. În acest din urmã caz, dupã câteva minute, timp necesar pentru rãcirea 
capului termic, se poate relua tipãrirea. 
- Atunci când sunt aprinse indicatorul de eroare si cel de lipsã hârtie simultan se va verifica dacã este 
hârtie în mecanism. 
- Atunci când imprimanta nu tipãreste se va verifica dacã cablul de date este cuplat corect, dacã hârtia nu 
s-a blocat în mecanism sau dacã nu existã corpuri strãine în mecanism care împiedicã functionarea 
imprimantei. 
- Atunci când hârtia se miscã dar pe ea nu se tipãreste nimic se verificã dacã hârtia a fost introdusã cu 
partea activã în sus sau dacã hârtia folositã nu este cumva normalã si nu termosensibilã. 
- Atunci când imprimanta tipãreste cu un contrast scãzut, fie temperatura mediului ambiant este foarte 
scãzutã, fie capul de imprimare termicã s-a murdãrit si trebuie sters. 
- Depanarea si service-ul imprimantei se efectueazã  de cãtre unitãtile specificate în certificatul de 
calitate si garantie. 
 
 Procedura de testare a imprimantei (autotest):  
 
Imprimantele din seria IT 2000 au o functie de autotestare. Acest lucru se poate face prin oprirea 
imprimantei de la comutatorul RETEA si apoi pornirea ei de la acest comutator simultan cu apãsarea 
butonului de avans hârtie. Imprimanta va tipãri un mesaj care cuprinde o descriere a stãrii comutatoarelor 
de setare si o însiruire a tuturor caracterelor tipãribile. La modelele prevãzute cu douã role de hârtie nu se 
va efectua acest autotest deoarece el va scrie si în spatiile unde nu existã hârtie.  
 
 Imprimantele cu douã role de hârtie:  
 
Modelele prevãzute sã functioneze cu douã role de hârtie necesitã o atentie sporitã din partea 
utilizatorului. Aceste imprimante sunt dotate cu un mecanism care poate scrie pe o lãtime totalã a hârtiei 
de  112 mm (respectiv 80 mm la IT 2038-38N). Introducerea în acest mecanism a douã role de hârtie va 
duce inevitabil la aparitia de zone ale capului termic sub care nu existã hârtie ( spatiul dintre role si/sau 
spatiile rãmase libere pe margini).  Utilizatorul trebuie sã-si construiascã pe echipamentul cu care 
comandã imprimanta un program care sã evite tipãrirea în zonele în care nu existã hârt ie. 
Nerespectarea acestui fapt poate duce la deteriorarea capului termic sau a tamburului de cauciuc al 
mecanismului.  
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 CARACTERISTICI GENERALE 
 
Tabel 14  

Model imprimantã  IT 2058N 
IT 2058T 

IT 2080N 
IT 2080T 

IT 2112N 
IT 2112T 

IT 2038-58N 
IT 2038-58T 
IT 2055-55N 
IT 2038-38N 

Metoda de tipãrire Cap termic cu puncte în linie 
Moduri de tipãrire Set de caractere extins propriu 

Caractere care se pot încãrca 
Fonturi optionale 
Caractere definite de utilizator 
Grafic 
Coduri de bare  

Tip de hârtie folositã Role de hârtie termicã 
 

Role de hârtie 
termicã 

Numãr de role folosite 1 1 1 2 
Lãtime hârtie [mm] 58 80 112 Vezi Tabel 15 
Tip de mecanism folosit (SII) LTP2242 LTP2342 LTP2442 Vezi Tabel 15 
Numãr total de puncte pe linie 432 576 864 Vezi Tabel 15 
Numãr de puncte tipãribile pe linie 432 576 832 Vezi Tabel 15 
Rezolutie [puncte/mm] 8 
Pasul motorului [mm] 0,125 
Numãr de caractere pe linie  
      (caractere de 24 puncte) 

27 36 52 Vezi Tabel 15 

Configuratia caracterelor: 
          Set de caractere extins propriu 
          Caractere care se pot încãrca 
          Caractere definite de utilizator 

16 puncte 
16x8 
16x8 
16x16 

24 puncte 
24x12 * 
24x12 * 
24x24 * 

Distanta între linii [puncte] 16 * 
Distanta între caractere [puncte] 4 * 
Viteza maximã de tipãrire [mm/sec] 90 75 
Tãietor automat de hârtie La modelele ale cãror coduri se terminã cu T 
Strângãtor automat al hârtiei jurnal NU DA 
Interfata cu calculatorul Paralel (CENTRONICS) 

Serial (RS-232C) 
Tensiunea de alimentare 230 V ± 10% / 50 Hz 
Puterea consumatã maximã 60 W 
Domeniul temperaturilor de functionare +10°C ..... +35°C 
Domeniul umiditãtilor relative de functionare 40% ..... 80% (fãrã condens) 
Domeniul temperaturilor de stocare +5°C ..... +35°C 
Umiditatea relativã maximã de stocare 85% (fãrã condens) 
Dimensiuni: lungime x lãtime x înãltime  255 x 205 x 125 mm 
Greutate aproximativã  4 kg 

  
* Valorile implicite pot fi schimbate prin comenzi date imprimantei 
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 Tabel 15  
Imprimante cu douã role de hârtie  IT 2038-58N IT 2038-58T IT 2055-55N IT 2038-38N 
Lãtime hârtie (bon + jurnal) [mm] 58 +38 58 + 38 55 + 55 38 + 38 
Tip de mecanism folosit (SII) LTP2442 LTP2442 LTP2442 LTP2342 
Tãietor automat de hârtie (pe bon) NU DA NU NU 
Numãr total de puncte pe linie 864 864 864 576 
Numãr de puncte tipãribile pe linie 400 + 256 * 400 + 256 * 384 + 384 * 256 + 256 * 
Numãr de caractere pe linie 
        (caractere de 24 puncte) 

25 + 16 * 
(25 + 25) ** 

25 + 16 * 
(25 + 25)** 

24 + 24 * 16 + 16 * 

   
* Valorile implicite pot fi schimbate de utilizator prin programarea adecvatã a echipamentului care 
comandã imprimanta. Programul creat nu trebuie sã tipãreascã în zonele în care nu existã hârtie.   
** În conditiile în care pe bon se tipãreste cu caractere de 24 puncte iar pe jurnal cu caractere de 16 
puncte. 
 
 
Tabel 16  
Hârtia termicã recomandatã TF50KS-E2C 65µm Nippon Paper Industries 
 PD160R-N 75µm New Oji Paper Co., Ltd 

 TW80KKS dublã Nippon Paper Industries 

 AFP235 65µm Mitsubishi Paper Mills Ltd. 

 TL69KS-R2 90µm Nippon Paper Industries 
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 CODURILE DE CONTROL 
 
 Caracterele pe care le poate receptiona imprimanta au codurile hexazecimale cuprinse în 
intervalul 00H - FFH. Aceste caractere se împart în mai multe categorii dupã cum urmeazã: 
 
 - 00H - 1FH  Zona codurilor de control 
 - 20H - 7EH Set de caractere tipãribile 
 - 7FH  Ignorat 
 - 80H - FEH Set extins de caractere tipãribile 
 - FFH  Ignorat 
 
  În zona codurilor de control existã anumite caractere cu care se construiesc comenzile 
imprimantei. Aceste caractere sunt: LF(0AH), CR(0DH), SO(0EH), DC2(12H), DC3(13H), DC4(14H), 
CAN(18H), ESC(1BH) si FS(1CH). Celelalte caractere din zona codurilor de control sunt ignorate. 
 
 Comenzile imprimantei sunt listate în tabelul urmãtor: 
 
 Tabel 17  

Nr. 
Crt. 

Comandã Descriere 

1 LF Avans hârtie o linie 
2 CR Întoarcere de car 
3 ESC+"J"+n Tipãrire si avans hârtie n puncte 
4 ESC+"j"+n Tipãrire si retragere hârtie n puncte 
5 ESC+"2" Distanta între linii de 16 puncte 
6 ESC+"0" Distanta între linii de 4 puncte 
7 ESC+"A"+n sau ESC+"3"+n Distanta între linii de n puncte 
8 ESC+SP+n Distanta între caractere de n puncte 
9 ESC+"s"+nl+nr Spatiul la stânga si la dreapta caracterelor în puncte 
10 ESC+"U"+n Tipãrire normalã (n=0) sau invers (n=1) 
11 DC2+"Y"+n Tipãrire cu caracterele rotite 
12 ESC+"-"+n Subliniere (n este grosimea sublinierii) 
13 SO Pornire tipãrire cu lãtime dublã (cu revenire) 
14 DC4 Oprire tipãrire cu lãtime dublã (cu revenire) 
15 ESC+"W"+n Comutã tipãrirea cu lãtime dublã 
16 ESC+"w"+n Comutã tipãrirea cu înãltime dublã 
17 ESC+"I"+n Comutã tipãrirea de caractere albe pe fond negru 
18 ESC+"E" Pornire tipãrire îngrosatã (bold) 
19 ESC+"F" Oprire tipãrire îngrosatã (bold) 
20 DC2+"F"+n Selectie mãrime caracter  
21 ESC+"K", FS+"&" Porneste modul Kanji 
22 ESC+"H", FS+"." Opreste modul Kanji 
23 ESC+"&"+s+e+Font Data Definire de caractere încãrcate (downloaded) 
24 ESC+"%"+n Comutã tipãrirea cu caractere încãrcate (downloaded) 
25 DC2+"D"+n Activeazã sau nu memoria pentru caractere încãrcate  
26 ESC+"+"+k1+k2+Font Data, 

FS+"2"+k1+k2+Font Data 
Caractere definite de utilizator 

27 DC2+"G"+n Activeazã sau nu memoria pentru caracterele definite 
28 DC2+"P"+s+e+x+y+Font Data Defineste caractere optionale 
29 DC2+"O"+n Selecteazã sau nu utilizarea caracterelor optionale 
30 DC2+"Q" Sterge caracterele optionale 
31 DC3+"A" Selecteazã buffer-ul A pentru linia de gardã (ruler) 
32 DC3+"B" Selecteazã buffer-ul B pentru linia de gardã (ruler) 
33 DC3+"V"+Image Data Memoreazã imaginea pentru linia de gardã (ruler) 
34 DC3+"D"+nl+nh Defineste linia de gardã prin puncte 
35 DC3+"L"+ml+mh+nl+nh Defineste linia de gardã prin linii 
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Tabel 17 (continuare)  
Nr. 
Crt. 

Comandã Descriere 

36 DC3+"F"+n1+n2 Defineste linia de gardã printr-un model repetat (pattern) 
37 DC3+"+" Activeazã linia de gardã 
38 DC3+"-" Dezactiveazã linia de gardã 
39 DC3+"P" Tipãreste o linie de gardã dupã golirea buffer-ului de rând 
40 DC3+"C" Sterge buffer-ul selectat al liniei de gardã 
41 DC3+"(" Acceptã mai multe comenzi de setare a liniei de gardã 
42 ESC+"V"+nl+nh+Image Data Tipãreste o imagine graficã 
43 DC2+"T"+n+x+yl+yh+Stamp Data Creeazã o imagine memoratã (stamp) 
44 DC2+"S"+n+x Selecteazã o imagine memoratã (stamp) 
45 DC2+"V" Tipãreste imaginea memoratã selectatã (stamp) 
46 DC2+"W" Opreste tipãrirea imaginii memorate (stamp) 
47 DC2+"U"+n Sterge din memorie imaginea memoratã (stamp) 
48 DC2+"M"+n+dl+dh+Char Data Creeazã un sir de caractere memorat (character string) 
49 DC2+"L"+n Selecteazã si tipãreste un sir de caractere memorat 
50 DC2+"N"+n Sterge din memorie un sir de caractere memorat 
51 DC2+"~"+n Specificã densitatea de tipãrire  
52 DC2+"r" Rãspunde la comandã cu valoarea memoriei RAM libere 
53 DC2+"e"+n Raporteazã erorile 
54 DC2+"q"+n Rãspunde la comandã cu codul specificat 
55 DC2+"v" Rãspunde la comandã cu valoarea tensiunii de alimentare 
56 DC2+"s" Rãspunde la comandã cu suma de control a RAM-ului 
57 DC2+"h" Raporteazã despre erorile punctelor de pe capul termic 
58 ESC+"#"+n Stabileste legea de suprapunere grafic cu alfanumeric 
59 ESC+"="+n Stabileste ordinea de tipãrire a bitilor în mod grafic 
60 DC2+"p"+n Valideazã sau nu aparitia erorii de lipsã hârtie 
61 DC2+"m"+s+nl+nh Avans hârtie pânã la detectarea marcajului 
62 CAN Sterge buffer-ul de linie 
63 ESC+"@" Reset 
64 DC2+"R" Initializarea memoriei RAM 
65 ESC+"i" Taie hârtia complet 
66 ESC+"m" Taie hârtia partial 
67 GS+"k"+n+Data+NUL Tipãrire coduri de bare (Bar Code) 
68 GS+"w"+n1+n2 Stabileste grosimea liniilor din codul de bare 
69 GS+"p"+n Stabileste pozitia de tipãrire a codului de bare 
70 GS+"h"+n Stabileste înãltimea codului de bare 
71 GS+"H"+n Stabileste pozitia caracterelor din codul de bare 
72 GS+"f"+n Selecteazã mãrimea caracterelor din codul de bare 

 
 
 În continuare vor fi descrise în amãnunt comenzile imprimantei: 
 
 1. LF     Avans hârtie o linie  
 
COD: 0AH     1010 
 
FUNCTIE: Se tipãreste continutul buffer-ului de linie în modul curent de tipãrire si apoi hârtia avanseazã 
pe o distantã predefinitã. La initializare, distanta implicitã de avans al hârtiei este de 16 puncte. Orice cod 
LF receptionat imediat dupã un cod CR este ignorat. 
 
 2. CR     Întoarcere de car  
 
COD: 0DH     1310 
 
FUNCTIE: Îndeplineste aceeasi functie ca si LF, se tipãreste continutul buffer-ului de linie în modul curent 
de tipãrire si apoi hârtia avanseazã pe o distantã predefinitã. La initializare, distanta implicitã de avans al 
hârtiei este de 16 puncte. Orice cod LF receptionat imediat dupã un cod CR este ignorat. 
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 3. ESC+"J"+n    Tipãrire si avans hârtie n puncte  
 
COD: 1BH+4AH+n    2710+7410+n  
  
FUNCTIE: Tipãreste continutul buffer-ului de linie si apoi hârtia avanseazã cu n puncte. Avansul se poate 
face între 0 si 255 puncte. Dacã buffer-ul de linie nu contine date se executã doar avansul hârtiei. 
 
 4. ESC+"j"+n    Tipãrire si retragere hârtie n pun cte  
 
COD: 1BH+6AH+n    2710+10610+n 
 
FUNCTIE: Tipãreste continutul buffer-ului de linie, avanseazã hârtia cu o linie si apoi retrage hârtia cu n 
puncte. Retragerea hârtiei se poate face între 0 si 255 puncte. Dacã buffer-ul de linie nu contine date se 
executã doar retragerea hârtiei. În acest timp linia de gardã (ruler) si imaginea memoratã (stamp) nu sunt 
functionale (nu se tipãresc). 
 
 5. ESC+"2"    Distanta între linii de 16 puncte  
 
COD: 1BH+32H    2710+5010 
 
FUNCTIE: Stabileste distanta între douã linii la tipãrire de 16 puncte. Aceasta este setarea implicitã la 
initializarea imprimantei. 
 
 6. ESC+"0"    Distanta între linii de 4 puncte  
 
COD: 1BH+30H    2710+4810 
 
FUNCTIE: Stabileste distanta între douã linii la tipãrire de 4 puncte. 
 
 7. ESC+"A"+n, ESC+"3"+n  Distanta între linii de n  puncte  
 
COD: 1BH+41H+n    2710+6510+n 
 1BH+33H+n    2710+5110+n 
 
FUNCTIE: Stabileste distanta între douã linii la tipãrire de n puncte. Distanta n poate lua valori între 0 si 
255 puncte. 
 
 8. ESC+SP+n    Distanta între caractere de n punct e  
 
COD:  1BH+20H+n    2710+3210+n 
 
FUNCTIE: Stabileste distanta între douã caractere la tipãrire de n puncte. Distanta n poate lua valori  între 
0 si 127 puncte. Spatiul specificat prin n este plasat la dreapta fiecãrui caracter. Spatiul de la stânga 
fiecãrui caracter este automat pus pe zero dupã aceastã comandã. La initializarea sistemului, valoarea 
implicitã a distantei între caractere este de 4 puncte. 
 
 9. ESC+"s"+nl+nr   Spatiul la stânga si la dreapta  caracterelor  
 
COD: 1BH+73H+nl+nr    2710+11510+nl+nr 
 
FUNCTIE: Stabileste spatiul de la stânga si cel de la dreapta fiecãrui caracter în puncte. Spatiile nl (la 
stânga) si nr (la dreapta) pot lua valori Între 0 si 127. La initializarea imprimantei, valorile implicite sunt 
nl=0 si nr=4. 
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 10. ESC+"U"+n   Tipãrire inversã  
 
COD: 1BH+55H+n    2710+8510+n 
 
FUNCTIE: Comutã între tipãrirea normalã si cea inversatã. Numai ultimul bit din n (cel mai putin 
semnificativ) este citit: 
  n=0 Tipãrire normalã (implicit) 
  n=1 Tipãrire inversatã 
 Tipãrire inversatã înseamnã cã fiecare caracter este tipãrit cu partea de sus în jos si secventa de 
caractere este inversatã. Primul caracter de pe linie se tipãreste în partea dreaptã si celelalte caractere 
continuã de la dreapta spre stânga. Tipãrirea inversatã se aplicã caracterelor si sublinierii dar nu se aplicã 
imaginilor grafice, liniei de gardã (ruler) si imaginilor memorate (stamp). 
 
 11. DC2+"Y"+n   Tipãrire cu caractere rotite  
 
COD: 12H+59H+n    1810+8910+n 
 
FUNCTIE: Caracterele care urmeazã dupã comandã sunt tipãrite rotite. Numai ultimii doi biti mai putin 
semnificativi din n sunt cititi: 
   n=0 Caractere nerotite (implicit) 
  n=1 Caractere rotite la dreapta cu 90° 
  n=2 Caractere rotite la stânga cu 90° 
  n=3 Ignorat 
 Sunt rotite numai caracterele care urmeazã dupã comandã. Caractere rotite si nerotite pot fi 
tipãrite pe aceeasi linie. Comanda nu are efect asupra sublinierii si asupra fonturilor optionale. 
 
 12. ESC+"-"+n    Subliniere  
 
COD: 1BH+2DH+n    2710+4510+n 
 
FUNCTIE: Comutã Intre caractere normale si caractere subliniate. Numai ultimii trei biti mai putin 
semnificativi din n sunt cititi: 
  n=0  Caractere nesubliniate (implicit) 
  n=1 la 7 Caractere subliniate cu linie cu grosimea de n puncte 
 Dacã o linie contine caractere subliniate, atunci distanta între aceastã linie si cea urmãtoare este 
mãritã cu grosimea sublinierii. Sublinierea poate fi pornitã si opritã de mai multe ori în cadrul unei linii 
tipãrite dar grosimea sublinierii trebuie sã fie constantã în cadrul aceleiasi linii. De aceea grosimea 
sublinierii va fi cea stabilitã la ultima comandã de subliniere din cadrul liniei. 
 
 13. SO     Pornire tipãrire cu lãtime dublã (cu re venire)  
 
COD: 0EH     1410 
 
FUNCTIE: Porneste modul de tipãrire a caracterelor cu lãtime dublã. Acest mod se opreste automat la 
terminarea liniei. De asemenea modul de tipãrire cu lãtime dublã poate fi oprit prin comenzile DC4, LF, 
CR, CAN sau ESC+"W"+0. Spatiul curent dintre caractere este de asemenea dublat (pânã la 254 de 
puncte). O linie poate contine caractere normale, caractere cu lãtime dublã si/sau caractere cu înãltime 
dublã. Dacã imprimantã este în modul de tipãrire cu caractere cu înãltime dublã si primeste aceastã 
comandã, ea va trece în modul de tipãrire cu caractere cu înãltime si lãtime duble. 
 
 14. DC4    Oprire tipãrire cu lãtime dublã (cu rev enire)  
 
COD: 14H     2010 
 
FUNCTIE: Opreste modul de tipãrire a caracterelor cu lãtime dublã activat prin comanda SO. Este modul 
de lucru implicit al imprimantei. 
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 15. ESC+"W"+n   Comutã tipãrirea cu lãtime dublã   
 
COD: 1BH+57H+n    2710+8710+n 
 
FUNCTIE: Comutã modul de tipãrire cu lãtime dublã. Numai ultimul bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Opreste modul de tipãrire cu caractere cu lãtime dublã (implicit) 
  n=1 Porneste modul de tipãrire cu caractere cu lãtime dublã. 
 Spatiul dintre caractere este de asemenea dublat (pânã la 254 puncte). O linie poate contine 
caractere normale, caractere cu lãtime dublã si/sau caractere cu înãltime dublã. Dacã imprimantã este în 
modul de tipãrire cu caractere cu înãltime dublã si primeste aceastã comandã, ea va trece în modul de 
tipãrire cu caractere cu înãltime si lãtime duble. 
 
 16. ESC+"w"+n   Comutã tipãrirea cu înãltime dublã  
 
COD: 1BH+77H+n    2710+11910+n 
 
FUNCTIE: Comutã modul de tipãrire cu înãltime dublã. Numai ultimul bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Opreste modul de tipãrire cu caractere cu înãltime dublã (implicit) 
  n=1 Porneste modul de tipãrire cu caractere cu înãltime dublã. 
 O linie poate contine caractere normale, caractere cu lãtime dublã si/sau caractere cu înãltime 
dublã. Dacã imprimantã este în modul de tipãrire cu caractere cu lãtime dublã si primeste aceastã 
comandã, ea va trece în modul de tipãrire cu caractere cu înãltime si lãtime duble. 
 
 17. ESC+"I"+n    Comutã tipãrirea de caractere alb e pe fond negru  
 
COD: 1BH+49H+n    2710+7310+n 
 
FUNCTIE: Comutã modul de tipãrire de caractere albe pe fond negru. Numai ultimul bit al lui n este luat în 
considerare: 
  n=0 Opreste modul de tipãrire cu caractere albe pe fond negru (implicit). 
  n=1 Porneste modul de tipãrire cu caractere albe pe fond negru. 
 Spatiul dintre caractere este tipãrit negru. Spatiul dintre linii chiar dacã linia nu contine caractere 
este tipãrit negru. 
 
 18. ESC+"E"    Pornire tipãrire îngrosatã (bold)  
 
COD: 1BH+45H    2710+6910 
 
FUNCTIE: Imprimanta tipãreste îngrosat (bold) caracterele care urmeazã dupã aceastã comandã. 
 
 19. ESC+"F"    Oprire tipãrire îngrosatã (bold)  
 
COD: 1BH+46H    2710+7010 
 
FUNCTIE: Comanda opreste modul de tipãrire îngrosat (bold). 
 
 20. DC2+"F"+n   Selectie mãrime caracter  
 
COD: 12H+46H+n    1810+7010+n 
 
FUNCTIE: Comanda selecteazã mãrimea caracterelor tipãrite. Numai cel mai putin semnificativ bit al lui n 
este luat în considerare: 
  n=0 caractere de 16 puncte 
  n=1 caractere de 24 puncte (implicit) 
 Configuratia matricii caracterului în puncte se poate vedea în tabelul 14. Comanda se aplicã atât 
setului propriu de caractere cât si caracterelor încãrcate sau definite de utilizator. 
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 21. ESC+"K", FS+"&"   Porneste modul Kanji  
 
COD:  1BH+4BH    2710+7510 
 1CH+26H    2810+3810 
 
FUNCTIE: Porneste modul de tipãrire Kanji. Caracterele definite de utilizator pot fi tipãrite prin 
introducerea a 2 octeti în domeniul de la 7721H la 777EH. 
 
 22. ESC+"H", FS+"."   Opreste modul Kanji  
 
COD: 1BH+48H    2710+7210 
 1CH+2EH    2810+4610 
 
FUNCTIE: Opreste modul de tipãrire Kanji 
 
 23. ESC+"&"+s+e+Font Data  Definire de caractere î ncãrcate (downloaded)  
 
COD: 1BH+26H+s+e+Font Data  2710+3810+s+e+Font Data 
 
FUNCTIE: Defineste caractere încãrcate (downloaded). 
  s  Codul de start al seriei de caractere 
  e  Codul de sfârsit al seriei de caractere 
    20H ≤ s ≤ e ≤ FEH, s ≠ 7FH, e ≠ 7FH 
  Font data Succesiunea de octeti care reprezintã imaginea caracterelor 
 Caractere încãrcate sunt acele caractere create de cãtre utilizator care pot fi alocate codurilor din 
domeniul 20H la FEH (excluzând 7FH). Mãrimea caracterelor încãrcate este dictatã de cãtre comanda de 
selectie a mãrimii caracterelor (DC2+"F"+n): 
  24puncte: 24x16 
  16puncte: 16x8 
 Chiar dacã fontul de 24 puncte este definit ca 24x16 puncte existã câteva restrictii la tipãrire. 
Caracterele trebuiesc definite cu numãrul de puncte pe orizontalã mai mic sau egal cu 12 pentru a putea fi 
tipãrit complet indiferent de setãrile referitoare la spatiul din dreapta. Dacã se utilizeazã ambele mãrimi de 
caractere, trebuiesc definite amândouã pentru acelasi cod. 
 Numãrul de octeti din "Font Data" depinde de mãrimea caracterelor (24 sau 16 puncte) si de 
numãrul de caractere (e-s). Un caracter de 24 puncte are nevoie de 48 octeti pentru definire iar un 
caracter de 16 puncte are nevoie de 16 octeti pentru definire. Alocarea graficã a acestor octeti în cadrul 
unui caracter este prezentatã în figura urmãtoare: 
 

                           

FIGURA 9

16 puncte

        1        2

               3        4      8 puncte

         1
           24             2
        puncte

             16
           puncte

      47       48                16

  Caracter de 24 puncte     Caracter de 16 puncte
 

 
 Datele introduse în comandã vor fi alocate secvential codurilor specificate între s si e. Dacã în 
domeniul de coduri specificat se gãseste 7FH , se vor introduce pentru acest cod toti octetii egali cu 00H 
(48 respectiv 16 octeti pentru fontul de 24 respectiv 16 puncte). Codul 7FH este ignorat si deci nu va putea 
fi tipãrit. 
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 Implicit, dispunerea unui octet în cadrul caracterului începe cu bitul cel mai putin semnificativ în 
partea stângã. Aceastã dispunere poate fi schimbatã prin comanda ESC+"="+n. Dacã zona de memorie 
pentru caracterele încãrcate este dezactivatã prin comanda DC2+"D"+0, atunci comanda de ESC+"&" este 
ignoratã. Caracterele încãrcate sunt pierdute la reset sau la oprirea alimentãrii imprimantei. 
 
 24. ESC+"%"+n   Comutã tipãrirea cu caractere încã rcate (downloaded)     
 
COD: 1BH+25H+n    2710+3710+n 
 
FUNCTIE: Comutã modul de tipãrire cu caractere încãrcate (downloaded). Numai cel mai putin 
semnificativ bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Dezactiveazã tipãrirea cu caracterele încãrcate (implicit) 
  n=1 Activeazã tipãrirea cu caracterele încãrcate 
 Codurile pentru care s-au încãrcat date vor fi tipãrite cu noile imagini, iar celelalte coduri vor fi 
tipãrite folosind setul intern de caractere. 
 
 25. DC2+"D"+n   Activeazã sau nu memoria pentru ca ractere încãrcate   
 
COD:  12H+44H+n    1810+6810+n 
 
FUNCTIE: Seteazã zona de memorie pentru caracterele încãrcate (downloaded) în activã sau inactivã. 
Comanda sterge de asemenea buffer-ul de linie.  Numai cel mai putin semnificativ bit al lui n este luat în 
considerare: 
  n=0 Dezactiveazã zona de memorie pentru caractere încãrcate 
  n=1 Activeazã zona de memorie pentru caractere încãrcate (implicit) 
 Dacã comanda se dã cu n=0, se vor sterge caracterele încãrcate si urmãtoarele comenzi vor fi 
ignorate: ESC+"&" si ESC+"%". De asemenea comanda atrage dupã sine si deselectarea automatã a 
sirurilor de caractere memorate (character sting) si a imaginilor memorate (stamp). Zona de memorie 
RAM ocupatã de caracterele încãrcate (downloaded) este de 14568 octeti. Atunci când aceastã zonã este 
dezactivatã, ea este declaratã liberã si poate fi folositã pentru alte operatii cum ar fi imagini (stamp) sau 
siruri de caractere (character sting) memorate de cãtre imprimantã. Dacã la un moment dat memoria RAM 
declaratã liberã este mai micã de 14568 octeti, comanda de reactivare a memoriei pentru caractere 
încãrcate (downloaded) este ignoratã. 
 
 26. ESC+"+"+k1+k2+Font Data, FS+"2"+k1+k2+Font Dat a           Caractere definite de utilizator  
 
COD: 1BH+2BH+k1+k2+Font Data  2710+4310+k1+k2+Font Data 
 1CH+32H+k1+k2+Font Data  2810+5010+k1+k2+Font Data 
 
FUNCTIE: Se poate introduce un caracter definit de cãtre utilizator. Comanda este destinatã în special 
introducerii caracterelor japoneze Kanji având codurile cuprinse între 7721H si 777EH. 
  k1  Primul octet = 77H 
  k2  Al doilea octet = 21H ..... 7EH 
  Font Data  Succesiune de octeti care reprezintã imaginea caracterelor 
 Mãrimea caracterelor definite de utilizator este dictatã de cãtre comanda de selectie a mãrimii 
caracterelor (DC2+"F"+n): 
  24puncte: 24x24 
  16puncte: 16x16 
 Se pot defini 94 de caractere cu codurile cuprinse între 7721H si 777EH. Numãrul de octeti din 
"Font Data" depinde de mãrimea caracterului. Un caracter de 24 puncte are nevoie de 72 octeti pentru 
definire iar un caracter de 16 puncte are nevoie de 32 octeti. 
 Implicit, dispunerea unui octet în cadrul caracterului începe cu bitul cel mai putin semnificativ în 
partea stângã. Aceastã dispunere poate fi schimbatã prin comanda ESC+"="+n. Dacã zona de memorie 
pentru caracterele definite de cãtre utilizator este dezactivatã prin comanda DC2+"G"+0, atunci comanda 
de ESC+"+" sau FS+"2" este ignoratã. 
 Spatiul între douã caractere definite de cãtre utilizator este de douã ori mai mare decât la 
caracterele care au lãtime de un singur octet. 
 Caracterele definite de cãtre utilizator sunt pierdute la reset sau la oprirea alimentãrii imprimantei. 
 Alocarea graficã a octetilor în cadrul unui caracter este prezentatã în figura 10. Se poate vedea cã 
la caracterele de 24 puncte sunt 3 octeti pe linie si la caracterele de 16 puncte sunt 2 octeti pe linie.
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     24 puncte

        1            2  3

               4            5  6                  16 puncte

                1             2

           24                           3             4
        puncte

             16
                         puncte

     70           71                  72             31             32

    Caracter de 24 puncte            Caracter de 16 puncte

FIGURA 10

 
 
 27. DC2+"G"+n   Activeazã sau nu memoria pentru ca ractere definite  
 
COD: 12H+47H+n    1810+7110+n 
 
FUNCTIE: Seteazã zona de memorie pentru caracterele definite de cãtre utilizator în activã sau inactivã. 
Numai cel mai putin semnificativ bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Elibereazã zona de memorie pentru caractere definite (inactivã) 
  n=1 Activeazã zona de memorie pentru caractere definite (implicit) 
 Dacã zona de memorie pentru caractere definite de utilizator este inactivã, atunci imprimanta 
ignorã comenzile de tipul ESC+"+". Dacã comanda de eliberare a memoriei pentru caractere definite de 
utilizator este datã în aceeasi linie cu o comandã de tipãrire a acestor caractere se va tipãri spatiu. 
 Comanda de activare atrage dupã sine si deselectarea automatã a sirurilor de caractere 
memorate (character sting) si a imaginilor memorate (stamp). Zona de memorie RAM ocupatã de 
caracterele definite de cãtre utilizator este de 9784 octeti. Atunci când aceastã zonã este dezactivatã, ea 
este declaratã liberã si poate fi folositã pentru alte operatii cum ar fi imagini (stamp) sau siruri de caractere 
(character sting) memorate de cãtre imprimantã. Dacã la un moment dat memoria RAM declaratã liberã 
este mai micã de 9784 octeti, comanda de reactivare a memoriei pentru caractere definite de cãtre 
utilizator este ignoratã. 
 
 28. DC2+"P"+s+e+x+y+Font Data  Defineste caractere  optionale  
 
COD: 12H+50H+s+e+x+y+Font Data   810+8010+s+e+x+y+Font Data 
 
FUNCTIE: Defineste caractere optionale. 
  s  Codul de start al seriei de caractere. 
  e  Codul de sfârsit al seriei de caractere 
    20H ≤ s ≤ e ≤ FEH, s ≠ 7FH, e ≠ 7FH 
  x  Numãrul de puncte pe orizontalã ale caracterului (de la 8 la 127) 
  y  Numãrul de puncte pe verticalã ale caracterului (de la 1 la 127) 
  Font Data Succesiunea de octeti care reprezintã imaginea caracterelor 
 Caracterele optionale sunt acele caractere pe care le poate defini utilizatorul la care se poate 
alege atât imaginea caracterului (pattern) cât si dimensiunile lui. Ele sunt similare cu caracterele încãrcate 
dar suplimentar se pot modifica si dimensiunile. Se pot defini dimensiuni de caractere pornind de la 1x8 
puncte pânã la 127x127 puncte. 
 În timp ce caracterele incãrcate (downloaded) se pot defini prin mai multe comenzi în zone de cod 
diferite, caracterele optionale se pot defini într-o singurã zonã continuã de cod printr-o singurã comandã. 
Dacã se introduce o nouã comandã de definire, comanda anterioarã este anulatã si se vor folosi doar 
caracterele definite ultima datã. 
 Dacã sunt activate în acelasi timp caractere incãrcabile (downloaded) si caractere optionale 
definite pe aceeasi zonã de cod, prioritate la tipãrire au caracterele încãrcabile (downloaded). 
 Alinierea caracterelor optionale se face dupã latura de jos. 
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 Numãrul de octeti din "Font Data" depinde de mãrimea caracterelor x * y si de numãrul de 
caractere (e - s). Numãrul de octeti pe linie la alocarea graficã se poate calcula cu formula: 
 
    Nr.oct/linie = INT ( ( x+7 ) / 8 )  
 
 Numãrul total de octeti necesari pentru un caracter este: 
 
    Nr.oct = INT ( ( x+7) / 8 ) * y 
 
 În figura urmãtoare se poate vedea un exemplu de alocare graficã a octetilor pentru caractere de 
20x20 puncte unde este nevoie de 60 de octeti pe caracter: 
 

                           

               x = 20 puncte

        1            2              3

               4            5              6      

         y = 20
        puncte

             
           

     58           59             60    

  Caracter de 20x20 puncte

FIGURA 11

 
 
 Datele introduse în comandã vor fi alocate secvential codurilor specificate între s si e. Dacã în 
domeniul de coduri specificat se gãseste 7FH , se vor introduce pentru acest cod toti octetii egali cu 00H. 
Codul 7FH este ignorat si deci nu va putea fi tipãrit. 
 Implicit, dispunerea unui octet în cadrul caracterului începe cu bitul cel mai putin semnificativ în 
partea stângã. Aceastã dispunere poate fi schimbatã prin comanda ESC+"="+n. 
 Dacã x nu este un multiplu de 8, la alocarea graficã, la octetii de pe ultima coloanã sunt ignorati 
bitii care depãsesc mãrimea caracterului (vezi figura 11).  
 Caracterele optionale sunt pierdute la reset sau la oprirea alimentãrii imprimantei. Dacã numãrul 
de octeti necesar definirii caracterelor optionale este mai mare decât memoria RAM declaratã liberã, 
atunci comanda de definire este ignoratã. 
 
 29. DC2+"O"+n   Activeazã sau nu utilizarea caract erelor optionale  
 
COD: 12H+4FH+n    1810+7910+n 
 
FUNCTIE: Activeazã sau dezactiveazã tipãrirea cu caracterele optionale. Numai cel mai putin semnificativ 
bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Dezactiveazã tipãrirea cu caracterele optionale (implicit) 
  n=1 Activeazã tipãrirea cu caracterele optionale. 
 Codurile pentru care s-au încãrcat date vor fi tipãrite cu noile imagini, iar celelalte coduri vor fi 
tipãrite folosind setul intern de caractere. 
 
 30. DC2+"Q"    ªterge caracterele optionale  
 
COD: 12H+51H    1810+8110 
 
FUNCTIE: Elibereazã memoria ocupatã de caracterele optionale si sterge buffer-ul de linie. De asemenea 
comanda atrage dupã sine si deselectarea automatã a sirurilor de caractere memorate (character sting) si 
a imaginilor memorate (stamp). Memoria declaratã liberã creste cu zona de memorie care a fost eliberatã 
prin aceastã comandã. 
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 31. DC3+"A"    Selecteazã buffer-ul A pentru linia  de gardã (ruler)  
 
COD: 13H+41H    1910+6510 
 
FUNCTIE: Selecteazã buffer-ul A pentru introducerea de date pentru linia de gardã (ruler) si permite 
tipãrirea liniei de gardã din acest buffer. 
 
 Linia de gardã (ruler) permite imprimantei sã tipãreascã linii verticale continue în timp ce tipãreste 
caractere. Imprimanta are douã buffere notate A si B în care se pot introduce imaginile liniei de gardã. 
Imaginea este alocatã ca o linie compusã din 54 octeti ce va fi repetatã la fiecare pas. Când se tipãresc 
caractere si linia de gardã este activatã ea se va suprapune peste caractere.     
 32. DC3+"B"    Selecteazã buffer-ul B pentru linia  de gardã (ruler)  
 
COD: 13H+42H    1910+6610 
 
FUNCTIE: Selecteazã buffer-ul B pentru introducerea de date pentru linia de gardã (ruler) si permite 
tipãrirea liniei de gardã din acest buffer. 
 
 33. DC3+"V"+Image Data  Memoreazã imaginea pentru linia de gardã  
 
COD: 13H+56H+Image Data   1910+8610+Image Data 
 
FUNCTIE: Memoreazã imaginea pentru linia de gardã în buffer-ul care este selectat cu una din cele douã 
comenzi anterioare. Imaginea este alocatã ca o linie compusã din 54 octeti ce va fi repetatã la fiecare pas. 
Când se tipãresc caractere si linia de gardã este activatã ea se va suprapune peste caractere. 
 Corespondenta între fiecare bit si punctul din imagine poate fi modificatã prin comanda 
ESC+"="+n. La initializare cel mai putin semnificativ bit al unui octet este plasat la stânga. 
 
 34. DC3+"D"+nl+nh   Defineste linia de gardã prin puncte    
 
COD: 13H+44H+nl+nh    1910+6810+nl+nh 
 
FUNCTIE: Pune în "1" punctul din linia de gardã (ruler) aflat în pozitia determinatã de nl si nh. Modificarea 
se va face în buffer-ul selectat. 
  Pozitia punctului este = nh * 256 + nl 
  0 ≤ nl ≤ FFH, 0 ≤ nh ≤ 03H 
Pozitia este numerotatã de la stânga spre dreapta începând cu 0 (primul punct din stânga). 
 
 35. DC3+"L"+ml+mh+nl+nh  Defineste linia de gardã prin linii  
 
COD: 13H+4CH+ml+mh+nl+nh   1910+7610+ml+mh+nl+nh 
 
FUNCTIE: Pune în "1" punctele din linia de gardã (ruler) aflate între punctele determinate de ml si mh, 
respectiv de nl si nh. Modificarea se va face în buffer-ul selectat. 
  Pozitiile punctelor sunt: mh * 256 + ml, respectiv nh * 256 + nl 
  0 ≤ ml ≤ FFH, 0 ≤ mh ≤ 03H 
  0 ≤ nl ≤ FFH, 0 ≤ nh ≤ 03H 
Pozitia este numerotatã de la stânga spre dreapta începând cu 0 (primul punct din stânga). 
 
 36. DC3+"F"+n1+n2   Defineste linia de gardã print r-un model repetat  
 
COD: 13H+46H+n1+n2    1910+7010+n1+n2 
 
FUNCTIE: Umple linia de gardã (ruler) în buffer-ul selectat prin repetarea unui model (pattern) reprezentat 
de cei doi octeti n1 si n2. Valorile pe care le pot lua cei doi octeti n1 si n2 sunt cuprinse între 0 si FFH. 
Corespondenta între fiecare bit al unui octet si linia de gardã (ruler) poate fi schimbatã prin comanda 
ESC+"="+n. Implicit corespondenta se face punând cel mai putin semnificativ bit la stânga. 
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 37. DC3+"+"    Activeazã linia de gardã (ruler)  
 
COD: 13H+2BH    1910+4310 
 
FUNCTIE: Activeazã linia de gardã (ruler). Imprimanta tipãreste o linie de gardã în timp ce se executã 
tipãrirea de caractere. Punctele care sunt în "1" în buffer-ul selectat sunt tipãrite. Modul de suprapunere 
între text si linia de gardã poate fi OR sau XOR si este stabilit prin comanda ESC+"#"+n. 
 
 38. DC3+"-"    Dezactiveazã linia de gardã (ruler)  
 
COD: 13H+2DH    1910+4510 
 
FUNCTIE: Dezactiveazã linia de gardã (ruler). 
 
 39. DC3+"P"    Tipãreste o linie de gardã dupã gol irea buffer-ului de rând  
 
COD: 13H+50H    1910+8010 
 
FUNCTIE: Tipãreste o linie de puncte extrasã din buffer-ul selectat al liniei de gardã (ruler) dupã tipãrirea 
tuturor caracterelor din buffer-ul de rând. Comanda este executatã atunci când este activatã tipãrirea liniei 
de gardã (DC3+"+"). 
 
 40. DC3+"C"    Sterge buffer-ul selectat al liniei  de gardã (ruler)  
 
COD: 13H+43H    1910+6710 
 
FUNCTIE: ªterge toti bitii din buffer-ul selectat al liniei de gardã (ruler) 
 
 41. DC3+"("    Acceptã mai multe comenzi de setare  a liniei de gardã  
 
COD: 13H+28H    1910+4010 
 
FUNCTIE: Dupã ce este receptionatã aceastã comandã, imprimanta acceptã orice comandã referitoare la 
linia de gardã (ruler) fãrã codul DC3 de la începutul comenzii. În acest fel se pot trimite mai multe comenzi 
grupate în una singurã. 
 
 42. ESC+"V"+nl+nh+Image Data  Tipãreste o imagine graficã  
 
COD: 1BH+56H+nl+nh+Image Data   2710+8610+nl+nh+Image Data 
 
FUNCTIE: Tipãreste o imagine graficã. 
  nl,nh numãrul de puncte pe verticalã = nh * 256 + nl  (între 0 si 65535) 
  Image Data = imaginea graficã ce trebuie tipãritã. 
 O linie de imagine graficã contine 54 octeti, deci numãrul de octeti ce trebuie trimisi ca imagine 
este: 
  Nr.oct. = ( nh * 256 + nl ) * 54 
 Alocarea graficã se face începând din stânga sus. Corespondenta între fiecare bit al unui octet si 
imaginea graficã poate fi schimbatã prin comanda ESC+"="+n. Implicit corespondenta se face punând cel 
mai putin semnificativ bit la stânga. 
 Dacã înainte de primirea acestei comenzi nu a existat o comandã de tipul CR sau LF, atunci 
imaginea graficã se va tipãri peste caracterele din ultima linie. 
 Pe timpul executãrii acestei comenzi, se dezafecteazã automat imaginea memoratã (stamp) si 
linia de gardã (ruler). 
 
 43. DC2+"T"+n+x+yl+yh+Stamp Data  Creeazã o imagin e memoratã (stamp)  
 
COD: 12H+54H+n+x+yl+yh+Stamp Data  1810+8410+n+x+yl+yh+Stamp Data 
 
FUNCTIE: Defineste o imagine memoratã (stamp). Tipãrirea de imagini memorate (stamp) permite 
utilizatorului sã suprapunã caractere cu imagini grafice predefinite, tipãrirea fãcându-se simultan. Imaginea 
memoratã (stamp) se poate defini ca o arie dreptunghiularã de orice mãrime. 
 Imaginea memoratã (stamp) fiind stocatã în memoria imprimantei, poate fi tipãritã în orice 
moment si repetat fãrã a necesita un transfer de date între imprimantã si echipamentul care o comandã. 
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  n  Numãrul imaginii memorate (0 la FFH) 
  x  Numãrul de octeti pe orizontalã (1 la 7FH) 
  yl,yh  Numãrul de linii pe verticalã = yh * 256 + yl (1 la 07FFH) 
  Stamp Data Succesiunea de octeti care defineste imaginea graficã. 
 Numãrul total de octeti necesari definirii unei imagini memorate se poate calcula cu formula: 
    Nr octeti = x * ( yh * 256 + yl ) 
 Se pot defini mai multe imagini memorate (stamp) pânã la 256 în limita memoriei libere. La 
tipãrire, imaginile memorate vor fi selectate prin numãrul lor n. Din yh numai cei mai putin semnificativi 3 
biti sunt cititi. 
 Dacã se introduc valori în afara domeniului atunci comanda este ignoratã. 
 Alocarea graficã se face începând din stânga sus tipãrind succesiv octetii de date. Corespondenta 
între fiecare bit al unui octet si imaginea graficã poate fi schimbatã prin comanda ESC+"="+n. Implicit 
corespondenta se face punând cel mai putin semnificativ bit la stânga. 
 Modul de suprapunere între text si imaginea memoratã poate fi OR sau XOR si este stabilit prin 
comanda ESC+"#"+n. 
 Imaginile memorate sunt pierdute la reset sau la oprirea alimentãrii imprimantei. Dacã numãrul de 
octeti necesar definirii imaginilor memorate este mai mare decât memoria RAM declaratã liberã, atunci 
comanda de definire este ignoratã. 
 
 44. DC2+"S"+n+x   Selecteazã o imagine memoratã (s tamp)  
 
COD: 12H+53H+n+x    1810+8310+n+x 
 
FUNCTIE: Selecteazã imaginea memoratã (stamp) ce trebuie tipãritã si specificã pozitia de tipãrire pe 
directia orizontalã. 
   n Numãrul imaginii memorate (0 la FFH) 
   x Pozitia pe orizontalã de tipãrire a imaginii memorate în octeti (0 la FFH) 
 Pozitia de tipãrire pe orizontalã în puncte este egalã cu 8 * x începând de la stânga. Pãrtile din 
imagine care depãsesc aria de tipãrire nu vor fi imprimate. Dacã imaginea memoratã specificatã prin n în 
aceastã comandã nu a fost definitã în prealabil, comanda este ignoratã pânã la n, iar x este interpretat ca 
un caracter. Nu se pot tipãri mai mult de o imagine memoratã în acelasi timp. 
  
 45. DC2+"V"    Tipãreste imaginea memoratã selecta tã (stamp)  
 
COD:  12H+56H    1810+8610 
 
FUNCTIE: Tipãreste imaginea memoratã selectatã (stamp). Dacã nu este selectatã nici o imagine 
memoratã, comanda este ignoratã. 
 
 46. DC2+"W"    Opreste tipãrirea imaginii memorate  (stamp)  
 
COD: 12H+57H    1810+8710 
 
FUNCTIE: Opreste tipãrirea imaginii memorate (stamp). 
 
 47. DC2+"U"+n   Sterge din memorie imaginea memora tã (stamp)  
 
COD: 12H+55H+n    1810+8510+n 
 
FUNCTIE: ªterge din memorie imaginea memoratã specificatã prin n. Memoria declaratã liberã este mãritã 
cu zona eliberatã prin operatia de stergere. Dacã imaginea memoratã care trebuie stearsã este cea 
selectatã pentru a fi tipãritã atunci va fi automat deselectatã. 
 
 48. DC2+"M"+n+dl+dh+Char Data  Creeazã un sir de c aractere memorat  
 
COD: 12H+4DH+n+dl+dh+Char Data   1810+7710+n+dl+dh+Char Data 
 
FUNCTIE: Defineste un sir de caractere memorat (character string). 
  n  Numãrul sirului de caractere memorat (0 la FFH) 
  dl,dh  Numãrul de octeti din sir = dh * 256 + dl (0 la FFFFH) 
  Char Data Succesiunea caracterelor ce trebuiesc memorate în sir 
 Se pot defini mai multe siruri de caractere memorate pânã la 256 în limita memoriei libere. La 
tipãrire, sirurile de caractere memorate vor fi selectate prin numãrul lor n. 
 Un sir de caractere memorat (character string) fiind stocat în memoria imprimantei, poate fi tipãrit 
în orice moment si repetat fãrã a necesita un transfer de date între imprimantã si echipamentul care o 
comandã. 
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 49. DC2+"L"+n   Selecteazã si tipãreste un sir de caractere memorat  
 
COD: 12H+4CH+n    1810+7610+n 
 
FUNCTIE: Selecteazã si tipãreste un sir de caractere memorat (character string) prin numãrul n (0 la FFH). 
Dacã sirul specificat nu a fost definit în prealabil, comanda este ignoratã. 
 
 50. DC2+"N"+n   Sterge din memorie un sir de carac tere memorat  
 
COD: 12H+4EH+n    1810+7810+n 
 
FUNCTIE: ªterge din memorie sirul de caractere memorat (character string) specificat prin numãrul n (0 la 
FFH). Memoria declaratã liberã este mãritã cu zona eliberatã prin operatia de stergere. 
 
 51. DC2+"~"+n   Specificã densitatea de tipãrire  
 
COD: 12H+7EH+n    1810+12610+n 
 
FUNCTIE: Specificã densitatea de tipãrire între 65% si 135%. Numãrul n trebuie sã ia valori cuprise între 
6510 si 13510. Dacã n este în afara acestui domeniu, comanda este ignoratã. Valoarea implicitã este 
stabilitã de cãtre comutatorul de setare DIP1-6 la 100% sau 130%. 
 
 52. DC2+"r"    Rãspunde la comandã cu valoarea mem oriei RAM libere  
 
COD: 12H+72H    1810+11410 
 
FUNCTIE: Rãspunde la comandã pe interfata serialã cu valoarea memoriei RAM libere.  
 Transmisia rãspunsului se face prin interfata serialã pe TXD. Dacã interfata serialã este selectatã 
pentru comunicatie, atunci transmisia este fãcutã în conditiile specificate de comutatoarele de setare. 
Dacã interfata paralelã este selectatã pentru comunicatie, transmisia rãspunsului se face pe TXD cu 
urmãtoarele setãri: 2400bps, fãrã paritate, 8 biti de date si un bit de stop. 
 Valoarea memoriei RAM libere este transmisã în hexazecimal pe 6 caractere. 
 De exemplu dupã initializare rãspunsul este "001300" ceea ce înseamnã 4846 octeti liberi. 
 
 53. DC2+"e"+n   Raporteazã erorile  
 
COD: 12H+65H+n    1810+10110+n 
 
FUNCTIE: Raporteazã erorile. 
 Transmisia rãspunsului se face prin interfata serialã pe TXD. Dacã interfata serialã este selectatã 
pentru comunicatie, atunci transmisia este fãcutã în conditiile specificate de comutatoarele de setare. 
Dacã interfata paralelã este selectatã pentru comunicatie, transmisia rãspunsului se face pe TXD cu 
urmãtoarele setãri: 2400bps, fãrã paritate, 8 biti de date si un bit de stop. 
 Numai cel mai putin semnificativ bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Nu se transmite rãspuns (implicit) 
  n=1 Rãspunde cu un cod de eroare 
 Codul de eroare este un octet si are urmãtoarea semnificatie: 
  bit7: 0 
  bit6: 1 
  bit5: 1 
  bit4: 0 
  bit3: Eroare la tensiunea de alimentare 
  bit2: Eroare la temperatura capului de scriere 
  bit1: Capul de scriere este ridicat 
  bit0: Nu existã hârtie 
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 54. DC2+"q"+n   Rãspunde la comandã cu codul speci ficat    
 
COD: 12H+76H+n    1810+11310+n 
 
FUNCTIE: Rãspunde la comandã cu codul specificat. 
 Transmisia rãspunsului se face prin interfata serialã pe TXD. Dacã interfata serialã este selectatã 
pentru comunicatie, atunci transmisia este fãcutã în conditiile specificate de comutatoarele de setare. 
Dacã interfata paralelã este selectatã pentru comunicatie, transmisia rãspunsului se face pe TXD cu 
urmãtoarele setãri: 2400bps, fãrã paritate, 8 biti de date si un bit de stop. 
 Se citesc numai cei mai putin semnificativi 4 biti din n. Codul de rãspuns este suma dintre cei 4 biti 
ai lui n si 50H. 
 Exemplu: dacã n = 04H, atunci rãspunsul este 54H. 
 
 55. DC2+"v"    Rãspunde la comandã cu valoarea ten siunii de alimentare  
 
COD: 12H+76H    1810+11810 
 
FUNCTIE: Rãspunde la comandã cu valoarea tensiunii de alimentare a capului termic cu o acuratete de 
±0,5V. Valoarea normalã este de 24V. 
 Transmisia rãspunsului se face prin interfata serialã pe TXD. Dacã interfata serialã este selectatã 
pentru comunicatie, atunci transmisia este fãcutã în conditiile specificate de comutatoarele de setare. 
Dacã interfata paralelã este selectatã pentru comunicatie, transmisia rãspunsului se face pe TXD cu 
urmãtoarele setãri: 2400bps, fãrã paritate, 8 biti de date si un bit de stop. 
 Mãsurarea se face la fiecare 5 ms. Valoarea de rãspuns este o medie a mãsurãtorilor pe un 
interval de timp. 
 
 56. DC2+"s"    Rãspunde la comandã cu sumã de cont rol a RAM-ului  
 
COD: 12H+73H    1810+11510 
 
FUNCTIE: Rãspunde la comandã cu suma  de control a memoriei RAM. Suma de control este 
reprezentatã de un numãr hexazecimal format din 4 caractere. 
 Transmisia rãspunsului se face prin interfata serialã pe TXD. Dacã interfata serialã este selectatã 
pentru comunicatie, atunci transmisia este fãcutã în conditiile specificate de comutatoarele de setare. 
Dacã interfata paralelã este selectatã pentru comunicatie, transmisia rãspunsului se face pe TXD cu 
urmãtoarele setãri: 2400bps, fãrã paritate, 8 biti de date si un bit de stop. 
 
 57. DC2+"h"    Raporteazã despre erorile punctelor  de pe capul termic 
 
COD: 12H+71H   1810+10410 
 
FUNCTIE: Raporteazã despre punctele de pe capul termic dacã functioneazã normal sau dacã sunt 
defecte (legãtura întreruptã). 
 Transmisia rãspunsului se face prin interfata serialã pe TXD. Dacã interfata serialã este selectatã 
pentru comunicatie, atunci transmisia este fãcutã în conditiile specificate de comutatoarele de setare. 
Dacã interfata paralelã este selectatã pentru comunicatie, transmisia rãspunsului se face pe TXD cu 
urmãtoarele setãri: 2400bps, fãrã paritate, 8 biti de date si un bit de stop. 
 Rãspunsul este o succesiune de octeti. Numãrul acestor octeti depinde de tipul mecanismului 
folosit: 
  LTP2242 54 octeti (432 puncte) 
  LTP2342 72 octeti (576 puncte) 
  LTP2442 104 octeti (832 puncte) 
 Fiecare bit dintr-un octet reprezintã un punct de imprimare notat cu Ri, începând cu cel mai putin 
semnificativ bit. Un bit pozitionat în "0" aratã cã punctul functioneazã corect. Dacã este pozitionat în "1" 
atunci punctul respectiv nu functioneazã. Corespondenta între octeti si punctele de imprimare este 
urmãtoarea: 
  R1 la R8 primul octet (R1 este cel mai putin semnificativ bit) 
  R9 la R16 al doilea octet 
  R17 la R24 al treilea octet 
  etc. 
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 58. ESC+"#"+n   Stabileste legea de suprapunere gr afic cu alfanumeric  
 
COD: 1BH+23H+n    2710+3510+n 
 
FUNCTIE: Stabileste legea de suprapunere a caracterelor cu imaginile grafice. Numai cel mai putin 
semnificativ bit al lui n este citit: 
  n=0 OR (implicit) 
  n=1 XOR 
 Aceastã comandã se aplicã la suprapunerea de caractere cu imagini grafice, imagini memorate 
(stamp) sau linii de gardã (ruler). 
 Alegerea functiei OR va avea ca rezultat tipãrirea în negru a zonelor de suprapunere. 
 Alegerea functiei XOR va avea ca rezultat tipãrirea în alb a zonelor de suprapunere. 
 
 59. ESC+"="+n   Stabileste ordinea de tipãrire a b itilor în mod grafic  
 
COD: 1BH+3DH+n    2710+6110+n 
 
FUNCTIE: Stabileste ordinea de alocare a bitilor în cadrul tipãririi de imagini grafice. Numai cel mai putin 
semnificativ bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 cel mai putin semnificativ bit (LSB) este pus în stânga (implicit) 
  n=1 cel mai semnificativ bit (MSB) este pus în stânga 
 Aceastã comandã se aplicã la fonturile optionale, imagini memorate (stamp), linii de gardã (ruler), 
imagini grafice, caractere definite de utilizator si caractere încãrcate. 
 
 60. DC2+"p"+n   Valideazã sau nu aparitia erorii d e lipsã hârtie  
 
COD: 12H+70H+n    1810+11210+n 
 
FUNCTIE: Specificã dacã eroarea de lipsã hârtie sã fie sau nu samnalizatã ca eroare. Numai cel mai putin 
semnificativ bit al lui n este luat în considerare: 
  n=0 Nu se raporteazã eroare de lipsã hârtie 
  n=1 Se raporteazã eroare de lipsã hârtie (implicit) 
 
 Dacã raportarea erorii este activatã, la aparitia ei imprimanta se opreste, nu mai acceptã date si 
semnalizeazã eroare. 
  
 
 61. DC2+"m"+s+nl+nh  Avans hârtie pânã la detectar ea marcajului  
 
COD: 12H+6DH+s+nl+nh   1810+10910+s+nl+nh 
 
FUNCTIE: Hârtia se deplaseazã pânã la îndeplinirea conditiilor impuse prin comandã. Din s se citesc cei 
mai putin semnificativi 2 biti: 
  s - bit0 (LSB) Conditia de stop: 
     0 aparitia hârtiei 
     1 lipsã hârtie 
  s - bit1  Directia de miscare a hârtiei: 
     0 avans hârtie 
     1 retragere hârtie 
  nl, nh  Numãr maxim de puncte de deplasare = nh * 256 +nl (0 la 6553510) 
 Pentru utilizarea acestei comenzi trebuie întâi dezactivatã raportarea erorii de lipsã hârtie prin 
comanda ESC+"p"+0. 
 Dacã nu se întâlneste marcajul, hârtia se deplaseazã pânã la completarea numãrului maxim de 
puncte de deplasare dupã care se opreste. 
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 62. CAN    Sterge buffer-ul de linie  
 
COD: 18H     2410 
 
FUNCTIE: ªterge continutul buffer-ului de linie. Dezactiveazã modul de tipãrire cu lãtime dublã setat prin 
comanda SO (dacã acesta este activ). 
 
 63. ESC+@    Reset 
 
COD: 1BH+40H    2710+8210 
 
FUNCTIE: Initializeazã imprimanta.Toate datele introduse înainte de reset sunt pierdute. Dupã trimiterea 
acestei comenzi, trebuie asteptat câteva secunde pânã la trimiterea urmãtoarelor date, timp necesar 
imprimantei sã efectueze rutinele de initializare. 
 
 64. DC2+"R"    Initializarea memoriei RAM  
 
COD: 12H+52H    1810+8210 
 
FUNCTIE: Initializeazã memoria RAM. Se sterg toate sirurile de caractere si imagini memorate, caractere 
optionale, linii de gardã, etc. 
 Memoria RAM nu se initializeazã la o comandã de reset. 
 
 65. ESC+"i"    Taie hârtia complet  
  
COD: 1BH+69H    2710+10510 
 
FUNCTIE: Taie hârtia complet la imprimantele prevãzute cu tãietor automat de hârtie. În timpul operatiei 
de tãiere se opreste tipãrirea si avansul hârtiei. 
 Intervalul între douã operatii de tãiere a hârtiei trebuie sã fie mai mare de douã secunde. 
 
 66. ESC+"m"    Taie hârtia partial  
 
COD: 1BH+6DH    2710+10910 
 
FUNCTIE: Taie hârtia partial la imprimantele prevãzute cu tãietor automat de hârtie. În timpul operatiei de 
tãiere se opreste tipãrirea si avansul hârtiei. 
 Tãiere partialã înseamnã cã hârtia rãmâne agãtatã în câteva puncte si poate fi desprinsã printr-o 
tragere usoarã. 
 Intervalul între douã operatii de tãiere a hârtiei trebuie sã fie mai mare de douã secunde. 
 
 67. GS+"k"+n+Data+NUL  Tipãrire coduri de bare  
 
COD: 1DH+6BH+n+Data+00H   2910+10710+n+Data+010 
 
FUNCTIE: Octetii din Data sunt convertiti în cod de bare si tipãriti ca atare. Sunt cititi cei mai putin 
semnificativi 3 biti ai lui n care indicã standardul de cod de bare: 
  n=0 UCP A 
  n=1 UCP E 
  n=2 EAN 13 
  n=3 EAN 8 
  n=4 CODE 39 
  n=5 ITF 
  n=6 CODABAR 
  n=7 rezervat 
 Dacã datele introduse nu sunt corespunzãtoare standardului de cod de bare specificat prin n, nu 
se tipãreste nimic. Consultati standardele de coduri de bare pentru mai multe detalii. 
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 68. GS+"w"+n1+n2   Stabileste grosimea liniilor di n codul de bare  
 
COD: 1DH+77H+n1+n2   2910+11910+n1+n2 
 
FUNCTIE: Stabileste grosimea în numãr de puncte a celor douã tipuri de linii din codul de bare (linia 
groasã si linia subtire). 
  n1= 0 la 2 Pentru linia subtire 
  n2= 0 la 3 Pentru linia groasã 
 Grosimea liniilor se poate vedea în tabelel urmãtoare: 
 
  Linie subtire     Linie groasã 
 n1 Nr. puncte  n1 n2  
 0 2   0 1 2 3  
 1 3*  0 5 6 6 6  
 2 4  1 7 8 9* 9  
    2 9 10 11 12  
  * valorile implicite 
 
 69. GS+"p"+n    Stabileste pozitia de tipãrire a c odului de bare  
 
COD: 1DH+50H+n    2910+8010+n 
 
FUNCTIE: Stabileste pozitia de tipãrire a codului de bare. 
  n=0 stânga (implicit) 
  n=1 centru 
  n=2 dreapta 
 O comandã datã cu alte valori ale lui n este ignoratã. 
 
 70. GS+"h"+n    Stabileste înãltimea codului de ba re 
 
COD: 1DH+68H+n    2910+10410+n 
 
FUNCTIE: Stabileste înãltimea codului de bare în puncte. 
  n = 1 la 255  implicit n = 162 
 
 71. GS+"H"+n    Stabileste pozitia caracterelor di n codul de bare  
 
COD: 1DH+48H+n    2910+7210+n 
 
FUNCTIE: Stabileste pozitia caracterelor din codul de bare: 
  n=0 Nu se tipãresc caractere (implicit) 
  n=1 Se tipãresc caracterele deasupra codului de bare 
  n=2 Se tipãresc caracterele sub codul de bare 
  n=3 Se tipãresc caracterele si deasupra si sub codul de bare 
 O comandã datã cu alte valori ale lui n este ignoratã. 
 
 72. GS+"f"+n    Selecteazã mãrimea caracterelor di n codul de bare  
 
COD: 1DH+66H+n    2910+10210+n 
 
FUNCTIE: Selecteazã mãrimea caracterelor care se tipãresc la codul de bare. 
  n=0 caractere de 24x12 puncte 
  n=1 caractere de 16x8 puncte 
 O comandã datã cu alte valori ale lui n este ignoratã. 
 
 


