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Особливості

• Компактний
• Низька вага
• Контроль наявності паперу
• Низький шум друку
• Висока якість друку
• Можливість друку через кабель або через ІЧ(Інфра-червоний) порт
• Можливість друку тестової сторінки

Рекомендації щодо експлуатації
Рулон паперу варто замінювати,коли з'являється червона смуга.
На новому рулоні паперу перший друк може бути неякісним через накопичені окисли 
на поверхні паперу,в такому випадку потрібно надрукувати одну тестову сторінку.

УВАГА! 
Використовуйте виключно термопапір 57мм.
Не використовуйте сольові елементи живлення, вони можуть втратити герметичність 
через велике навантаження.
Не змішуйте старі та нові елементи живлення.
Не змішуйте аккумулятори та батарейки.
Не починайте друк, поки замінюєте папір, це може призвести до опіків.

У режимі самотестування перевіряється керування принтереом, параметри 

налаштування, версія програмного забезпечення та якість друку принтера.

• Перед запуском самотестування переконайтеся, що
достатньо паперу.

• Щоб запустити самотестування, потрібно на вимкненому
принтері утримувати кнопку подачі паперу та ввмікнути
прилад.

• Принтер надрукує пробний лист,зверніть увагу на якість
друку.

Самотестування



Комплектація

1х Портативний термопринтер 
1х Тестовий рулон паперу 57мм
4х Елементи живлення
1х Блок живлення
1х Транспортувальний кейс
1х Кабель для комунікації з алкотестером

Загальний вигляд
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ІЧ вікно (Інфра-червоний порт

Роз'єм для 
блока 
живлення 

Сервісний роз'єм

Роз'єм для 
комунікації 

Кнопка подачі 
паперу та 
індикатор 
роботи

Кнопка 
живлення

Фіксатор лотка для паперу



• Відкрийте кришку батарейного відсіку
Підчепіть фіксатор батарейного відсіку  та потягніть кришку відсіку на себе, після чого зніміть її.

• Вставте елементи живлення
Вставте чотири алкалайнові батарейки типу AA, враховуючи полярність, тобто символи "+\-" 
мають співпадати(Схема знаходиться в батарейному відсіку).Не використовуйте сольові елементи 
живлення(кількість чеків на одному заряді буде значно меншою).

• Закрийте кришку батарейного відсіку

• Штовхніть фіксатор паперу.Кришка трохи
відкриється,відчиніть її повінстю

• Помістіть кінець паперу у вихідну щілину,та закрийте
кришку.
Встановіть термопапір(57мм),як показано на мал. нижче.

Підготовка
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• Натисніть кнопку подачі паперу, щоб
перевірити, що папір виходить
належним чином.
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b) Вибраний тест з пам'яті

Виберіть кнопками вгору/вниз дані та тримайте кнопку живлення натиснутою. І вибраний тест 
роздрукується. 
c)Діапазон (?~?)

Встановіть діапазон даних для друку і виберіть «Роздрукувати».

Натисніть кнопку живлення і 
роздрукується останній тест

Інфра-червоний (ІЧ) порт

Виберіть останні тест та наблизьте ІЧ вікно приладу до ІЧ вікна принтера, потім натисніть 
кнопку живлення. Останній тест роздрукується.  

Важливо!
ІЧ вікно приладу повинно «бачити» ІЧ 

вікно принтера до моменту друку. 

Синхронізація з алкотестером

Кабель
Зайдіть в меню Алкофор 507.
Перевірте з’єднання кабелю з принтером перед вибором цього режиму, якщо 
принтер не під'єднано, прилад відобразить помилку.
a) Останній тест
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15° 

Відхилення 15° або 50мм(Максимум)

Відстань 900мм(Максимум)

Схема друку за допомогою Інфра-Червоного порту

Принтер 

Алкофор 
507



Метод Друку Термо друк 

Щільність точок 203 DPI(8точок/мм) 

Швидкість дрку 50мм/сек 

Тип друку Термопапір 57мм

Ширина друку 48.0мм 

Буфер Данних 16Kbyte 

Комунікації RS-232C SERIAL(кабель), ІЧ(Інфра-червоний порт)

USB (Потрібен для сервісного обслуговування) 

Тип елементів живлення 4 шт алкалайнових батарейки типу AA(1.5v) або блок живлення (DC 7.5V 2A)

Умови експлуатації 
-10 до +50℃ Робоча температура

-20 до +60℃ Температура зберігання

Ресурс * 

Габарити 76мм (Ширина)  x  131мм (Висота)  x  51мм (Глибина) 

Вага 320g (Включно з елементами живлення та папером) 

Механізм : 6000000 рядків
Термо головка : 50 Км паперу

Технічні Характеристики
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Помилки в роботі

Прилад не вмикається: 

• Якщо принтер видає два короткі сигнали та один довгий з інтервалом в одну
секунду - замініть елементи живлення

• Не вмикається - потрібно перевірити правильність встановлення батарей,
якщо ситуація не змінилась спробуйте їх замінити.

Не починається друк: 
• Перевірте наявність паперу та правильність його встановлення.
• Перевірте правильність з'єднання принтера з алкотестером(сторінка 4)



Свідоцто про приймання

Виробник: Sentech Korea Corp. Республіка Корея
Прилад: Портативний термопринтер

Серійний номер 
_____________________________________, 
виготовлений відповідно до технічної документації фірми-виробника і визнаний придатним до експлуатації. 

Дата перевірки ________________________________________

Перевіряючий _________________________________________

Підпис    _______________________________________________
Облік калібрування та 
технічного обслуговування
Інформація щодо пунктів технічного обслуговування розміщена на сайті sorbpolimer.com.ua

Дата проведення 
ремонту / повірки

Зміст 
операції

обслуговування 

Виконав 
(П.І.Б.)

Підпис
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Гарантійне обслуговуання

Гарантійне обслуговування
Гарантійне обслуговування здійснюється сервісним центром (далі СЦ) ПКВФ «Сорбполимер». Доставка 
(відправка) приладу в СЦ здійснюється за рахунок покупця.

Гарантійний талон

Виробник     Sentech Korea Corp

Модель  Портативний термопринтер

Серійний номер

Дата продажу

Термін гарантії     12 місяців

Підпис _______________

Увага! Гарантія не поширюється на елементи живлення та на витратні матеріали.
ПКВФ «Сорбполимер», будучи офіційним дистриб'ютором компанії-виробника, гарантує, що 
придбаний Вами принтер не має виробничих дефектів в частині матеріалів і комплектуючих 
на момент продажу.
Умови, за яких ПКВФ «Сорбполимер» не несе гарантійних зобов'язань:

• у гарантійному талоні зроблені зміни або доповнення;
• у гарантійному талоні відсутні відомості про дату продажу виробу;
• виріб  пошкоджено в результаті форс-мажорних обставин;
• виріб  пошкоджено під час транспортування;
• виріб  пошкоджено в результаті неправильної експлуатації;
• виріб  має ознаки ремонту, модифікації або технічного обслуговування,

виконані не у СЦ;
• виріб  має зовнішні або внутрішні механічні; пошкодження, присутні сліди

перебування комах;
• відбулося попадання вологи, що спричинило збій у роботі приладу;
• у виробі виявлені сторонні предмети.
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