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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE  

1.1 Základní informace o zařízení 
Informace uvedené v této uživatelské příručce se týkají všech modelů MP Modulino. 
 

1.2 Typ pokladní pásky 
Používejte pouze originální termopapír. Použití nesprávného papíru může způsobit 
poškození tiskového mechanizmu a výrazně snížit kvalitu tisku. 

 

2 TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Výdrž základní baterie 12 000 vytisknutých řádků bez připojení externího napájecího 
zdroje 

Výdrž velké baterie 30 000 vytisknutých řádků bez připojení externího napájecího 
zdroje 

Příkon napájecího zdroje 5V / 2.3A 

Rozsah provozních teplot 5 - 40 °C 

Nosič elektronického žurnálu Flash paměť microSD / microSDHC 

Operátorský displej 5.0‘' HD IPS LCD 1280*720 

Zákaznický displej grafický displej, 21 znaků/řádků 

Operační systém Android 5.1 

Komunikační rozhraní USB, Bluetooth, WiFi, 3G 

 

3 KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ 

3.1 Panel operátora/klávesnice 
BATT - Svítí během nabíjení baterie. 

- Zhasne, když je baterie plně nabitá. 
- Bliká při signalizování chybového stavu nabíječky 

(nepřítomná, chybí nebo přehřátá baterie, přehřátá 
nabíječka). 

ERROR - Bliká, když na papírové roli již není žádný papír, nebo 
když je otevřený vrchní kryt tiskárny. 

- Svítí při vážné poruše tiskové hlavy (přehřátí, 
poškození tiskové hlavy). 

MODE - Svítí při zapnutí zařízení, a když je zařízení v režimu 
šetření energie (displeje a podsvícení jsou tehdy 
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vypnuty). 
- Bliká po stisknutí a podržení klávesy On/Off až když se 

neozve dlouhé pípnutí a zařízení se nevypne (klávesu 
je třeba držet cca 2-3 sekundy, aby se zařízení vyplo). 

POWER - Svítí po připojení USB adaptéru, po připojení k PC se 
rozsvítí pouze v případě, že je nastavený režim USB na 
komunikaci a nabíjení. 

3.2 Zapnutí a vypnutí tiskárny 
Pro zapnutí tiskárny stiskněte klávesu zcela vpravo. 

 

Při vypínaní tiskárny tu stejnou klávesu podržte 2 – 3 sekundy. Při vypínání zařízení bliká LED 
indikátor MODE. 
 
 
 
 
 
 

3.3 Vysunutí papíru 
Pro vysunutí papíru stiskněte tlačítko FEED. Papír se vysouvá, pokud je tlačítko zmáčknuté. 

 
 
 

3.4 Tiskový mechanizmus 
Termální tisková hlava 

Bodů/řádek 384 
Rozlišení 203 DPI 
Šířka tisku 48 mm 
Šířka papíru 57 ± 1 mm 
Návin papíru 45 mm 
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3.5 Výměna papíru 
Odklopte vrchní kryt zatažením jazýčku směrem nahoru. 

 
 
 
 
 
Vložte papír tak, jak je naznačené na obrázku. 
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Konec papíru potáhněte směrem věn tak, jak je naznačené na obrázku. 

 

 

 

 

 

Zavřete vrchní kryt. 

 

3.6 Konektory 
Tiskárna obsahuje dva microUSB konektory, skrz které se uskutečňuje nabíjení a přenos dat. 
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3.7 Komunikační rozhraní 
Zařízení může obsahovat jeden nebo dva komunikační moduly. K dispozici jsou komunikační 
moduly WiFi a Bluetooth, přičemž zařízení může obsahovat jeden z nich nebo oba dva 
současně. Na každém dodávaném zařízení je dostupná komunikace skrz USB. 
 
USB 
Je standardním komunikačním rozhraním, obsahuje ho zařízení v jakékoliv konstrukční 
variantě. Skrz USB se realizuje přenos dat nebo přenos dat a nabíjení, když byla tato možnost 
zvolená. 
 
Bluetooth 
Každé vyrobené zařízení obsahuje Bluetooth modul. 
 
Wifi 
WiFi rozhraní je možné na žádost zákazníka nainstalovat do zařízení. 

3.8 Napájení/Baterie 
V zařízení se nacházejí dvě baterie typu Li-ion. Než začnete zařízení používat, pročtěte si 
následující informace. Během používání dodržujte pokyny výrobce. 

Typ článku Li-ion 
Napětí 7,4 V 
Kapacita 920 mAh 
Kapacita (Wh) 6,8 Wh 
Zařízení se nabíjí buď ze sítě pomocí USB nebo je možné baterii nabít samostatně použitím 
externí nabíječky. Během nabíjení skrz USB je zařízení schopné normálně pracovat. 

 

 

 MicroUSB konektor slouží na nabíjení zařízení. 

 

 

Externí nabíječka na baterii. 

Pozn.: Zařízení Modulino je možné nabít pouze v případě, že je Modulino zvoleno jako 
podporované zařízení v aplikaci LDM. 
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Vložení baterie. 

 

 

 

 

3.9 Výměna baterie 
1. V případě, že je kryt uchycený šroubem, uvolněte ji šroubovákem a odklopte kryt. 
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2. Vložte baterii tak, aby se její kontakty přitlačili na kontakty trčící ze stěny zařízení. 

 
 
 
 
 
 
 

3. Je možné vložit náhradní baterii na místo vedle aktivní baterie. V případě potřeby ji 
vložte na místo aktivní baterie. 
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Namísto standardní baterie je možné použít větší baterii s kapacitou 920 mAh. Tato baterie 
má velikost jako dvě standardní baterie, není proto možné vložit do zařízení i rezervní baterii. 

 

3.10 Nabíjení zařízení 
Zařízení je vybavené interní nabíjecí baterií, která umožňuje tisk nejméně 12 000 řádků na 
jedno úplné nabití. Baterie je nabíjená externím zdrojem. Úplné nabití baterie je 
signalizované zhasnutím LED diody BATT. 

Když je zařízení zapnuté, svítí LED dioda MODE. Pro nabíjení zařízení stačí v tomto případě 
zasunout kabel externího zdroje do USB portu a jako indikátor nabíjení zařízení na zařízení se 
rozsvítí LED diody BATT a POWER. 

Smartphone se začne nabíjet, pokud je připojený 
k zařízení, kapacita jeho baterie klesne pod 80% a 
uplyne čas vypnutí tiskárny v nastavení režimu 
šetření.  

 

 

 

 

                                                                                                                                  ... 
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Po nečinnosti, ikona Battery v horní části obrazovky signalizuje, že se mobilní telefon nabíjí a 
taktéž zhasne podsvícení klávesy FEED. Nabíjení je možné spustit i přes aplikaci Modulino 
Manager.  

 

V případě, že je baterie zařízení vybitá úplně 

1. Stiskněte klávesu FEED. 
2. Za stálého držení klávesy FEED zasuňte 

kabel externího zdroje do micro USB konektoru. 

Pokud nechcete, aby se po dobu tohoto úkonu 
vysunul papír, otevřete předtím kryt tiskové 
hlavy.  

                 

                   ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Společnost BOWA nezodpovídá za poškození tiskárny způsobené použitím nesprávného 
napájecího zdroje. Nezodpovídá taktéž za poškození zařízení jeho vystavením silnému 
elektrostatickému nebo magnetickému poli, nebo radioaktivním látkám. Výrobce 
nezodpovídá za poškození způsobené nesprávným používáním zařízení v rozporu s 
uživatelskou příručkou 

Klávesa FEED 

Micro USB konektor 


