Impressora Térmica SI 300 - SIX
Manual do Usuário

Conformidade

Este dispositivo este em conformidade com a parte 15 das regras da FCC.
A operação está sujeita as seguintes condições:
1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial, e
2) Este dispositivo deve aceitar interferência recebida, incluindo
interferência que pode causar operação indesejada.
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1.

INTRODUÇÃO

Este manual tem caráter técnico-informativo, sendo propriedade da SWEDA. Todos os
direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida ou armazenada por
processo mecânico, eletrônico, de fotocópia, de gravação ou de qualquer outro tipo, sem
autorização prévia e por escrito da SWEDA.
Todos os cuidados foram tomados na preparação deste manual. Entretanto, a SWEDA não
assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisões ou omissões em seu conteúdo,
assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do uso
da informação aqui contida.
As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.
1.1. MENSAGEM DE ALERTA E SÍMBOLOGIAS
Este manual utiliza-se de convenções padronizadas por símbolos, para indicar os usuários
sobre mensagens de alerta no decorrer de todo este manual.
A seguir estão os sinais de alerta assim como os seus significados:
Indica uma situação de risco potencial para ferimentos graves, caso o usuário não realize o
procedimento corretamente.
Indica uma situação perigosa, que pode resultar em danos operacionais e/ou físicos, caso o
usuário não realize o procedimento corretamente.
Indica uma possível situação de risco que pode resultar em ferimentos leves caso o usuário
não realize o procedimento corretamente. Este sinal também indica que os danos ao produto
ou outros bens podem ocorrer, caso o usuário não realize o procedimento corretamente.

Indica informações que podem ajudar o usuário a utilizar o produto de maneira mais
eficiente.
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2.

DECLARAÇÃO DE PRECAUÇÃO

Siga as precauções descritas a seguir para evitar danos e para proteger contra riscos
potenciais, tais como choque elétrico.
2.1

PRECAUÇÃO DE SEGURANÇA
Alteração no Projeto
•

Nunca alterar o projeto mecânico ou elétrico original do equipamento.
Alterações não autorizadas podem criar um risco de segurança. Quaisquer
alterações no projeto irão anular a garantia do produto;

•

Para desconectar o equipamento da fonte de alimentação elétrica, desligue a
chave liga/desliga e remova o plugue do cabo de alimentação da tomada;

•

A tomada da parede deve ser facilmente acessível e próxima ao equipamento;

•

Leia estas instruções cuidadosamente. Guarde estas instruções para referência
futura;

•

Siga todos os avisos e instruções marcados no equipamento;

•

Não use este equipamento perto de água;

•

Não coloque este equipamento em um carrinho, suporte ou mesa instável. O
equipamento pode cair, causando sérios danos ao produto;

•

As ranhuras e aberturas no gabinete e na parte traseira ou inferior são para
ventilação, garantir a operação confiável do equipamento e protegê-lo contra
superaquecimento. Essas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas;

•

Este equipamento nunca deve ser colocado próximo ou sobre uma superfície
aquecida ou em uma instalação embutida, a menos que haja ventilação
adequada;

•

Nunca empurre objetos de qualquer tipo para dentro deste equipamento através
das ranhuras do gabinete, pois eles podem tocar em pontos de tensão
perigosos ou causar curto-circuito em peças que podem resultar em incêndio
ou choque elétrico. Nunca derrame líquido de qualquer tipo no equipamento.
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2.2

PRECAUÇÕES GERAIS
•

Sempre se certifique de que a tensão de alimentação correta seja usada como
precaução contra incêndio e choque elétrico;

•

Evitar expor o equipamento à luz solar direta. Não use o equipamento em áreas
de alta umidade. Isso pode causar baixa confiabilidade e/ou mau funcionamento
operacional;

•

Mantenha o equipamento longe de áreas com eletricidade estática. Isso pode
levar a um desempenho inferior e ciclo de vida reduzido;

•

Não puxe o cabo de alimentação ou o cabo conector de dispositivos periféricos.
Isso pode causar incêndio, choque elétrico ou mau funcionamento do sistema
eletrônico.

2.3

PRECAUÇÃO OPERACIONAL
•

O elemento da cabeça térmica do mecanismo impressor e o controlador IC
podem se danificar por mau uso. Nunca permita que esses componentes
entrem em contato com metal ou outros objetos;

•

Nunca tocar no elemento de aquecimento do mecanismo da impressora com a
mão. Isso pode danificar o elemento de aquecimento e afetar a operação;

•

As áreas da cabeça térmica e do motor são muito quentes durante e
imediatamente após a impressão. Não tocar nos componentes nessas áreas
diretamente com a mão;

•

Não utilizar qualquer outro papel que não seja o especificado neste manual,
caso contrário, a confiabilidade e qualidade da cabeça de impressão poderão
ser prejudicadas;

•

Papel térmico começa a marcar em torno de 70°C. Portanto, tomar cuidado para
proteger o papel térmico não utilizados e os impressos contra os efeitos do
calor, luz e umidade, o que pode fazer com que o papel mude de cor e degrade
as imagens impressas contidas;

•

Retirar a bobina de papel térmico da impressora quando você não for usar a
impressora por um longo tempo em ambientes de alta temperatura e umidade.
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3.

SOBRE A IMPRESSORA

4.

CONTEÚDO DA CAIXA

Versatilidade, praticidade, confiabilidade e alto desempenho. Com três interfaces de
comunicação integradas (USB, Serial e Ethernet) a SI-300 SIX atende as necessidades do varejo
e é ideal para qualquer tipo de ponto de venda. Pode ser instalada no balcão ou parede.
Compatível com qualquer Software de automação.

1.
2.
3.
4.
5.

5.

Impressora;
Fonte de alimentação e cabo de força;
Cabo USB;
Bobina;
Guia rápido do usuário.

1

2

4

5

3

VISÃO GERAL DO PRODUTO

•

Botão da tampa: Pressionar para abrir a tampa superior e inserir a bobina de papel
térmica;
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•

POWER: Indica quando a impressora está ligada;

•

ERROR e PAPER: ACESO ou PISCANDO (consultar a tabela de solução de
problemas mais abaixo);

•

FEED: Pressionado, avança papel. Segura para avançar continuamente.
5.1

VISTA TRASEIRA

Cabo de
energia

Fonte de
alimentação

6.

DIMENSÕES

7.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
Velocidade de impressão
Método de impressão
Resolução
Largura de Impressão

Característica Técnica
220 até 300 mm/s
Impressão térmica
203 dpi
72 mm

Impressão de código de barras

PC-A, UPC-E, JAN13 (EAN-13), JAN8 (EAN8), Code39, ITF, Codabar, Code-93, Code128, QR, PDF417
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Método de carregamento: Drop-in/Easy
Load Dimensões: 79,5mm±0.5mm
(largura) x 80mm (diâmetro). Papel
Recomendado: VCP Termoscript KPH856AM

Bobina de Papel

Confiabilidade da cabeça térmica
Confiabilidade da guilhotina
Drivers
Comunicação
Conexão para gaveta
Sensores
Alimentação
Dimensões
Peso

8.

100 km
1.500.000 cortes
Windows, Linux, OPOS e JavaPOS
Interfaces
USB + Serial + Ethernet
1 porta (+24V)
Fim de Papel e Tampa aberta
24V x 2,5A (Full Range)
Características Físicas
136 (A) x 142 (L) x 185 (P)
1,025 kg

CONECTANDO A IMPRESSORA
A. Conectar o cabo de alimentação a fonte e o cabo DC a impressora.
B. Conectar a impressora ao computador ou PDV.
C. Conectar a gaveta de dinheiro.

9.

INSTALAÇÃO DA BOBINA DE PAPEL

É recomendada para esta impressora uma bobina de papel térmica de 80mm. Siga os passos
abaixo para instalar a bobina de papel.
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1. Abra a tampa do gabinete pressionando o botão na tampa.

2. Insira a bobina de papel conforme as ilustrações:

3. Puxe uma pequena quantidade de papel para fora e feche a tampa. A impressora irá
automaticamente avançar o papel e cortar.

10. INSTALAÇÃO DO DRIVER
Existem duas maneiras de utilizar a impressora SI-300 SIX:
10.1

IMPRESSÃO DIRETA PELA PORTA

Não há necessidade de instalar o driver da impressora. Somente selecione a porta
correta (USB, LAN, Serial) no software aplicativo.
10.2

UTILIZANDO A FILA DE IMPRESSÃO (SPOOLER)

Para instalar do driver no Sistema Operacional Windows, siga os passos abaixo:
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1. Acesse a página do produto para fazer o download do driver:
https://sweda.com.br/impressora-termica-sweda-si-300-six/

2. Clique na seção drivers:

3. Clique na aba Drivers, após a aba abrir de um duplo clique em “Driver USB,
Serial e ETH – Windows XP, 7, 8, 8.1 e 10 – 32 e 64 bits”, aguarde o
download ser concluído:
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4. Abra o arquivo baixado e execute o programa dando um duplo clique em
“Driver da Impressora Sweda SIX V7.17.exe”:

5. Autorize o início da instalação clicando em “Executar”:
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6. Permita a execução do arquivo de instalação clicando em “Sim”:

7. Selecione o idioma e clique em “Ok”:
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8. Aceite os termos de uso e clique em “Next”:

9. Selecione o local de instalação do driver e clique em “Next”:
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10. Selecione a opção “Create a desktop shortcut” caso queira a criação do
ícone do driver da impressora em seu desktop, caso contrário clique em
“Next”:

11. Confirme a instalação clicando em “Install”:
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12. Aguarde o processo de instalação terminar e clique em “Finish”:

13. Na tela a seguir, selecione o sistema operacional e as configurações
desejadas e clique em “Install Now”:
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14. As Propriedades da Impressora serão apresentadas e você poderá
configurar a impressora conforme os requisitos do seu PDV:

15. Clique na Aba Portas para configurar a impressora na porta desejada,
depois clique em “OK”:
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11. INSTALAÇÃO DA FERRAMENTA SI-300 SIX TOOL
1. Acesse a página do produto para fazer o download da ferramenta:
https://sweda.com.br/impressora-termica-sweda-si-300-six/

2. Clique na seção drivers:

3. Clique na aba Software, após a aba abrir de um duplo clique em “SI-300 SIX
Tool”, aguarde o download ser concluído:
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4. Abra o arquivo baixado e de
“ConfigurationyUtility_Sweda SIX”:

um

duplo

clique

na

pasta

5. Dê um duplo clique no arquivo “Configuration Utility.exe” para abrir o
aplicativo.

18

6. Autorize o início da instalação clicando em “Executar”:

7. Escolha o local para onde a pasta “ConfigurationyUtility_Sweda SIX” será
extraída:
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8. Após a extração da pasta dê um duplo clique em “Configuration Utility”:

9. Autorize a execução do software clicando em “Executar”:
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10. Na tela a seguir selecione o idioma. Pronto, a ferramenta está apta para o
uso:

12. GUIA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
12.1. INSTRUÇÕES DO SELF-TEST
Certifique-se que a impressora esteja conectada a fonte e desligue enquanto pressiona o
botão “FEED”, ligue a impressora. Libere o botão “FEED” após ambos botões de LED
“ERROR” e “PAPER” piscarem duas vezes. A impressora irá automaticamente imprimir um
self-test no qual inclui a versão do firmware, status e confirmação.
12.2. MODO CONFIG
Você pode definir a velocidade de comunicação serial, densidade de impressão e tipo de
melodia usando o botão de “FEED”. Você pode selecionar um item pressionando o botão
“FEED” quantas vezes for o número do item que deseja definir.

12.3. COMO ENTRAR NO MODO HEXADECIMAL
Certifique-se que a impressora esteja conectada a fonte e desligue enquanto pressiona o
botão “FEED”. Depois, ligue a impressora. Libere o botão “FEED” após ambos botões de LED
“ERROR” e “PAPER” picarem simultaneamente duas vezes, e o LED “ERROR” ficar acesso.
Neste ponto, libere o botão “FEED” e a impressora entrará em modo Hexadecimal.
Pressionando o botão “FEED” duas vezes irá fazer a impressora imprimir ”Hexadecimal
21

Dump” na primeira linha, que agora está em modo Hexadecimal. Para sair do modo
“Hexadecimal” e retornar para modo de impressão normal, pressione o botão “FEED” três
vezes, ou desligue/ligue a impressora.

12.4. REDEFININDO PARA AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA (PADRÃO)
Certifique-se que a impressora esteja conectada a fonte e deligue enquanto pressiona o botão
“FEED”, ligue a impressora. Libere o botão “FEED” após ambos botões de LED “ERROR” e
“PAPER” piscarem simultaneamente duas vezes, então quando o LED “ERROR” acender, e
ambos LED “ERROR” e “PAPER” piscarem duas vezes ou mais. Libere o botão “FEED”
quando soar o alarme do beep, confirmando que a unidade foi resetada para os valores
default de fábrica.

12.5. COMO RESOLVER O ATOLAMENTO DE PAPEL
•

Método 1: Desligue e ligue a alimentação da impressora.

•

Método 2:

a) Desligue a impressora.

b) Abra a tampa superior.

c) Gire a engrenagem branca da guilhotina, e retire o papel atolado.
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d) Somente quando a guilhotina voltar a posição inicial a tampa pode ser aberta.

13. TABELA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
INDICADOR LED
POWER

ERROR

PAPER

CONDIÇÃO DE
OPERAÇÃO

OFF

OFF

OFF

Desligada

Conectar a fonte
Ligar a Impressora

ON

OFF

OFF

Modo Normal Pronto
p/Imprimir

Nada solicitado

SOLUÇÃO

Abrir a tampa
Instale a bobina de papel
Feche a tampa
Instale a bobina de papel
Feche a tampa

ON

OFF

PISCANDO

ON

ON

ON

Tampa aberta sem papel

ON

PISCANDO

ON

Papel instalado Tampa
aberta

Feche a tampa

ON

PISCANDO

OFF

Guilhotina atolada

Ligue/Desligue a fonte

OFF

Sobre aquecimento da
cabeça térmica

Desligue a impressora
Abra a tampa
Aguarde 10 min para esfriar

ON

PISCANDO

Sem papel
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14. LIMPANDO A CABEÇA TÉRMICA E ROLETE
Limpe a cabeça térmica regularmente ou se ocorrer uma das condições abaixo:
•
•
•

Impressão borrada;
Listras verticais “brancas” no cupom impresso;
Ruído durante o movimento do papel.

14.1. Siga estes passos para limpar a cabeça térmica e o rolete:
1. Desligue a impressora e abra a tampa. Remova a bobina de papel, caso tenha alguma;
2. Caso a cabeça térmica esteja quente, aguarde ela esfriar antes de limpar;
3. Limpe os elementos da cabeça térmica com um pano limpo ou cotonete com álcool
isopropílico;
4. Limpe o rolete com álcool isopropílico;
5. Aguarde o álcool isopropílico evaporar ou secar por completo antes de inserir a bobina
de papel e fechar a tampa. Imprima uma página de self-test e repita se necessário
pois pode demorar alguns ciclos de limpeza para remover todos os detritos da cabeça
de impressão. Se o problema persistir, contate a Revenda autorizada Sweda para
solicitar um serviço técnico de manutenção corretiva.

15. RECOMENDAÇÕES DE INSTALAÇÃO
•

Evitar instalar durante tempestades;

•

Instalar longe de espaços úmidos ou vazamentos de água;

•

Cuidado com a ocorrência de estática durante a instalação;

•

Instalar em local afastado da luz solar direta, de temperaturas extremamente altas ou
baixas ou de áreas com alta umidade;

•

Instalar o equipamento longe de áreas sujeitas a vibração;

•

Instalar o equipamento longe de máquinas de costura, equipamentos de soldagem,
fogões elétricos, equipamentos de áudio e outros equipamentos geradores de alta
frequência;

•

A instalação e o uso próximo a uma unidade de ar condicionado não são
recomendados;

•

Não conecte cabos debaixo de carpetes ou tábuas do assoalho;

•

Usar apenas cabos de alimentação fornecidos junto ao equipamento, adquiridos na
Sweda ou em nossa rede autorizada;
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•

O uso de várias conexões em uma tomada/soquete compartilhado não é
recomendado.

16. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
•

Instalação e manutenção
Recomendamos que você usuário pergunte sobre a instalação, manutenção e reparo
à Sweda ou a uma autorizada Sweda.
A Sweda não se responsabiliza por avarias ou erros do sistema que ocorram após a
verificação pelo usuário e/ou realizados por empresas não autorizadas Sweda.

•

Local da instalação
Para um desempenho ideal, o equipamento deve ser mantido em um ambiente com
umidade inferior a 65% e em uma temperatura de 10~30℃. Por favor, também
mantenha longe da luz solar direta.

•

Procedimentos de limpeza
A limpeza com produtos à base química (em particular aqueles que contêm benzil ou
agentes diluentes químicos) podem danificar as superfícies externas do produto.
Recomendamos o uso de um pano úmido macio e esfregando suavemente.

•

Limitações do equipamento:
•

O uso deste produto não é recomendado para qualquer outra aplicação que não
seja para aplicações de venda;

•

Este produto é apenas para uso comercial e não para uso doméstico;

•

O funcionamento normal é garantido em uma conexão de energia estável.

17. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
Antes de recorrer ao suporte técnico, consulte a tabela de resolução de problemas.
Problema

Procedimento de solução
Verificar se cabo de alimentação está bem conectado ao equipamento e a
tomada.

SI-300 SIX não inicia

Verificar se há energia nas tomadas.
Verificar se o LED AZUL (Power) esteja aceso.

SI-300 SIX reinicia
sozinho

Conectar o equipamento em uma tomada com uma tensão maior, de 110V para
220V.
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Se algum item opcional novo foi adicionado ou substituído e causou esse
problema, remova o periférico e reinicie o sistema.
Local de instalação inadequado; verifique se o equipamento está com suas
saídas de ventilação bloqueadas por algum objeto, se sim, instale-o em
outro local ou retire o objeto que está impedindo o fluxo de ar.
USB não comunica

Verificar se o cabo USB está bem conectado.
Verificar se o cabo de rede está conectado e se há sinal de luzes.

Rede ethernet não
funciona

Verificar se o cabo não está danificado.
Verificar se as configurações de rede foram devidamente feitas.

18. PREVENÇÃO E CUIDADOS DIÁRIOS
•

Para limpeza utilize apenas um pano levemente umedecido em água, sem adição de
detergente ou solventes, querosene ou álcool. Faça a limpeza com o equipamento
desligado da rede elétrica;

•

É aconselhável desligar o equipamento das redes de energia elétrica e internet durante
chuvas ou ocasiões em que possa haver queda de energia ou queda de raio, pois isso
pode ocasionar a queima do aparelho;

•

Evite comer próximo ao equipamento, pois os resíduos de alimento assim como
líquidos podem entrar em contato com o produto e comprometer seu funcionamento;

•

Não introduza objeto de nenhum tipo nas aberturas, pois isso pode causar danos e
choques elétricos;

•

É recomendado o uso de um estabilizador de tensão para ligar seu equipamento à
rede elétrica;

•

Retire a poeira do equipamento. Não use líquidos ou sprays. Evite deixar entrar
líquidos dentro do equipamento no qual podem danificá-lo;

•

Não cubra o equipamento quando estiver em uso ou ligado. Isso pode causar
deficiência na dissipação de calor, podendo assim encurtar a vida útil do equipamento;

•

Quando houver uma variação na instabilidade de fornecimento de energia, por favor
desligue os equipamentos imediatamente prevenindo que o mesmo seja danificado;
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•

Não opere o equipamento em locais de altas temperaturas e umidade;

•

Não opere o equipamento ou guarde em local de incidência de luz solar direta;

•

Não deixe o equipamento em locais de alta incidência de magnetismo;

•

Utilize boa qualidade de papel térmico evitando encurtar a vida útil do mecanismo
impressor. Periodicamente, observe o local da bobina de papel, mantendo-o limpo;

•

Não use nenhum objeto pontiagudo e/ou metálicos para retirar os pedaços indevidos
de papéis que por ventura tenham ficado preso no mecanismo impressor;

•

Nenhum material, tal como bastão ou vareta de plástico, são permitidos para retirar a
falha devido a pedaços de papel no interior da impressora, pois podem danificar a
mesma. Chame imediatamente a assistência técnica.

19. TERMO DE GARANTIA LIMITADA
A Sweda Informática Ltda. garante este produto contra defeitos de fabricação constatados
pela Sweda, ou por técnicos credenciados por esta, desde que comercializado dentro do
território brasileiro pela Sweda ou por um representante comercial autorizado.
Esta garantia limitada é válida por 12 (doze) meses a partir da data de emissão da nota fiscal
de venda ao cliente, englobando os 90 (noventa) dias de garantia legal, na modalidade balcão
efetuada através da rede credenciada.
As partes e peças substituídas passam a ser propriedade da Sweda.
O usuário/proprietário do produto é o único responsável pelos resultados obtidos com a
utilização deste equipamento.
A Sweda reserva-se o direito de cancelar esta garantia nas hipóteses descritas neste
documento.

20.

CONDIÇÕES DE PERDA DE GARANTIA

•

Não apresentação da nota fiscal de venda do produto ao cliente;

•

Alteração ou violação das características originais do produto, incluindo fontes e cabos
de comunicação;

•

Reparo por pessoal não autorizado pela Sweda;

•

Remoção, adulteração ou rasura das etiquetas dos números de série ou lacres do
produto ou dos seus módulos internos;
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•

Uso ou armazenamento inadequado, incluindo às condições estabelecidas no Guia
Rápido do Usuário;

•

Uso de consumíveis ou acessórios não especificados para o produto;

•

Ligação do produto em fonte de energia de características diferentes das
recomendadas para o equipamento;

•

Danos causados por desastres naturais, quedas, derramamento de líquidos.

21. EXCLUSÕES
Não abrange itens de consumo ou de desgaste com o uso regular do produto, tais como
cartuchos de fita, bobinas de papel, cabeças de impressão e outros.
Não inclui acessórios e opcionais, serviços de parametrização, configuração, instalação ou
reinstalação de software, remoção de vírus e treinamento.
Não cobre perdas, danos, lucros cessantes ou qualquer outro dano, direto ou indireto,
resultante do uso ou incapacidade do produto, sendo a responsabilidade civil máxima da
Sweda limitada ao valor unitário de compra do produto, apresentado na nota fiscal de venda
ao cliente.
Os casos não cobertos por esta garantia poderão, se possível, ser reparados mediante
aprovação prévia de orçamento da mão de obra e das partes e peças utilizadas.
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22. DÚVIDAS E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para mais informações sobre a Sweda, nossos produtos e Suporte Técnico, acesse
www.sweda.com.br.

Sweda Informática Ltda.
Rua Dona Brígida, 713 – Vila Mariana – CEP: 04111-081 – São Paulo – SP
(11) 2106-5644
www.sweda.com.br
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