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Základní instalační příručka 
(Rev.1.00) Externí bzučák Virtuos pro pokladní tiskárny / EVA0002 
 

• Varování a upozornění 

 
1. Zabraňte dotyků kovů s konektory zařízení  
2. Používejte zařízení mimo prostředí s hořlavými plyny 

 

Pokud se vyskytnou následující situace, okamžitě vypněte 
hostitelský počítač, odpojte zařízení a obraťte se na 
nejbližšího prodejce. 
1. Kouř, neobvyklý zápach nebo zvuky pocházející ze zařízení 
2. Pád zařízení s viditelným poškozením krytu 

NE! 

Nikdy neprovádějte následující činnosti: 
1. Nepracujte se zařízením v místech s vysokou teplotou a 
nenechávejte ho na přímém slunečním světle. 
2. Nepoužívejte zařízení na extrémně vlhkém místě, případně 
jej nevystavujte příliš velkým změnám teploty. 
3. Neumísťujte zařízení v mastném a parném prostředí např. 
v místech kde se vaří apod. 
4. Nenechávejte zařízení bez dostatečného větrání, pod 
látkou, v obalu… 
5. Nevkládejte cizí předměty či nenalévejte vodu do otvorů 
zařízení. 
6. Neberte zařízení do mokrých nebo vlhkých rukou. 
7. Při práci nepoužívejte antiskluzové rukavice obsahující 
změkčovadla. 
8. K čištění nikdy nepoužívejte organická rozpouštědla jako je 
benzín, ředidla, insekticidy atd. Mohlo by dojít k požáru či 
úrazu elektrickým proudem. 
9. Netahejte a zbytečně moc neohýbejte připojovací kabely 
ani na ně nepokládejte těžké předměty. 
Nedívejte se do zdrojů světla zařízení a nemiřte zdroji světla 
zařízení do očí druhých. Mohlo by dojít 
k nevratnému poškození zraku. 

 
Nenechávejte zařízení na nestabilních místech, kde hrozí pád 
a následné poškození či zranění druhých. 

 

Jakmile zjistíte poškození přívodního kabelu, jako je 
poškození izolace, okamžitě přestaňte zařízení používat a 
obraťte se na svého prodejce. Mohlo by dojít k požáru nebo 
k úrazu elektrickým proudem. 

 

• Základní informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tato příručka obsahuje stručný přehled informací 
nezbytných k instalaci produktu. Podrobnější 
informace o produktu najdete na webových 
stránkách www.virtuos.cz. 

• Vlastnosti 
→ Bzučák složí k signalizaci obsluze 

(například v kuchyni) 
→ Každý tisk doprovází "pípnutí“ 
→ Používá se především u termotransferových 

tiskáren, kde je tisk tak tichý, že mnohdy obsluha 
ani neví, že došlo k tisku 

→ Samotný bzučák se připojuje pomocí 1 m kabelu 
do portu pro pokladní zásuvku 

 

• Obsah balení 
Balení obsahuje: 
→ Bzučák 
→ Připojovací kabel 
→ Oboustranně lepící polštářek pro připevnění 

bzučáku 
 
 
 
 
 
 
 
 Bzučák Připojovací kabel Lepící polštářek 

 

• Základní programovací příkazy 
Pípnutí se vyvolá vysláním ESC sekvence 
1B 70 30 xy FF na tiskárnu podobně jako u otevření 
zásuvky. Délka tónu se dá řídit právě volbou čísla xy 
v Esc sekvenci. 
 
Ukázkový zvukový soubor spustíte na této adrese: 
http://doc.tpc.cz/prezentace/bzucak-Virtuos.mp3 
 
Zvuková nahrávka demonstruje, jak tón zní a jak 
dlouho trvá při těchto xy kódech: 
 
Nejkratší = 1F Střední = 7F Nejdelší = FF 
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