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RECURSO HERDADO OBSOLETO – 

APENAS PARA COMPATIBILIDADE COM 
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Notas de revisão 

Versão de configuração do 

software 

2WIN/2WIN-S   5.6.0 

Data de publicação 2022/02/17 

Versão de configuração de 

hardware 

Versão 34.1 

Rev Num. 1.0_B 

 

 

Observações gerais 

Família: ANALISADOR DE VISÃO 2WIN 

Uso pretendido pela família: Instrumentos portáteis para a medição da refração binocular e 

monocular com base na fotorrefração infravermelha 

Modelos: 2WIN, 2WIN-S 
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Imprimir em impressoras infravermelhas portáteis 

Para uma descrição detalhada das funcionalidades do 2WIN e 2WIN-S, consulte o respectivo manual. 

Para obter mais informações sobre as funcionalidades dos botões, consulte o Manual do Operador 

2WIN. 

 

O 2WIN é compatível com três impressoras específicas operadas por bateria: 

1) Fabricante GEBE – Modelo 11898 GPT-4378-Flash-79-V.24-IrDA 

Compatível com a versão de software 2WIN superior a 4.1.161213 

2) Fabricante SEIKO – Modelo dpu-s_245 

Compatível com a versão de software 2WIN superior a 4.1.161213 

3) Fabricante ZEBRA – Modelo MZ220-it  

 

Para imprimir ou salvar os dados, pressione e segure o BOTÃO B assim que a medição terminar. Se você 

quiser imprimir através da impressora IrDA (Infrared Data Association) portátil opcional externa, lembre-se 

de apontar a máquina para a impressora de acordo com o diagrama a seguir antes de pressionar o botão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você poderá imprimir o mesmo exame quantas vezes for necessário. 

Ao imprimir na impressora IrDA, a transmissão de dados poderá ser interrompida e abortada mantendo o 

BOTÃO B pressionado por 1 segundo. 
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Configurar a impressora infravermelha 

Esta página descreve como configurar manualmente as impressoras IR: 

• Fabricante GEBE – Modelo 11898 GPT-4378-Flash-79-V.24-IrDA 

Compatível com a versão de software 2WIN superior a 4.1.161213 

A impressora é predefinida com a seguinte configuração: 

• Interface: RS232/USB/Azul → deve ser definido em: IrDA 

• Taxa de transmissão: 115200 → deve ser definido em: 9600 

• Fonte: 1 → deve ser definido em: 2 

 

Botão ON = ENTER 

Botão DESLIGADO = PRÓXIMO (ou para rolar para baixo no Menu) 

 

A. Insira um rolo de papel na impressora 

B. Recarregue a impressora através do carregador fornecido 

C. Ligue a impressora pressionando o botão ON (luz verde piscando) 

D. Pressione OFF e ON simultaneamente: uma faixa com o Menu será impressa. Agora você precisa 

alterar a configuração de Interface, Taxa de transferência e Fonte no Menu da seguinte forma: 

 

1. Pressione ON uma vez (para alterar as configurações) 

2. Pressione duas vezes (até imprimir na faixa “Interface 

RS232/USB/Blue”)       

3. Pressione ON uma vez (imprime “Interface IrDA”) 

4. Pressione uma vez (até imprimir “Taxa de transferência 

115200”) 

5. Pressione quatro vezes (até imprimir “Taxa de transferência 

9600”) 

6. Pressione três vezes (até imprimir "Fonte 1") 

7. Pressione ON uma vez (imprime “Fonte 2”) 

8. Pressione ON e OFF simultaneamente para salvar as novas 

configurações 

9. Você obtém a exibição "SETUP-FINISHED" 

 A impressora agora está pronta para ser usada. 

A figura à direita exibe a configuração correta da impressora: 

 

 

Informações para assistência 

Para qualquer requisito de serviço, entre em contato com seu distribuidor. No entanto, você pode entrar em 

contato diretamente com a Adaptica em: support@adaptica.com. 

mailto:support@adaptica.com

