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1. WSTĘP
Wyświetlacz dla Klienta CD8X VFD to urządzenie peryferyjne, które może być używane z systemem
POS w celu wyświetlania zakupionych towarów, cen, kwot i wysokości reszty. Urządzenie może również
wyświetlać komunikaty reklamowe.

Funkcje i cechy:
 Tryby zasilania: interfejs PC/POS D-SUB9, zasilacz sieciowy.
 Wyświetlacz z matrycą punktową 128*24. Posiada duże i wyraźne znaki, łatwe do odczytania.
 Wyświetlanie polskich znaków diakrytycznych oraz znaków specjalnych. Poza tym czcionki mogą
być wyświetlane w trybie przewijania poziomego.
 Regulowany ekran wyświetlacza w pozycji poziomej i pionowej, zapewniający najlepszy kąt
widzenia.
 Kompatybilny z poleceniem ESC/POS.
 Dostępna szybkość transmisji 9600~115200.
 Odczyt znaków zdefiniowanych przez użytkownika.

2. WYGLĄD

Ekran wyświetlacza

Nakrętka regulacji kąta

Słupek teleskopowy

Postument
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Typ

Wyświetlacz
VFD

Środowisko
działania

Specyfikacja
fizyczna

Specyfikacja
fizyczna

CD8X

Sposób wyświetlania

Wyświetlacz fluorescencyjny próżniowy

Liczba czcionek

128*24 matryca punktowa

Kolor wyświetleń

Zielony

Jaskrawość

700cd/m2

Rodzaj i Rozmiar Czcionek

Uproszczone i tradycyjne znaki chińskie
(12mm×12mm),
Znaki arabskie (8mm×12mm),
Znaki angielskie (8mm×12mm),
Znaki zdefiniowane przez użytkownika
(8mm×12mm)

Wyświetlanie czcionek

24×128 dot matrix

Przestrzeń punktowa

0.4mm×0.4mm

Interfejs

RS-232C, USB (opcja)

Szybkość transmisji

9600~115200bps

Temperatura robocza

0℃～40℃

Temperatura przechowywania

-10℃～50℃

Wilgotność przechowywania

0％～85％R.H

Wymiary ekranu

206×100mm
Φ32.4mm×100mm

Słupek teleskopowy

Φ32.4mm×240mm（lub zero）

Wymiary postumentu

Okrągły:Φ63.7mm×49mm
Prostokątny: 180×92×27mm

Rotacja pionowa

-10°~90°

Rotacja pozioma

-180°~180°
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Specyfikacja
elektryczna

Waga

Ok. 760g

Zasilanie

7V

Zużycie energii

5W (wszystko podświetlone)
ROM 64k flash ROM

Główna karta mikroprocesora
RAM 32k SPAM
MTBF
(średni czas bezawaryjnej
pracy)

25,000 godzin

4. WYMIARY
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5. AKCESORIA
 Pakiet standardowy：

Ekran wyświetlacza

Wkręty samogwintujące 3.5*12

Kabel łączący
(z gniazdem zasilania
napięciem przemiennym AC)

CD8X
Instukcja obsługi

Teleskop
(240mm/100mm)

Instrukcja obsługi

Postument prostokątny

 Akcesoria opcjonalne：

Zasilacz AC
(7V/0.8A)
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Postument okrągły

6. PODŁĄCZENIA ZASILANIA
Istnieją dwa sposoby podłączania zasilania. Oto szczegóły:
Metoda 1: Połączyć CD8X z urządzeniem zewnętrznym, jak na ilustracji poniżej. Jeśli zasilanie jest
dostępne z interfejsu D9 urządzenia zewnętrznego, nie ma potrzeby podłączania do innego źródła
zasilania.
Podłączyć

do

portu

D9

Podłączenie
CD8X

komputera lub do
innego terminalu

D9 (złącze żeńskie)

Jeśli kabel łączący jest za długi, użytkownicy mogą odciąć jego złącze od strony 8-bolcowej [8-pin]
i postępować zgodnie z trybem podłączania podanym poniżej w celu wykonania nowego podłączenia.

Tryb podłączania
D9 (złącze żeńskie)
Pin

Nazwa sygnału

1

CD

2

PHONE8
Pin

Nazwa sygnału

RXD

5

TXD

3

TXD

3

RXD

4

DTR

7

VSS

5

GND

8

VSS

Gniazdko
DC

6

DSR

6

CTS

7

RTS

4

RTS

－

8

CTS

1

VOD

9

RI

2

VOD

Pin 4 i 6 krótki

＋
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Metoda 2: W przypadku braku zasilania z interfejsu D9 urządzenia zewnętrznego, można zakupić
zasilacz sieciowy do podłączenia do kabla komunikacyjnego, aby uzyskać zasilanie, jak na ilustracji
poniżej.

Legenda: w prawym górnym rogu: połączenie z CD8X, u dołu: połączenie z portem PC lub innym terminalem

7. INSTALACJA
7.1. Połączenie z kablem komunikacyjnym
1.

Przepuścić kabel komunikacyjny z końcówką 8-bolcową przez otwór w blacie i przez okrągły
postument.
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Uwaga: Jeśli blat nie jest przewiercony, należy najpierw usunąć plastikowe nakładki z postumentu za
pomocą pincety, a następnie przeciągnąć kabel komunikacyjny bezpośrednio do okrągłego
postumentu, zamocować kabel komunikacyjny końcówką D9 na postumencie, jak na ilustracji
poniżej.

Plastikowe nakładki

Na postumencie znajdują się dwa otwory montażowe do zamocowania kabla komunikacyjnego.
Proszę zamocować kabel D9 w większym otworze, unikać poruszania kabla.

Otwory mocujące

W przypadku wyboru postumentu prostokątnego, należy odkręcić 4 śruby, aby najpierw zdjąć
płytkę żelazną, a następnie przepuścić kabel z końcówką 8-bolcową przez postument.
Płytka żelazna
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2.

Przeciągnąć kabel komunikacyjny z końcówką 8-pinową przez teleskop, a następnie przymocować
teleskop do postumentu. Upewnić się, czy mały otwór teleskopu pasuje do punktu montażowego
postumentu.

mały otwór
punkt mocujący

3.

Poluzować pokrętła pod ekranem, zgodnie ze wskazaniem strzałki, aby zdjąć obrotowe gniazdo
mocujące.

pokrętła
obrotowe

gniazdo

mocujące

4.

Otworzyć plastikową nakładkę zgodnie ze wskazaniem strzałki.

plastikowa nakładka
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5.

Wciągnąć kabel komunikacyjny do obrotowego gniazda mocującego.

obrotowe gniazdo

6.

Podłączyć 8-pinową złączkę kabla do portu RS232 z tyłu ekranu.

Port RS232

7.

Ponownie zainstalować gniazdo obrotowe i dokręcić pokrętła.
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8.

Zamocować teleskop do ekranu wyświetlacza poprzez dopasowanie punktu mocującego do małego
otworu, a następnie ponownie założyć plastikową nakładkę.
Dopasować punkt mocujące do
małego otworu

Uwaga: W przypadku zastosowania postumentu prostokątnego, ponownie zamocować płytkę żelazną przy
pomocy 4 śrub jak na ilustracji poniżej.

9.

Poluzować pokrętła, aby ustawić ekran wyświetlacza. Następnie dokręcić pokrętła, aby zamocować
ekran.

pokrętła

10

7.2. Montaż
Dużą stabilność wyświetlacza na płaskim blacie można uzyskać na 4 sposoby.
 Metoda 1
Jeśli blat jest przewiercony i kabel komunikacyjny został przeciągnięty przez blat, należy przymocować
śruby z okrągłego postumentu do blatu. Szczegółowa instalacja jest następująca:
a)

przymocować do blatu śrubokrętem trzy wkręty samogwintujące (3.5*20) z postumentu, zgodnie
z ilustracją

Wkręty samogwintujące

b)

założyć gumowe uszczelki na wkręty samogwintujące

Uszczelka gumowa
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c)

wyświetlacz został zamocowany

 Metoda 2
Jeśli blat nie jest przewiercony, przymocować kabel komunikacyjny najpierw do postumentu, a następnie
przymocować śruby do postumentu, jak na ilustracji poniżej. Szczegóły instalacji są następujące:
a)

zdjąć nakładki plastikowe przy pomocy pincety

Nakładki plastikowe
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b) przymocować kabel komunikacyjny z końcówką D9 do postumentu, jak na ilustracji poniżej,
a następnie zamocować przewód z D9 w większym otworze, jak na ilustracji poniżej

Otwory montażowe

c)

zamocować 3 wkręty samogwintujące z postumentu do blatu

Wkręt samogwintujący
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d)

założyć uszczelki gumowe na wkręty samogwintujące

Uszczelka
gumowa

e)

zamontowany wyświetlacz

14

 Metoda 3
Jeśli stosowany jest postument prostokątny, przymocować postument prostokątny do wyświetlacza, aby
urządzenie mogło stabilnie stać na płaskim blacie.
Uwaga: Podczas montażu postumentu prostokątnego należy upewnić się, czy mały otwór teleskopu pasuje
do punktu montażowego postumentu

mały otwór
punkt montażowy

15

 Metoda 4
Aby zapobiec poruszaniu się, przymocować śruby （3.5*12）z postumentu prostokątnego do blatu po
zamocowaniu teleskopu do postumentu prostokątnego (zob. metoda 3).
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8. PROTOKÓŁ WYŚWIETLACZA VFD
8.1.

Tabela czcionek

Strony kodowe 864-Arabska

17

8.2. Tryb ESC/POS lista komend
Polecenie

Hex

Opis funkcji

HT

09

Porusza kursor w prawo

BS

08

Porusza kursor w lewo

US LF

1F 0A

Porusza kursor w górę

LF

0A

Porusza kursor w dół

US CR

1F 0D

Porusza kursor do maksymalnej pozycji w prawo

CR

0D

Porusza kursor do maksymalnej pozycji w lewo

HOM

0B

Porusza kursor do pozycji początkowej

US B

1F 42

Porusza kursor do pozycji dolnej

US $ x y

1F 24 x y
X=1~20 y=01,02

Porusza kursor do określonej pozycji

CLR

0C

Oczyszcza ekran wyświetlacza i ustawia tryb
nadpisywania

CAN
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Oczyszcza linię
nadpisywania

Us C n

IF 43 n
(n=00h, 01h)

Ustawia/usuwa wyświetlanie kursora
n=0 ukrywa kursor, n=1 wyświetla kursor

US MD1

1F 01

Określa tryb nadpisywania

US MD2

1F 02

Określa tryb przewijania pionowego

US MD3

1F 03

Określa tryb przewijania poziomego

ESC W n s x1 y1 x2 y2

1B 57 n s x1 y1 x2 y2
01h<=n<=04h
s=00h,01h
01h<=x1<=x2<=74
01h<=y1<=y2<=2

Ustawia/usuwa zakres okna

US:

1F 3A

Ustawia pozycję początkową/końcową definicji
makra

US ^ n m

1F 5E n m
00h<=n<=FFh
00h<=m<=FFh

Wykonuje, a następnie wychodzi z makra

US T h m

1F 54 h m
00h<=h<=23h,
00<=m<=59h

Ustawia i wyświetla licznik czasu.

US U

1F 55

Wyświetla licznik czasu w dolnym prawym rogu

US E n

1F 45 n (01h<=n<=FFh)

Migający ekran wyświetlacza

US X n

1F 58 n
01h<=n<=04h

Ustawia jasność

ESC @

1B 40

Inicjuje wyświetlanie

1B 3D n

Wybiera urządzenie peryferyjne
n=01h: wybiera następne urządzenie
n=02h: wybiera wyświetlenie
n=03h: wybiera wyświetlenie i
urządzenie

ESC= n
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kursora

i

ustawia

tryb

następne

1B 25 n
n=00h,01h

Wybiera/odwołuje
ustawienie
zdefiniowanych przez użytkownika

1b 26 01 n m …..
20h<n<=m<=FFh
01h<=a<=08h
00h<=p<=FFh

Definiuje znaki zdefiniowane przez użytkownika

Esc ?

1B 3F

Usuwa znaki zdefiniowane przez użytkownika

ESC s n

1B 73 01

Przechowuje
znaki
zdefiniowane
użytkownika w EEPROM

ESC d n

1B 64 01

Ładuje znaki zdefiniowane przez użytkownika z
EEPROM

ESC % n
ESC & s n m
[a(p1..pa)×(m-n)]*

znaków

przez

Wybiera znaki międzynarodowe:
1：Chińskie GB2312
1B 74 n
01h<=n<=0Fh

ESC R n

2：Tradycyjne chińskie BIG5
3：Arabskie PAGE864

1F 72 n
n=00h, 01h

US r n

Ustawia/odwołuje znaki wspak

* Poniższa ilustracja to przykład zależności pomiędzy znakami zdefiniowanymi przez użytkownika,
a danymi:
MSB

（8×12）

P1

P3

P2

P4

P5

P15

LSB
MSB

P16

puste
LSB
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P1=0x00H, P2=0x00, P3=0x00, P4=0x00, P5=0x0FH, P6=0x80
.........
P13=0x0F, P14=0x80, P15=0x00, P16=0x00
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