Udhëzuesi i shpejtë i referimit për operatorin e G20i
PËRSHKRIMI I PRINTERIT

SPECIFIKIMET E BLUETOOTH

G20i është një printer kompakt me injektim termik boje, i synuar
për të printuar të dhëna në produktet e furnizuara nga përdoruesi
në linjat e prodhimit.
G20i përdor një rimbushës boje Domino BK640 si motor printimi.
G20i mund të kontrollohet me një tastierë USB me valë, një pajisje
Android përmes Bluetooth-it ose një kompjuteri personal të lidhur
përmes USB-së.

Frekuenca e qëllimtë
e transmetuesit:

2400-2483.5 MHz

Fuqia maksimale e qëllimtë
e transmetuar:

2.75 mW

Lloji i antenës

E integruar (nuk mund
të hiqet)

Për udhëzime të mëtejshme, referojuni Udhëzuesit të përdorimit
të produktit G20i që gjendet te: www.DominoCaseCoding.com

INSTALIMI I PAJISJES

(3)

Bëni një vlerësim të rreziqeve të ambientit përpara se të
instalohet printeri.
Sigurohuni që Kabulli i tokëzimit të jetë vendosur te fiksuesja
kundër goditjeve elektrike dhe të jetë lidhur në një pikë tokëzimi
të përshtateshme që përputhet me legjislacionin vendas.

Shufër
cilindrike

(1)
Printer G20i

Fiksuese kundër
goditjeve
elektrike

Fiksuese

SPECIFIKIMET
Gjatësia:

(4)

107,5 mm (4,23")

Gjerësia:

74,5 mm (2,93")

Lartësia:

83 mm (3,27")

Pesha:

450 g

Ushqyesi i rrymës elektrike:

12 V, 5.0 A, 60 W

Kabull tokëzimi

(2)

Konsumi maksimal i energjisë:

48 W

Gama e temperaturës:

+5 °C deri në +50 °C
(+41 °F deri në +122 °F)

Gama e lagështisë:

10% deri në 90%
pa u kondensuar

Shufër
cilindrike

Fiksuese bazë

PËRMBAJTJA E PAKOS

Printer G20i

Fiksuese kundër
goditjeve elektrike

Fiksuese bazë

Shufra cilindrike

INSTALIMI I RIMBUSHËSIT
TË BOJËS
(1)

Hiqni kampakun nga rimbushësi i bojës.

(2)

Fusni rimbushësin e bojës te G20i.

LIDHJA E TASTIERËS
(1)

Adaptor i rrymës
elektrike

Vegla

Fusni marrësin USB të tastierës në folenë e tastierës
USB.

Kabull USB

(3)

Për të kontrolluar printerin nga një pajisje Android përmes
Bluetooth-it:
(1)

Main menu

(3)

Ndizni tastierën.

Nga Menuja Kryesore, përdor shigjetat për të
theksuar Settings dhe shtypni butonin Enter.

(3)

Cakto Active në Enable.
Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Main menu
Message
Message
Operation
Operation
Settings

(2)

Shtypni butonin Enter.

(3)

Shtypni butonin Enter për të përzgjedhur Start.

Settings

(2)

(4)

Theksoni Bluetooth dhe shtypni butonin Enter.
Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Operation
Start
Purge

KRIJIMI I NJË MESAZHI

Për të ndaluar printimin duke përdorur tastierën USB me valë:

Për të krijuar një mesazh duke përdorur tastierën USB me valë:

Nga Main menu, përdorni shigjetat për të theksuar
Operation.
Main menu

(1)

Nga Menuja Kryesore, përdorni shigjetat për të theksuar
Mesazhi dhe shtypni butonin Enter.

(2)

Shtypni butonin Enter për të përzgjedhur Create New.

(4)

Aktivizoni Bluetooth-in në pajisjen Android.

(7)

Hapni aplikacionin e printerit G20i.

(8)

Zgjidhni Printera.

Redaktoni emrin e printerit Name dhe Pin, shtypni
Enter kur të përfundoni.

(9)

Zgjidhni Kërko.

(10)

Zgjidhni emrin e printerit kur të shfaqet në listën
e printerave.

(11)

Zgjidhni Lidhu.

Active: Enable
Name: Printer1
Pin:
1331

Message
Message
Operation

Create New
Open
Information

Settings

Theksoni madhësinë e kërkuar të shkrimit dhe numrin
e rreshtave të tekstit, më pas shtypni butonin Enter.
Message

Main menu

(5)

Font
12.7mm

Lines
1

5.92mm

2

3.89mm

3

2.54mm

4

1.69mm

6

Përdorni tastierën për të futur një artikull teksti në mesazh,
ose shtypni butonin Fut për të futur lloje të tjera të dhënash.
Edit message

(2)

Shtypni butonin Enter.

(3)

Shtypni butonin Enter për të përzgjedhur Stop.

(3)

TEXT

Përdorni shigjetat për të theksuar Normal font ose
Uppercase font dhe shtypni butonin Enter.
Message
Normal font
Uppercase font

Purge
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Instaloni në pajisjen Android aplikacionin Domino G20i.

(6)

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

NDALIMI I PRINTIMIT

(5)

Active: Enable
Name: G20i
Pin:
1234

Connect PC

Connect PC

Vendosni adaptorin në një burim rryme.

Kabull tokëzimi

Për të filluar printimin duke përdorur tastierën USB me valë:
(1)
Nga Main menu, përdorni shigjetat për të theksuar
Operation.

Stop

(2)

Fusni 2 bateritë AAA (të përfshira) në tastierë.

Mbyllni kapakun.

KONFIGURIMI I BLUETOOTH-IT

Operation

(1)

Përdorni vetëm adaptorin e rrymës elektrike
që ju është dhënë.
Vendosni adaptorin në prizën 12 VDC.

Vida x10

FILLIMI I PRINTIMIT

(1)

KUJDES:

Fiksuese x2

(2)

Tastierë USB me valë

LIDHJA ME RRYMËN ELEKTRIKE

(6)

Shtypni tastin ESC kur të mbaroni.

(7)

Zgjidhni Save për të ruajtur mesazhin në kujtesën
e brendshme, ose zgjidhni No për të mos ruajtur mesazhin.

SHËNDETI DHE SIGURIA
• Lexoni Fletën përkatëse të të Dhënave të Sigurisë (SDS)
përpara se të magazinoni, mbani, transportoni apo përdorni
rimbushësit e bojës.
• Shkëpusni rrymën elektrike përpara se të kryeni lidhje me tela.
• Sigurohuni që të gjithë kabujt gjenden larg elementeve
lëvizës së linjës së prodhimit.
• Përdorni vetëm peceta që nuk lëshojnë fije kur të pastroni
koken e rimbushësit.
• Pastroni koken e rimbushësit sipas udhëzimeve
në udhëzuesin e përdorimit të produktit që gjendet te:
www.DominoCaseCoding.com
• Mbroni kokat e printimet nga goditjet duke i përshtatur si
dhe vendosur si duhet në shinat anësore dhe në drejtueset
e produktit.
• Mos hapni asnjë nga pjesët përbërëse të mbyllura të printerit
apo kokave të printimit. Ato përmbajne pjesë që nuk u kryhet
shërbim nga përdoruesi.
• Vishni pajisje mbrojtëse të përshtatshme kur vendosni
në funksionim G20i.
• G20i është vetëm për përdorim në ambiente të brendshme,
mos e vendosni në funksionim në ambinete të jashtme, apo
në një mjedis jashtë gamës së specifikuar të përdorimit.
• Dokumente shtesë në gjuhën tuaj gjenden te:
www.DominoCaseCoding.com
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