Stručná referenční příručka operátora tiskárny G20i
POPIS TISKÁRNY
G20i je kompaktní termální inkoustová tiskárna určená k tisku
dat na produkty poskytnuté uživatelem ve výrobních linkách.
Jako tiskový modul je v tiskárně G20i používána inkoustová
kazeta Domino BK640.
Tiskárnu G20i lze ovládat pomocí bezdrátové USB klávesnice,
zařízení Android (přes Bluetooth) nebo počítače připojeného
přes USB.

TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Záměrná frekvence vysílače:

2400–2483,5 MHz

Záměrný maximální vysílací výkon:

2,75 mW

Typ antény

Integrovaná
(neodnímatelná)

Další pokyny naleznete v příručce k produktu G20i, která je
k dispozici na adrese www.DominoCaseCoding.com.

INSTALACE HARDWARU

(3)

Před instalací tiskárny je třeba posoudit rizikovost místa instalace.
Uzemňovací kabel musí odpovídat ochranné svorce a musí být
připojen k vhodnému uzemňovacímu bodu podle místních předpisů.

Kulatá tyč

(1)
Tiskárna G20i
Protiskluzová
svorka

Svorka

TECHNICKÉ ÚDAJE
(4)
Délka

107,5 mm (4,23 palce)

Šířka

74,5 mm (2,93 palce)

Výška

83 mm (3,27 palce)

Hmotnost

450 g

Zdroj napájení

12 V, 5,0 A, 60 W

Maximální příkon

48 W

Rozsah teplot

+5 °C až +50 °C
(+41 °F až +122 °F)

Rozsah vlhkosti

10 % – 90 %,
bez kondenzace

OBSAH BALENÍ

Tiskárna G20i

Kruhové tyče

Bezdrátová USB klávesnice

Napájecí adaptér

Kulatá tyč

Připevňovací svorka

Nářadí

(1)

Sejměte kryt inkoustové kazety.

(2)

Vložte inkoustovou kazetu do tiskárny G20i.

PŘIPOJENÍ NAPÁJECÍHO ZDROJE

(1)

Zasuňte přijímač USB klávesnice do portu pro
USB klávesnici.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze přiložený napájecí adaptér.
(1)
Zapojte napájecí adaptér do zdířky 12 VDC.

(2)

Vložte do klávesnice 2 baterie typu AAA (jsou součástí
balení).

Svorky, 2×

Šrouby, 10×

USB kabel

(3)

(2)

Připojte napájecí adaptér ke zdroji napájení.

Zavřete západku.

(3)

Zapněte klávesnici.

(3)

Nastavte položku Active na možnost Enable.

Uzemňovací kabel

SPUŠTĚNÍ TISKU
Spuštění tisku pomocí bezdrátové USB klávesnice:
(1)

(2)

INSTALACE INKOUSTOVÉ KAZETY PŘIPOJENÍ KLÁVESNICE

Připevňovací svorka

Protiskluzová svorka

Uzemňovací kabel

V Main menu vyberte pomocí kláves se šipkami
možnost Operation.

NASTAVENÍ TECHNOLOGIE
BLUETOOTH
Ovládání tiskárny ze zařízení Android přes Bluetooth:
(1)

Main menu

V Main menu vyberte pomocí kláves se šipkami
možnost Settings a potom stiskněte klávesu Enter.

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
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Print Mode
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Bluetooth

Main menu
Message
Message

Operation

Operation

Active: Enable
Name: G20i
Pin:
1234

Settings
Settings
(4)
(2)

Stiskněte klávesu Enter.

(3)

Stisknutím klávesy Enter vyberte možnost Start.

(2)

Vyberte možnost Bluetooth a stiskněte klávesu Enter.

Start
Purge

Upravte Name a Pin tiskárny a potom stiskněte klávesu
Enter.
Settings
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Operation

(5)

Active: Enable
Name: Printer1
Pin:
1331

Nainstalujte do zařízení Android aplikaci pro tiskárnu
Domino G20i.

(6)

V zařízení Android zapněte Bluetooth.

(7)

Spusťte aplikaci pro tiskárnu G20i.

(8)

Vyberte možnost Tiskárny.

(9)

Vyberte možnost Hledat.

(10)

V seznamu tiskáren, který se zobrazí, vyberte název
požadované tiskárny.

(11)

Vyberte možnost Připojit.

Connect PC

ZASTAVENÍ TISKU

VYTVOŘENÍ ZPRÁVY

Zastavení tisku pomocí bezdrátové USB klávesnice:

Vytvoření zprávy pomocí bezdrátové USB klávesnice:

(1)

V Main menu vyberte pomocí kláves se šipkami
možnost Operation.
Main menu

(1)

V hlavní nabídce vyberte pomocí kláves se šipkami
možnost Zpráva a potom stiskněte klávesu Enter.

(2)

Stisknutím klávesy Enter vyberte možnost Create New.

(4)

Message

Main menu
Message
Message
Operation

Create New
Open
Information

Settings

Vyberte požadovanou velikost písma a počet řádků textu
a potom stiskněte klávesu Enter.

(5)
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6

Pomocí klávesnice zadejte text zprávy. Chcete-li zadávat
jiné typy dat, stiskněte klávesu Insert.
Edit message

(2)

Stiskněte klávesu Enter.

(3)

Stisknutím klávesy Enter vyberte možnost Stop.
Operation

(3)

TEXT

V hlavní nabídce vyberte pomocí kláves se šipkami
možnost Normal font nebo Uppercase font a potom
stiskněte klávesu Enter.
Message

Stop

Normal font
Uppercase font

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST
• Před uskladněním, manipulací, přepravou nebo použitím
inkoustových kazet si pročtěte příslušný bezpečnostní list.
• Před zapojováním jakýchkoli vodičů odpojte napájení.
• Zajistěte, aby byly všechny kabely uchyceny mimo dosah
pohybujících se součásti výrobní linky.
• K čištění trysek kazety používejte pouze hadříky, které
nepouští vlákna.
• Při čištění trysek kazety postupujte podle pokynů uvedených
v příručce k produktu, která je k dispozici na adrese
www.DominoCaseCoding.com.
• Chraňte tiskové hlavy před nárazy tím, že správně nastavíte
a vyrovnáte postranní kolejnice a vodicí lišty produktu.
• Neotevírejte žádné uzavřené součásti tiskárny ani tiskových
hlav. Neobsahují žádné komponenty, které by mohl opravit
sám uživatel.
• Pokud pracujete s tiskárnou G20i, používejte vhodné
ochranné pomůcky.
• Tiskárna G20i je určena pouze k použití v interiéru.
Nepoužívejte ji v exteriéru ani v prostředí, které nevyhovuje
uvedeným provozním parametrům.
• Další dokumentace ve vašem jazyce je k dispozici
na adrese www.DominoCaseCoding.com.

Purge
Connect PC
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(6)

Až budete hotovi, stiskněte klávesu ESC.

(7)

Výběrem možnosti Save uložte zprávu do interní paměti.
V případě, že chcete zprávu zahodit, vyberte možnost No.
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