G20i – Operatørens brugervejledning
PRINTERBESKRIVELSE

BLUETOOTH-SPECIFIKATIONER

G20i er en kompakt termisk inkjetprinter, hvis formål er at udskrive
data på produkter, der leveres af brugeren, på produktionssamlebånd.
G20i bruger en Domino BK640-blækpatron som printermotor.
G20i kan kontrolleres ved hjælp af et trådløst USB-tastatur,
en Android-enhed via Bluetooth eller en computer, som er tilsluttet
via USB.

Radiofrekvens:

2400-2483,5 MHz

Maksimal effekt af radiosender:

2,75 mW

Antenne

Indbygget
(ikke aftagelig)

INSTALLATION AF HARDWARE

(3)

Lav en risikovurdering af området, før printeren installeres.
Sørg for, at jordledningen er monteret i antistødklemmen og
forbundet til et egnet chassispunkt ifølge lokale regler.

Rund stav

(1)
G20i-printer
Antistødklemme

Du kan finde flere oplysninger i produktmanualen til G20i,
som findes på: www.DominoCaseCoding.com

Spændestykke

SPECIFICATION
Længde:

107,5 mm

Bredde:

74,5 mm

Højde:

83 mm

Vægt:

450 g

Strømforsyning:

12 V, 5,0 A, 60 W

Maksimalt strømforbrug:

48 W

Temperaturinterval:

+5 °C til +50 °C
(+41 °F til +122 °F)

Fugtighedsinterval:

10 % til 90 %
ikkekondenserende

(4)
Jordledning

(2)

PAKKENS INDHOLD

Rund stav

Spændestykke til fod

INSTALLATION AF BLÆKPATRON TILSLUTNING AF TASTATUR
(1)

Fjern beskyttelsen fra blækpatronen.

(1)

Sæt USB-tastaturmodtageren i USB-tastaturporten.

TILSLUTNING AF STRØMFORSYNING
ADVARSEL:
Brug kun den strømadapter, der følger med.
(1)
Slut strømadapteren til 12-V-stikket (vekselstrøm).

G20i-printer

Spændestykke til fod Spændestykker x 2

(2)
Antistødspændestykke

Runde stave

Sæt blækpatronen i G20i-printeren.

Skruer x 10
(2)

Sæt 2 AAA-batterier (medfølger) i tastaturet.

(2)
(3)
Trådløst USB-tastatur

Strømadapter

Værktøj

Luk holderen.

USB-kabel

(3)

Tænd tastaturet.

(3)

Indstil Active til Enable.

Jordledning

SÅDAN UDSKRIVER DU

KONFIGURATION AF BLUETOOTH

Sådan udskriver du ved hjælp af det trådløse USB-tastatur:

Sådan styrer du printeren ved hjælp af en Android-enhed via
Bluetooth:

(1)

Med udgangspunkt i Main menu skal du bruge
piletasterne til at fremhæve Operation.

(1)

Main menu

Med udgangspunkt i Main menu skal du bruge
piletasterne til at fremhæve Settings og trykke
på knappen Enter.

Message

Operation

Operation

Settings

(5)

Installer Domino G20i-appen på Android-enheden.

Active: Enable
Name: G20i
Pin:
1234

(6)

Aktivér Bluetooth på Android-enheden.

Rediger printerens Name og Pin, og tryk på Enter,
når du er færdig.

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Main menu

Message

Settings
(2)
(3)

Tryk på knappen Enter.
Tryk på knappen Enter for at vælge Start.

(4)
(2)

Operation

Purge
Connect PC

SÅDAN STOPPER
DU UDSKRIVNINGEN
Sådan stopper du udskrivningen ved hjælp af det trådløse USBtastatur:
(1)
Med udgangspunkt i hovedmenuen skal du bruge
piletasterne til at fremhæve Operation.

Fremhæv Bluetooth, og tryk på knappen Enter.

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Start

OPRETTELSE AF TEKST

(4)

Sådan opretter du tekst ved hjælp af det trådløse USB-tastatur:
(1)

(2)

Tryk på knappen Enter for at vælge Create new.

Message

Message

Create New
Open
Information

Operation

(5)

Settings

Tryk på knappen Enter.
Tryk på knappen Enter for at vælge Stop.

Fremhæv den ønskede skriftstørrelse og antal tekstlinjer,
og tryk derefter på knappen Enter.

Font
12.7mm

Lines
1

5.92mm

2

3.89mm

3

2.54mm

4

1.69mm

6

Du kan skrive en tekst ved hjælp af tastaturet eller trykke
på knappen Indsæt for at angive andre typer data.
Edit message

(3)

TEXT

Du skal bruge piletasterne til at fremhæve Normal font
eller Uppercase font og trykke på knappen Enter.
Message

Operation

Normal font
Stop
Purge
Connect PC
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(7)

Åbn G20i-printerappen.

(8)

Vælg Printere.

(9)

Vælg Søg.

(10)

Vælg navnet på printeren, når det vises på listen over
printere.

(11)

Vælg Opret forbindelse.

Active: Enable
Name: Printer1
Pin:
1331

Message

Med udgangspunkt i Main menu skal du bruge
piletasterne til at fremhæve Message og trykke
på knappen Enter.

Main menu

Main menu

(2)
(3)

Slut strømadapteren til en strømkilde.

Uppercase font
(6)

Tryk på tasten ESC, når du er færdig.

(7)

Vælg Save for at gemme teksten i den interne hukommelse,
eller vælg No for at kassere teksten.

SUNDHED OG SIKKERHED
• Læs det relevante sikkerhedsdataark (SDA) inden
opbevaring, håndtering, transport eller brug af
blækpatronerne.
• Afbryd strømforsyningen, inden der sættes ledninger
i printeren.
• Sørg for at fastgøre alle kabler, så de ikke kan komme
i berøring med produktionslinjens bevægelige dele.
• Brug kun fnugfri klude til rengøring af patronens dyser.
• Patronernes dyser skal renses ifølge anvisningerne
i produktmanualen, som findes på:
www.DominoCaseCoding.com
• Beskyt printhovederne mod stød ved hjælp af korrekt
placering og justering af sideskinnerne og produktføringsanordningerne.
• Indkapslede dele af printeren eller printhovederne må ikke
åbnes. De indeholder dele, som ikke kan vedligeholdes
eller repareres af brugeren.
• Der skal bæres egnet beskyttelsesudstyr, når G20ienheden betjenes.
• G20i-enheden er kun til indendørs brug og må ikke bruges
udendørs eller i miljøer uden for det angivne driftsinterval.
• Der findes mere dokumentation på dit sprog på:
www.DominoCaseCoding.com
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