Οδηγός γρήγορης αναφοράς χειριστή G20i
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ BLUETOOTH

Ο εκτυπωτής G20i αποτελεί συμπαγή εκτυπωτή, θερμικής
εκτύπωσης inkjet που προορίζεται για την εκτύπωση δεδομένων
σε προϊόντα που παρέχονται από το χρήστη σε βιομηχανικές
γραμμές παραγωγής.
Ο εκτυπωτής G20i χρησιμοποιεί κασέτα μελανιού Domino
BK640 ως μηχανή εκτύπωσης.
Ο έλεγχος του εκτυπωτή G20i εκτελείται μέσω ασύρματου
πληκτρολογίου USB, μέσω Bluetooth σε συσκευή Android
ή μέσω υπολογιστή που έχει συνδεθεί μέσω USB.

Σκόπιμη συχνότητα πομπού:

2400-2483.5MHz

Σκόπιμη μέγιστη μεταδιδόμενη
ισχύς:

2.75mW

Τύπος κεραίας

Ενσωματωμένη
(μη αποσπώμενη)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

(3)

Αξιολογήστε την επικινδυνότητα του χώρου πριν εγκαταστήσετε
τον εκτυπωτή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο γείωσης έχει τοποθετηθεί στον
σφιγκτήρα προστασίας από ηλεκτροπληξία και ότι έχει συνδεθεί
σε κατάλληλο σημείο γείωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς.

Ράβδος
στρογγυλής
διατομής

(1)
Εκτυπωτής G20i

Σφιγκτήρας
προστασίας από
κραδασμούς

Για περαιτέρω οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο προϊόντος
G20i που διατίθεται στη διεύθυνση: www.DominoCaseCoding.com

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σφιγκτήρας

(4)

Μήκος:

107,5 mm (4,23")

Πλάτος:

74,5 mm (2,93")

Ύψος:

83 mm (3,27")

Βάρος:

450g

Μονάδα τροφοδοσίας:

12V, 5,0A, 60W

Μέγιστη κατανάλωση ισχύος:

48W

Εύρος θερμοκρασίας:

+5°C έως +50°C
(+41°F έως +122°F)

Εύρος υγρασίας:

10% έως 90%,
μη συμπυκνούμενο

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Καλώδιο γείωσης

(2)
Ράβδος
στρογγυλής
διατομής

Σφιγκτήρας βάσης

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΣΕΤΑΣ
ΜΕΛΑΝΙΟΥ
(1)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
(1)

Αφαιρέστε το κάλυμμα της κασέτας μελανιού.

Εισαγάγετε το δέκτη του πληκτρολογίου USB στην
υποδοχή του πληκτρολογίου USB.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
(1)

Εκτυπωτής G20i

Σφιγκτήρας βάσης

Σφιγκτήρες x2

Σφιγκτήρας
προστασίας από
κραδασμούς

Ράβδοι στρογγυλής
διατομής

Βίδες x10

(2)

Τοποθετήστε την κασέτα μελανιού στον εκτυπωτή G20i.

(2)

Ασύρματο πληκτρολόγιο USB

Προσαρμογέας
ρεύματος

Εργαλεία

Καλώδιο USB

(3)

(2)

Κλείστε το άγκιστρο.
(3)

Ενεργοποιήστε το πληκτρολόγιο.

(3)

Ορίστε το στοιχείο Active στην επιλογή Enable.
Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Message
Message
Operation

Operation

Settings

(2)

Πατήστε το κουμπί Enter.

(3)

Πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξετε Start.

(2)

Επισημάνετε το πεδίο Bluetooth και πατήστε
το κουμπί Enter.

Start
Purge
Connect PC

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

(4)

Διακοπή εκτύπωσης με χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου USB: Δημιουργία μηνύματος με χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου
USB:
(1)
Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
βέλους για να επισημάνετε το πεδίο Operation.
(1)
Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
βέλους για να επισημάνετε το πεδίο Message και
Main menu
πατήστε το κουμπί Enter.
(2)
Message

Πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξετε
Create New.

(2)

Πατήστε το κουμπί Enter.

(3)

Πατήστε το κουμπί Enter για να επιλέξετε το στοιχείο
Stop.

Create New
Open
Information

(5)

Lines
1

5.92mm

2

3.89mm

3

2.54mm

4

1.69mm

6

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε ένα
στοιχείο κειμένου στο μήνυμα ή πατήστε το κουμπί
Εισαγωγή για να εισαγάγετε άλλους τύπους δεδομένων.

TEXT

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να επισημάνετε
το πεδίο Normal font ή Uppercase font και πατήστε το
κουμπί Enter.
Message
Normal font
Uppercase font
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Font
12.7mm

Edit message

(3)

Connect PC

Επισημάνετε το απαιτούμενο μέγεθος γραμματοσειράς
και τον αριθμό γραμμών κειμένου και πατήστε το κουμπί
Enter.

Message

Settings

(5)

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Domino G20i στη συσκευή
Android.

(6)

Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή Android.

(7)

Ανοίξτε την εφαρμογή του εκτυπωτή G20i.

(8)

Επιλέξτε Εκτυπωτές.

(9)

Επιλέξτε Αναζήτηση.

(10)

Επιλέξτε το όνομα του εκτυπωτή όταν εμφανιστεί
στη λίστα Εκτυπωτές.

(11)

Επιλέξτε Σύνδεση.

Active: Enable
Name: Printer1
Pin:
1331

Message

Main menu

Operation

Επεξεργαστείτε το Name και το Pin του εκτυπωτή και
πατήστε Enter μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Operation

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Active: Enable
Name: G20i
Pin:
1234

Settings
(4)

Purge

Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος σε πηγή
ρεύματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ BLUETOOTH

Έναρξη εκτύπωσης με χρήση του ασύρματου πληκτρολογίου USB: Έλεγχος του εκτυπωτή από συσκευή Android μέσω Bluetooth:
(1)
Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
(1)
Από το Main menu, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
βέλους για να επισημάνετε το πεδίο Operation.
βέλους για να επισημάνετε το πεδίο Settings
και πατήστε το κουμπί Enter.
Main menu
Main menu

Stop

Τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA (παρέχονται) στο
πληκτρολόγιο.

Καλώδιο γείωσης

ΕΝΑΡΞΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Operation

Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα
ρεύματος που παρέχεται.
Συνδέστε τον προσαρμογέα ρεύματος στην υποδοχή
12 VDC.

(6)

Πατήστε το κουμπί ESC μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

(7)

Επιλέξτε το στοιχείο Save για να αποθηκεύσετε το
μήνυμα στην εσωτερική μνήμη ή επιλέξτε το στοιχείο No
για να απορρίψετε το μήνυμα.

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Διαβάστε το σχετικό Φύλλο δεδομένων ασφαλείας (Safety
Data Sheet - SDS) πριν την αποθήκευση, το χειρισμό,
τη μεταφορά ή τη χρήση των κασετών μελανιού.
• Αποσυνδέστε τον εκτυπωτή από την παροχή ρεύματος
πριν εκτελέσετε εργασίες σύνδεσης καλωδίων.
• Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν τοποθετηθεί
σε ασφαλή απόσταση από τα κινούμενα εξαρτήματα
της γραμμής παραγωγής.
• Χρησιμοποιήστε μόνο πανάκια καθαρισμού που δεν αφήνουν
χνούδια για τον καθαρισμό των ακροφυσίων των κασετών.
• Καθαρίστε τα ακροφύσια των κασετών σύμφωνα με τις
οδηγίες του εγχειριδίου προϊόντος που διατίθενται στη
διεύθυνση: www.DominoCaseCoding.com
• Προστατεύστε τις κεφαλές εκτύπωσης από προσκρούσεις
προσαρμόζοντας και ευθυγραμμίζοντας κατάλληλα τα
πλευρικά στοιχεία και τους οδηγούς του προϊόντος.
• Μην ανοίγετε εξαρτήματα του εκτυπωτή ή των κεφαλών
εκτύπωσης που περικλείονται σε περίβλημα. Αυτά
τα εξαρτήματα περιέχουν τμήματα που δεν μπορούν
να συντηρηθούν από το χρήστη.
• Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό κατά
το χειρισμό του εκτυπωτή G20i.
• Ο εκτυπωτής G20i προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς
χώρους. Μην λειτουργείτε τον εκτυπωτή σε εξωτερικό χώρο
ή σε περιβάλλον εκτός του προκαθορισμένου εύρους
λειτουργίας.
• Για επιπρόσθετες πληροφορίες στη γλώσσα της περιοχής σας,
μεταβείτε στη διεύθυνση: www.DominoCaseCoding.com
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