G20i operatora Ātras uzziņas rokasgrāmata
PRINTERA APRAKSTS

BLUETOOTH SPECIFIKĀCIJA

G20i ir kompakts termiskās tintes printeris, kas paredzēts,
lai drukātu datus uz lietotāju nodrošinātiem izstrādājumiem
ražošanas līnijās.
Kā drukāšanas ierīci G20i izmanto Domino BK640 tintes kārtridžu.
Printeri G20i var kontrolēt, izmantojot bezvadu USB tastatūru,
Android ierīci ar Bluetooth savienojumu vai datoru, kas pievienots,
izmantojot USB.

Mērķa raidītāja frekvence:

2400–2483,5 MHz

Mērķa raidītāja maksimālā
jauda:

2,75 mW

Antenas tips

Iebūvēta
(nav noņemama)

APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

(3)

Pirms printera uzstādīšanas novērtējiet veiciet vietas riska
novērtēšanu.
Nodrošiniet, ka zemējuma vads ir savienots ar prettrieciena
skavu un pievienots piemērotam iezemējumam atbilstoši vietējiem
noteikumiem.

Apaļš stienis

(1)
G20i printeris

Turpmākus norādījumus skatiet G20i izstrādājuma rokasgrāmatā,
kas pieejama šeit: www.DominoCaseCoding.com

Skava

Prettrieciena
skava

TEHNISKIE DATI
Garums:

107,5 mm (4,23 collas)

Platums:

74,5 mm (2,93 collas)

Augstums:

83 mm (3,27 collas)

Svars:

450 g

Barošanas avots:

12 V, 5,0 A, 60 W

(4)

Zemējuma vads

(2)

Maksimālais enerģijas patēriņš:

48 W

Temperatūras diapazons:

no +5 °C līdz +50 °C
(no +41 °F līdz +122 °F)

Mitruma diapazons:

no 10% līdz 90%
(bez kondensācijas)

Apaļš stienis

Pamatnes skava

STRĀVAS PADEVES PIEVIENOŠANA

TINTES KĀRTRIDŽA UZSTĀDĪŠANA TASTATŪRAS PIEVIENOŠANA

IEPAKOJUMA SATURS

(1)

(1)

Noņemiet tintes kārtridža vāku.

Ievietojiet USB tastatūras uztvērēju USB tastatūras slotā. UZMANĪBU!
(1)

G20i printeris

Pamatnes skava

Skavas x2

(2)
Prettrieciena skava

Apaļi stieņi

Ievietojiet tintes kārtridžu printerī G20i.

Skrūves x10
(2)

Ievietojiet 2 AAA baterijas (iekļautas komplektācijā)
tastatūrā.
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Bezvadu USB tastatūra

Strāvas adapteris

Instrumenti

USB kabelis

(3)
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Ieslēdziet tastatūru.

(3)

Iestatiet Active (Aktīvs) uz Enable (Iespējot).

Zemējuma vads

BLUETOOTH IESTATĪŠANA

Lai sāktu drukāšanu, izmantojot bezvadu USB tastatūru:

Lai printeri kontrolētu, izmantojot Android ar Bluetooth
savienojumu:

Main menu izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu
Operation (Darbību).
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Main menu

Galvenajā izvēlnē izmantojiet bulttaustiņus,
lai iezīmētu Settings (Iestatījumi), un nospiediet
pogu Enter.

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Main menu

Message

Message

Operation

Operation

Settings

(4)
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Nospiediet pogu Enter.

(3)

Nospiediet pogu Enter, lai atlasītu Start (Sākt).

(2)

Iezīmējiet Bluetooth un nospiediet pogu Enter.

Operation
Start
Purge
Connect PC

DRUKĀŠANAS PĀRTRAUKŠANA

ZIŅOJUMA IZVEIDE

Lai pārtrauktu drukāšanu, izmantojot bezvadu USB tastatūru:

Lai izveidotu ziņojumu, izmantojot bezvadu USB tastatūru:

Main menu izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu
Operation (Darbību).

(1)
(2)

Main menu

Ieslēdziet Android ierīces Bluetooth savienojumu.
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Atveriet G20i printera lietotni.

(8)

Atlasiet Printers (Printeri).

Rediģējiet printera laukus Name (Nosaukums) un Pin,
kad esat pabeidzis, nospiediet pogu Enter.

(9)

Atlasiet Search (Meklēšana).

(10)

Kad printera nosaukums tiek parādīts printeru sarakstā,
atlasiet tā nosaukumu.
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Atlasiet Connect (Izveidot savienojumu).

Message
Create New
Open
Information

Settings

Nospiediet pogu Enter.

(3)

Nospiediet pogu Enter, lai atlasītu Stop (Pārtraukt).
Operation
Stop

Iezīmējiet nepieciešamo fonta lielumu un teksta rindiņu
skaitu un pēc tam nospiediet pogu Enter.

Font
12.7mm

Nospiediet pogu Enter, lai atlasītu Create New
(Izveidot jaunu).

Operation

Active: Enable
Name: Printer1
Pin:
1331

Message

Main menu izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Message
(Ziņojums), un nospiediet pogu Enter.

Main menu

Message
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(4)

(5)

Lines
1

5.92mm

2

3.89mm

3

2.54mm

4

1.69mm

6

Izmantojiet tastatūru, lai ievadītu teksta vienumu ziņojumā,
vai nospiediet pogu Insert (ievietot), lai ievadītu cita veida
datus.
Edit message
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TEXT

Izmantojiet bulttaustiņus, lai iezīmētu Normal font
(Parasts fonts) vai Uppercase font (Fonts ar lielajiem
burtiem), un nospiediet pogu Enter.

Instalējiet lietotni Domino G20i Android ierīcē.
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Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth
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Active: Enable
Name: G20i
Pin:
1234

Settings

(1)

Pievienojiet strāvas adapteri barošanas avotam.

Aizveriet fiksatoru.

DRUKĀŠANAS SĀKŠANA
(1)

Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto
strāvas adapteri.
Pievienojiet strāvas adapteri 12 V līdzstrāvas
kontaktligzdai.

Message

VESELĪBAS AIZSARDZĪBA
UN DROŠĪBA
• Pirms tintes kārtridžu uzglabāšanas, lietošanas vai
transportēšanas izlasiet atbilstošo drošības datu lapu.
• Pirms vadu savienojumu izveides atvienojiet strāvas padevi.
• Nodrošiniet, ka visi kabeļi atrodas drošā attālumā no kustīgiem
ražošanas līnijas komponentiem.
• Kārtridžu sprauslu tīrīšanai izmantojiet tikai bezplūksnu drānas.
• Tīriet kārtridžu sprauslas atbilstoši norādījumiem izstrādājuma
rokasgrāmatā, kas pieejama šeit:
www.DominoCaseCoding.com
• Aizsargājiet drukas galviņas no trieciena, pareizi pielāgojot
un izlīdzinot sānu margas un izstrādājumu vadotnes.
• Neatveriet printera vai drukas galviņu noslēgtos komponentus.
Tiem nav detaļu, kuru apkopi var veikt lietotājs.
• Izmantojot printeri G20i, ir jālieto atbilstošs aizsargaprīkojums.
• Printeris G20i ir paredzēts tikai lietošanai iekštelpās.
Neizmantojiet to ārā vai vidē, kas ir ārpus norādītā
lietošanas diapazona.
• Papildu dokumentācija jūsu vietējā valodā ir pieejama šeit:
www.DominoCaseCoding.com

Normal font
Purge
Connect PC
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Uppercase font
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Kad esat pabeidzis, nospiediet taustiņu ESC.

(7)

Atlasiet Save (Saglabāt), lai saglabātu ziņojumu iekšējā
atmiņā, vai atlasiet No (Nē), lai atmestu ziņojumu.
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