Skrócona instrukcja obsługi G20i
OPIS DRUKARKI

DANE TECHNICZNE BLUETOOTH INSTALACJA SPRZĘTU

G20i to niewielka drukarka typu TIJ (z termicznym wyrzutem
atramentu), przeznaczona do drukowania danych na produktach
poruszających się na linii produkcyjnej użytkownika.
Drukarka G20i jako mechanizm drukujący wykorzystuje kartridże
Domino BK640.
Drukarką G20i można sterować za pomocą bezprzewodowej
klawiatury USB, urządzenia z systemem Android poprzez
Bluetooth lub za pomocą komputera połączonego przez USB.

Zamierzona częstotliwość
nadajnika:

2400-2483,5 MHz

Zamierzona maksymalna moc
przesyłowa:

2,75 mW

Typ anteny

Zintegrowany
(niewymienny)

(3)

Przed zainstalowaniem drukarki należy przeprowadzić ocenę
zagrożeń w miejscu jej instalacji.
Należy upewnić się, czy przewód uziemiający podłączono pod
zaciskiem antyudarowym oraz do odpowiedniego punktu
uziemienia zgodnie z lokalnymi przepisami.

Okrągły pręt

(1)
Drukarka G20i
Zacisk

Zacisk
antyudarowy

Dalsze instrukcje można znaleźć w Instrukcji produktu drukarki
G20i, dostępnej na stronie: www.DominoCaseCoding.com

DANE TECHNICZNE
(4)
Długość:

107,5 mm (4,23")

Szerokość:

74,5 mm (2,93")

Wysokość:

83 mm (3,27")

Masa:

450 g

Przewód uziemiający

(2)

Zasilanie:

12 V, 5,0 A, 60 W

Maksymalny pobór mocy:

48 W

Zakres temperatur:

od +5°C do +50°C
(od +41°F to +122°F)

Zakres wilgotności:

10-90%, bez kondensacji

Okrągły pręt

Zacisk dla podstawy

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

INSTALACJA KARTRIDŻA
ATRAMENTOWEGO

Drukarka G20i

Zacisk dla
podstawy

Zaciski (x 2)

Zacisk antyudarowy

Okrągłe pręty

Śruby (10 szt.)

(1)

Zdjąć pokrywę z kartridża.

(2)

Włożyć kartridż atramentowy do G20i.

PODŁĄCZENIE ZASILACZA

PODŁĄCZENIE KLAWIATURY
(1)

Włożyć odbiornik USB klawiatury w gniazdo USB
klawiatury.

UWAGA:
(1)

(2)

Włożyć 2 baterie typu AAA (w komplecie) do klawiatury.
(2)

Bezprzewodowa klawiatura USB

Zasilacz

Narzędzia

Przewód USB

(3)

(3)

Włączyć klawiaturę.

(3)

Dla pola Aktywne ustawić Załączone.

Przewód
uziemiający

USTAWIENIA BLUETOOTH

Aby rozpocząć drukowanie z pomocą bezprzewodowej
klawiatury USB, należy:

Aby sterować drukarką za pomocą urządzenia z Androidem,
należy:

W głównym menu użyć klawiszy ze strzałkami,
aby podświetlić przycisk Praca.

(1)

W menu głównym użyć klawiszy ze strzałkami,
aby podświetlić przycisk Ustawienia i nacisnąć
klawisz Enter.

Ustawienia
Napis
Czyszczenie
Strona drukująca
Czujnik
Kierunek
Tryb druku
Jednostki
Bluetooth Aktywne: Załączone
Nazwa: G20i
PIN:
1234

Menu główne
Menu główne
Tekst

Tekst

Praca

Praca

Ustawienia

Ustawienia
(4)

(2)

Nacisnąć klawisz Enter.

(3)

Nacisnąć klawisz Enter, aby wybrać Start.

(2)

Podświetlić przycisk Bluetooth i nacisnąć klawisz
Enter.

Start
Czyszczenie
Podłącz
komputer

ZATRZYMANIE DRUKOWANIA

TWORZENIE TEKSTU

Aby zatrzymać drukowanie z pomocą bezprzewodowej
klawiatury USB, należy:

Aby utworzyć tekst z pomocą bezprzewodowej klawiatury USB,
należy:

W głównym menu użyć klawiszy ze strzałkami,
aby podświetlić przycisk Praca.

(1)
(2)

Menu główne

(4)

Nacisnąć klawisz Enter, aby wybrać Utwórz nowy.
Menu główne

Tekst
Tekst
Utwórz nowy
Otwórz
Informacje

Ustawienia

Podświetlić odpowiednią wielkość fontu i liczbę wierszy
tekstu, a następnie nacisnąć klawisz Enter.
Tekst

W menu głównym użyć klawiszy ze strzałkami, aby
podświetlić przycisk Tekst i nacisnąć klawisz Enter.

Praca

Wpisać Nazwę drukarki oraz PIN, a następnie nacisnąć
Enter.
Ustawienia
Napis
Czyszczenie
Strona drukująca
Czujnik
Kierunek
Tryb druku
Jednostki
Bluetooth Aktywne: Załączone
Nazwa: Printer1
PIN:
1331

Ustawienia
Napis
Czyszczenie
Strona drukująca
Czujnik
Kierunek
Tryb druku
Jednostki
Bluetooth

Praca

(1)

(5)

Font
12,7 mm

Wiersze
1

5,92 mm

2

3,89 mm

3

2,54 mm

4

1,69 mm

6

Użyć klawiatury, aby wprowadzić do tekstu element
w postaci napisu lub nacisnąć klawisz Insert,
aby wprowadzić dane innego typu.
Edycja tekstu

(2)

Nacisnąć klawisz Enter.

(3)

Nacisnąć klawisz Enter, aby wybrać Stop.
Praca

(3)

Za pomocą klawiszy ze strzałkami podświetlić Font
normalny lub Font wersalikowy i nacisnąć klawisz Enter.
Tekst

TEKST

Font normalny
Stop

Font wersalikowy

Czyszczenie
Podłącz
komputer
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Podłączyć zasilacz do źródła zasilania.

Zamknąć zatrzask.

ROZPOCZĘCIE DRUKOWANIA
(1)

Należy korzystać wyłącznie z załączonego
zasilacza.
Podłączyć zasilacz do gniazda drukarki oznaczonego
"12 VDC".

(6)

Po zakończeniu nacisnąć klawisz ESC.

(7)

Wybrać Zapisz, aby zapisać tekst w pamięci wewnętrznej,
albo Nie, aby porzucić ten tekst.

(5)

Zainstalować aplikację Domino G20i w urządzeniu
z systemem Android.

(6)

Włączyć nadajnik Bluetooth w urządzeniu
z systemem Android.

(7)

Otworzyć aplikację G20i.

(8)

Wybrać Drukarki.

(9)

Wybrać Szukaj.

(10)

Wybrać nazwę drukarki, gdy pojawi się ona na liście
drukarek.

(11)

Wybrać Połącz.

BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY
• Przed rozpoczęciem przechowywania, manipulacji,
transportu lub użytkowania kartridżów atramentowych
należy zapoznać się z odpowiednią kartą charakterystyki
substancji niebezpiecznej.
• Przed podłączeniem jakiegokolwiek przewodu należy
odłączyć zasilanie.
• Wszystkie przewody muszą być zabezpieczone i poprowadzone z dala od ruchomych elementów linii produkcyjnej.
• Do czyszczenia dysz kartridża należy stosować wyłącznie
ligninę bezpyłową.
• Czyszczenie dysz kartridża prowadzić zgodnie ze
wskazówkami zawartymi w instrukcji produktu dostępnej
na stronie: www.DominoCaseCoding.com
• Głowicę należy chronić przed uderzeniami przez odpowiednie
ustawienie i wyrównanie band i prowadnic produktu.
• Nie wolno otwierać żadnych zamkniętych elementów
w drukarce lub głowicy. Nie ma w nich części, które mógłby
naprawić użytkownik.
• Podczas obsługi G20i należy nosić odpowiednią odzież
ochronną.
• Drukarka G20i jest przeznaczona wyłącznie do pracy
w pomieszczeniach. Nie wolno jej eksploatować poza
pomieszczeniami ani w warunkach niezgodnych
z zalecanym środowiskiem roboczym.
• Dodatkowa dokumentacja w Państwa języku jest dostępna
na stronie: www.DominoCaseCoding.com
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