G20i – stručná referenčná príručka operátora
POPIS TLAČIARNE
G20i je kompaktná termálna atramentová tlačiareň určená na
tlač údajov na produkty používateľov umiestnené na výrobných
linkách.
G20i využíva na tlač kazetu s atramentom Domino BK640.
Zariadenie G20i je možné ovládať pomocou bezdrôtovej
klávesnice USB, zariadenia Android cez rozhranie Bluetooth
alebo cez počítač pripojený prostredníctvom rozhrania USB.

TECHNICKÉ PARAMETRE
BLUETOOTH
Frekvencia vysielača:

2 400 - 2 483,5 MHz

Maximálny vysielaný výkon:

2,75 mW

Typ antény

Integrovaná
(nevyberateľná)

Ďalšie pokyny nájdete v príručke k výrobku G20i na adrese:
www.DominoCaseCoding.com

MONTÁŽ ZARIADENIA

(3)

Pred montážou tlačiarne vykonajte v oblasti hodnotenie rizík.
Skontrolujte, či je uzemňovací kábel upevnený k svorke proti
otrasom a pripojený k bodu uzemnenia stanovenom podľa
miestnych predpisov.

Okrúhla tyč

(1)
Tlačiareň G20i
Svorka proti
otrasom

Svorka

PARAMETRE
Dĺžka:

107,5 mm (4,23")

Šírka:

74,5 mm (2,93")

Výška:

83 mm (3,27")

Hmotnosť:

450 g

Príkon:

12 V, 5 A, 60 W

Maximálna spotreba energie:

48 W

Teplotný rozsah:

+5 °C až +50 °C
(+41 °F až +122 °F)

Rozsah vlhkosti:

10 % až 90 %
nekondenzujúca

Základná svorka

Svorky x 2

Svorka proti
otrasom

Okrúhle tyče

Skrutky x 10

Nástroje

USB kábel

Základná svorka

(1)

Odstráňte kryt kazety s atramentom.

(2)

Vložte kazetu s atramentom do G20i.

(3)

Spustenie tlače cez bezdrôtovú klávesnicu USB:
Pomocou kláves šípok označte v Main menu položku
Operation.

POZOR:
Používajte iba pribalený sieťový adaptér.
(1)
Sieťový adaptér zapojte do zásuvky s napätím 12 V.

(1)

Vložte prijímač klávesnice USB do zásuvky
klávesnice USB.

(2)

Vložte do klávesnice 2 AAA batérie (sú súčasťou
balenia).

(3)

Zapnite klávesnicu.

(3)

Možnosť Active nastavte na Enable.
Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Pomocou kláves šípok označte v Main menu
položku Settings a stlačte tlačidlo Enter.
Main menu

Operation

Message

Settings

Operation
Settings

(2)

Stlačte tlačidlo Enter.

(3)

Stlačte tlačidlo Enter a zvoľte možnosť Stop.

(2)

Operation

Purge
Connect PC

VYTVORENIE TEXTU

Zastavenie tlače cez bezdrôtovú klávesnicu USB:

Vytvorenie textu pomocou bezdrôtovej klávesnice USB:

Main menu

(1)

Pomocou kláves šípok označte v hlavnej ponuke
Message a stlačte tlačidlo Enter.

(2)

Stlačte tlačidlo Enter a zvoľte možnosť Create new.

(4)

Message

Settings

Active: Enable
Name: Printer1
Pin:
1331

Označte požadovanú veľkosť písma a počet riadkov textu.
Potom stlačte tlačidlo Enter.

Font
12.7mm

Message

Create New
Open
Information

Upravte položku Názov a Pin tlačiarne a po dokončení
stlačte tlačidlo Enter.

Message

Main menu

Operation

Active: Enable
Name: G20i
Pin:
1234

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Zvýraznite položku Bluetooth a stlačte tlačidlo Enter.

ZASTAVENIE TLAČE
Pomocou kláves šípok označte v Main menu položku
Operation.

(4)

Settings
String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Stop

(5)

Lines
1

5.92mm

2

3.89mm

3

2.54mm

4

1.69mm

6

Pomocou klávesnice zadajte textovú položku alebo stlačte
kláves Vložiť a zadajte iné typy údajov.
Edit message

(2)

Stlačte tlačidlo Enter.

(3)

Stlačte tlačidlo Enter a zvoľte možnosť Stop.

(3)

TEXT

Pomocou kláves šípok označte v hlavnej ponuke
položku Normal font a stlačte tlačidlo Enter.
Message

Stop

Sieťový adaptér zapojte do zdroja napätia.

Zatvorte poistku.

Ovládanie tlačiarne zo zariadenia so systémom Android cez
rozhranie Bluetooth:

Message

Operation

(2)

NASTAVENIE ROZHRANIA
BLUETOOTH
(1)

Main menu

(1)

NAPÁJANIE

PRIPOJENIE KLÁVESNICE

Uzemňovací kábel

SPUSTENIE TLAČE
(1)

(2)

VKLADANIE KAZETY
S ATRAMENTOM

Tlačiareň G20i

Sieťový adaptér

Uzemňovací kábel

Okrúhla tyč

OBSAH BALENIA

Bezdrôtová klávesnica USB

(4)

Normal font
Uppercase font

(5)

Nainštalujte si na svojom zariadení so systémom
Android aplikáciu Domino G20i.

(6)

Na zariadení so systémom Android zapnite rozhranie
Bluetooth.

(7)

Otvorte aplikáciu pre tlačiareň G20i.

(8)

Stlačte Tlačiarne.

(9)

Stlačte Vyhľadať.

(10)

Keď sa v zozname tlačiarní zobrazí názov tlačiarne,
stlačte ho.

(11)

Stlačte Pripojiť.

ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ
• Pred skladovaním, manipuláciou, prepravou a použitím
iných kaziet s atramentom si prečítajte príslušný
bezpečnostný údajový hárok (SDS).
• Pred akoukoľvek manipuláciou s kabelážou najprv odpojte
napájanie.
• Zabezpečte, aby sa žiadne káble nedostali do blízkosti
pohyblivých súčastí výrobnej linky.
• Na čistenie trysiek kazety používajte len handričky,
ktoré nezanechávajú vlákna.
• Trysky kazety čistite podľa pokynov v príručke k produktu,
ktorá je dostupná na adrese:
www.DominoCaseCoding.com
• Ochráňte tlačové hlavy pred nárazmi správnym nastavením
a zarovnaním bočných koľajničiek a usmerňovačov výrobkov.
• Neotvárajte žiadnu z uzatvorených súčastí tlačiarne alebo
tlačových hláv. Neobsahujú žiadne časti, ktoré by mohol
používateľ opravovať.
• Počas používania G20i noste vhodné ochranné vybavenie.
• G20i je určená len na vnútorné použitie. Tlačiareň nepoužívajte
vonku ani v prostredí mimo stanovený prevádzkový rozsah.
• Ďalšiu dokumentáciu vo svojom lokálnom jazyku nájdete
na adrese: www.DominoCaseCoding.com

Purge
Connect PC
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(6)

Po dokončení stlačte kláves ESC.

(7)

Stlačením možnosti Save si text uložíte do internej pamäte.
Ak stlačíte No, text sa vymaže.
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