คู่มืออ้างอิงฉบับย่อของผู้ ใช้ G20i
คําอธิบายเครื่องพิมพ์

G20i คือเครื่องพิมพ์เทอร์มอลอิงค์เจ็ทกะทัดรัด หมายมั่นเพื่อการพิมพ์
ข้อมูลบนผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งให้ผู้ ใช้ ในสายการผลิตสินค้า
G20i ใช้ตลับหมึก Domino BK640 เป็ นกลไกการพิมพ์

G20i สามารถควบคุมได้ด้วยคีย์บอร์ด USB ไร้สาย อุปกรณ์แอนดรอยด์
ผ่านทางบลูทูธ หรือ PC ที่เชื่อมต่อผ่านทาง USB

ข้อมูลจําเพาะของ BLUETOOTH
ความถี่การส่งสัญญาณที่กําหนดไว้:

2400-2483.5MHz

ประเภทเสาอากาศ

ในเครื่อง
(ไม่สามารถถอดออกได้)

กําลังส่งที่กําหนดไว้สูงสุด:

สําหรับคําแนะนําเพิ่มเติม อ้างอิงถึงคู่มือผลิตภัณฑ์ G20i ดูได้ที่:
www.DominoCaseCoding.com

2.75mW

การติดตั้งฮาร์ดแวร์

107.5mm (4.23")

ความสูง:

83mm (3.27")

ความกว้าง:

(1)

เครื่องพิมพ์ G20i
ข้อรัดกัน
กระแทก

สายเคเบิลกราวนด์

(2)

450g

แหล่งจ่ายไฟ:

ข้อรัด

(4)

74.5mm (2.93")

นํ้าหนัก:

เหล็กเส้น

ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าสายเคเบิลกราวนด์ต่อเข้ากับข้อรัดกันกระแทก และ
เชื่อมต่อไปยังจุดกราวนด์ที่เหมาะสมแล้ว สอดคล้องตามระเบียบท้องถิน
่

ข้อมูลจําเพาะ
ความยาว:

(3)

ดําเนินการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่ก่อนติดตั้งเครื่องพิมพ์

12V, 5.0A, 60W

การใช้พลังงานสูงสุด:

48W

ช่วงอุณหภูมิ:

เหล็กเส้น

+5°C ถึง +50°C
(+41°F ถึง +122°F)

ช่วงความชื้น:

10% ถึง 90% ไม่ควบแน่น
ข้อรัดฐาน

รายละเอียดหีบห่อ

เครื่องพิมพ์ G20i

ข้อรัดกันกระแทก

การติดตัง
้ ตลับหมึก

ข้อรัดฐาน

เหล็กเส้น

(1)

เปิ ดฝาจากตลับหมึก

(2)

สอดตลับหมึกเข้ากับ G20i

การเชือ
่ มต่อคีย์บอร์ด

การเชือ
่ มต่อแหล่งจ่ายไฟ

(1)

ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ท่ีจัดเตรียมให้เท่านัน
เสียบตัวรับสัญญาณคีย์บอร์ด USB เข้ากับช่องคีย์บอร์ด USB ข้อควรระวัง:
้
(1)
เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับเต้ารับไฟฟ้ ากระแสตรง 12 V

(2)

ใส่ถา่ น AAA 2 ก้อน (ที่รวมอยู่) ลงในคีย์บอร์ด

ข้อรัดx2

สกรูx10

(2)

คีย์บอร์ด USB ไร้สายคีย์บอร์ด USB ไร้สาย

อะแดปเตอร์

เครื่องมือ

สายเคเบิล USB

ปิ ดสลัก

เริ่มการพิมพ์ด้วยการใช้คีย์บอร์ด USB ไร้สาย:

จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลท์ การปฏิบัติการ

การควบคุมเครื่องพิมพ์จากอุปกรณ์แอนดรอยด์ผ่านทางบลูทูธ:
(1)

จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลท์ การตั้งค่า และกดปุ่ ม
Enter

(3)

ตั้งค่าทํางาน เพื่อ เปิ ดใช้งาน
การตั้งค่า
สตริง
ล้าง
ด้านพิมพ์
เซนเซอร์
ทิศทาง
โหมดการพิมพ์
หน่วย
บลูทูธ

เมนูหลัก
ข้อความ

ข้อความ

การปฏิบัติการ

การปฏิบัติการ

การตั้งค่า

(3)

เปิ ดเครื่องคีย์บอร์ด

การตั้งค่าบลูทูธ

เมนูหลัก

(2)

(3)

สายเคเบิลกราวนด์

เริม
่ การพิมพ์
(1)

(3)

กดปุ่ ม Enter

กดปุ่ ม Enter เพื่อเลือกเริ่มต้น

การตั้งค่า

(2)

(4)

ไฮไลท์ บลูทูธ และกดปุ่ ม Enter

เริ่มต้น
ล้าง

ทํางาน:
ชื่อ:
พิน:

(1)

จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลท์ การปฏิบัติการ
เมนูหลัก

สร้างข้อความ

สร้างข้อความโดยใช้คีย์บอร์ด USB ไร้สาย:
(1)

(2)

กดปุ่ ม Enter เพื่อเลือกสร้างใหม่

กดปุ่ ม Enter.

กดปุ่ ม Enter เพื่อเลือกหยุด
การปฏิบัติการ

2.54mm

สร้างใหม่

เปิ ด

การตั้งค่า

(3)

5.92mm

3.89mm

ข้อมูล

(3)

1.69mm

(5)

ข้อความ
หยุด

แบบอักษรปกติ

เลือกชื่อของเครื่องพิมพ์ เมื่อปรากฏอยู่ ในรายการเครื่อง
พิมพ์

เลือกเชื่อมต่อ

• อ่านตารางข้อมูลความปลอดภัย (SDS) ที่เกี่ยวข้องก่อนการเก็บ
การจัดการ การขนส่ง หรือการใช้งานตลับหมึก

• ตัดการเชื่อมต่อไฟฟ้ าก่อนดําเนินการเชื่อมต่อสายไฟใดๆ

• ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าสายเคเบิลทั้งหมดถูกเก็บห่างจากส่วนประกอบ
สายการผลิตที่เคลื่อนที่
• ใช้เฉพาะผ้าไม่มีขนเท่านั้นเมื่อทําความสะอาดหัวฉีดตลับหมึก

3

• ทําความสะอาดหัวฉีดตลับหมึกตามคําแนะนําในคู่มือ
ผลิตภัณฑ์ สามารถดูได้ที่: www.DominoCaseCoding.com

4

6

ใช้คีย์บอร์ดเพื่อป้ อนรายการข้อความเข้าในข้อความ หรือกด
ปุ่ ม Insert เพื่อป้ อนข้อมูลชนิดอื่น

แบบอักษรตัวพิมพ์ ใหญ่

(10)

เลือก ค้นหา

สุขภาพและความปลอดภัย

2

ข้อความ

เปิ ดบลูทูธบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

เปิ ดแอปพลิเคชันเครื่องพิมพ์ G20i

เลือก เครื่องพิมพ์

(11)

บรรทัด
1

แก้ ไขข้อความ

ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลท์ แบบอักษรปกติ หรือ แบบอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ และกดปุ่ ม Enter

ติดตั้งแอปพลิเคชัน Domino G20i บนอุปกรณ์แอนดรอยด์

(8)
(9)

ไฮไลท์ขนาดตัวอักษรและจํานวนบรรทัดของข้อความที่ต้อง
การ จากนั้นกดปุ่ ม Enter

แบบอักษร
12.7mm

ข้อความ

การปฏิบัติการ

(7)

ข้อความ

จากเมนูหลัก ใช้ปุ่มลูกศรเพื่อไฮไลท์ ข้อความ และกดปุ่ ม Enter
เมนูหลัก

ข้อความ

(2)

(4)

(6)

เปิ ดใช้งาน
G20i
1234

ทํางาน: เปิ ดใช้งาน
เครื่องพิมพ์ 1
ชื่อ:
1331
พิน:

เชื่อมต่อ PC

หยุดการพิมพ์

(5)

แก้ ไขชื่อและพินของเครื่องพิมพ์ กด Enter เมื่อเสร็จสิ้น
การตั้งค่า
สตริง
ล้าง
ด้านพิมพ์
เซนเซอร์
ทิศทาง
โหมดการพิมพ์
หน่วย
บลูทูธ

การตั้งค่า
สตริง
ล้าง
ด้านพิมพ์
เซนเซอร์
ทิศทาง
โหมดการพิมพ์
หน่วย
บลูทูธ

การปฏิบัติการ

หยุดการพิมพ์ โดยใช้คีย์บอร์ด USB ไร้สาย:

เสียบปลั๊กอะแดปเตอร์เข้ากับแหลงจ่ายไฟ

• ปกป้ องหัวพิมพ์จากแรงกระแทกด้วยการปรับและการจัดเรียงที่เหมาะ
สมของรางข้างและตัวนําทางผลิตภัณฑ์
• อย่าเปิ ดส่วนประกอบที่ปิดไว้ของเครื่องพิมพ์หรือหัวพิมพ์ มีส่วน
ประกอบที่ผู้ ใช้ ไม่สามารถจัดการได้เอง
• สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมเมื่อควบคุม G20i

• G20i มี ไว้สําหรับใช้ ในร่มเท่านั้น อย่าควบคุมเครื่องพิมพ์กลางแจ้ง
หรือในสภาพแวดล้อมที่อยู่นอกขอบเขตการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้
• เอกสารเพิ่มเติมในภาษาท้องถิ่นของคุณอยู่ที่:
www.DominoCaseCoding.com

ล้าง
เชื่อมต่อ PC

EPT026005 ฉบับที่ 5 พฤศจิกายน 2559

(6)

(7)

กดปุ่ ม ESC เมื่อเสร็จสิ้น

เลือก บันทึก เพื่อบันทึกข้อความในหน่วยความจําภายใน
หรือเลือก ไม่ เพื่อทิ้งข้อความ
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