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תיאור המדפסת
G20i היא מדפסת הזרקת דיו תרמית קומפקטית, שמיועדת להדפסת 
על מוצרים שמסופקים על-ידי המשתמש בקווי ייצור.נתונים
G20i משתמשת במחסנית הדיו Domino BK640.כמנוע הדפסה 

 אלחוטית, מכשיר USB באמצעות מקלדת G20iניתן לשלוט במדפסת 
Android בחיבור Bluetooth או מחשב המחובר למדפסת בחיבור USB.

 בכתובת: G20iלפרטים נוספים, ראה את מדריך המשתמש של 
www.DominoCaseCoding.com

מפרט
                    

 מ"מ107.5אורך
 מ"מ74.5רוחב
 מ"מ83גובה
 גרם450משקל

12V, 5.0A, 60Wספק כוח חשמלי
48Wצריכת חשמל מרבית

50°C עד +5°C+טווח טמפרטורה
+)41°F+ 122° עדF(

 ללא עיבוי90% עד 10%טווח לחות

BLUETOOTHמפרט 
                    

2400-2483.5MHzתדר משדר מכוון:
2.75mWעוצמה מרבית של משדר מכוון:

משולבת (לא ניתנת להסרה)סוג אנטנה

התקנת החומרה
בצע הערכת סיכונים של האזור לפני התקנת המדפסת.

ודא שכבל ההארקה מותקן בתפסן נגד התחשמלות ומחובר 
מתאימה לפי התקנים המקומיים.הארקהלנקודת

)1(
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התקנת מחסנית הדיו
הסר את הכיסוי ממחסנית הדיו.)1(

                    

.G20iהכנס את מחסנית הדיו לתוך ה-)2(
                    

סגור את הבריח.)3(
                    

חיבור המקלדת
 USB ה-כניסת של המקלדת אל USBהכנס את מקלט ה-)1(

Keyboard.במדפסת 
                    

 (כלולות) אל המקלדת.AAA סוללות 2הכנס )2(
                    

הפעל את המקלדת.)3(

                    

חיבור ספק הכוח
השתמש אך ורק בספק הכוח שסופק עם המדפסת.זהירות:

במדפסת. VDC 12חבר את ספק הכוח החשמלי אל השקע )1(
                    

חבר את ספק הכוח למקור חשמל.)2(
                    

תחילת ההדפסה
 אלחוטית:USBכדי להתחיל בהדפסה באמצעות מקלדת 

)1(Main menu?-השתמש במקשי החצים כדי לסמן/להדגיש ?מ ,
.Operationאת

                    

.Enterלחץ על הלחצן )2(
.Start כדי לבחור Enterלחץ על הלחצן )3(
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BLUETOOTHהגדרת 
:Bluetooth באמצעות Androidכדי לשלוט במדפסת ממכשיר 

)1(Main menu?-השתמש במקשי החצים כדי לסמן את ?מ ,
Settings ואז לחץ על הלחצן Enter.

                    

.Enter ואז לחץ על הלחצן Bluetoothסמן את )2(
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 לסיום.Enter, ולחץ על Pin ואת ה-Nameערוך )4(
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.Android על מכשיר Domino G20iהתקנת האפליקציה של )5(
                    

.Android במכשיר ה-Bluetoothהפעל )6(
.G20iפתח את האפליקציה של מדפסת )7(
.מדפסותבחר )8(
.חיפושבחר )9(

                    

בחר את שם המדפסת כשהוא יופיע ברשימת המדפסות.)10(
.התחברבחר )11(

הפסקת ההדפסה
 אלחוטית:USBכדי להפסיק את ההדפסה באמצעות מקלדת 

)1(Main menu?-השתמש במקשי החצים כדי לסמן ?מ ,
.Operationאת

                    

.Enterלחץ על הלחצן )2(
.Stop כדי לבחור Enterלחץ על הלחצן )3(

                    

Main menu

Message
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Settings

Operation

Stop
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יצירת הודעה
 אלחוטית:USBכדי ליצור הודעה באמצעות מקלדת 

)1(Main menu?-השתמש במקשי החצים כדי לסמן?מ ,
.Enterלחץ על הלחצן  ואזMessage את 

.Create New כדי לבחור Enterלחץ על הלחצן )2(
                    

 Normal Fontהשתמש במקשי החצים כדי לסמן את )3(
.Enterואז לחץ על הלחצן Uppercase Fontאו 

                    

Main menu

Message

Create New
Open
Information

Message

Normal font

Uppercase font

סמן את גודל הגופן הנדרש ואת מספר שורות הטקסט, ואז לחץ )4(
.Enterהלחצן על

                    

השתמש במקלדת כדי להזין טקסט להודעה, או לחץ על הלחצן )5(
כדי להזין סוגי נתונים אחרים.הכנס

                    

.ESCלסיום לחץ על המקש )6(
 כדי No כדי לשמור את ההודעה לזיכרון פנימי, או בחר Saveבחר )7(

לבטל את ההודעה.

Message

Font
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Lines
1

5.92mm 2

2.54mm 4

1.69mm 6

3.89mm 3

Edit message

TEXT

בטיחות וגיהות
 לפני אחסון, טיפול, Safety Data Sheet (SDS)קרא את המסמך •

הובלה או שימוש במחסניות הדיו.
נתק את אספקת החשמל לפני חיבור כבלים כלשהם.•
ודא שכל הכבלים מאובטחים הרחק מרכיבים נעים בפס הייצור.•
השתמש אך ורק במגבונים נטולי סיבים כדי לנקות את פתחי ההתזה •

המחסנית.של
נקה את פתחי ההתזה של המחסנית בהתאם להוראות במדריך השימוש •

www.DominoCaseCoding.comשל המוצר, הזמין בכתובת: 
הגן על ראשי ההדפסה מפגיעה באמצעות כיוון ואיזון הולם של מסילות •

הצד ומוליכי המוצר.
אל תפתח רכיבים סגורים כלשהם של המדפסת או של ראשי ההדפסה. •

הם אינם מכילים חלקים הניתנים לשירות בידי המשתמש.
.G20iלבש ציוד הגנה מתאים בעת הפעלת ה-•
 מיועדת לשימוש בתוך מבנה בלבד, אל תפעיל את המדפסת G20iה-•

בחוץ או בסביבה שהיא מחוץ לסביבת ההפעלה המומלצת.
תיעוד נוסף בשפה המקומית שלך ניתן למצוא באתר: •

www.DominoCaseCoding.com

http://www.dominocasecoding.com
http://www.dominocasecoding.com
http://www.dominocasecoding.com
http://www.dominocasecoding.com
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