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توضیحات چاپگر
G20i یک چاپگر جوهرافشان حرارتی کوچک برای چاپ اطالعات روی 

محصوالت در خطوط تولید کارخانجات است.
 به عنوان موتور Domino BK640 از یک کارتریج جوهرافشان G20iدر 

استفاده می شود.چاپ
G20i را می توان با صفحه کلیدهای یواس بی بی سیم، یا از طریق بلوتوث 

دستگاه های اندروید و کامپیوتر مدیریت کرد.با
 در نشانی زیر مراجعه G20iبرای راهنمایی های بیشتر به دفترچه راهنمای 

www.DominoCaseCoding.comکنید: 

مشخصات
                    

 اینچ)4.23 میلی متر (107.5طول:
 اینچ)2.93 میلی متر (74.5عرض:
 اینچ)3.27 میلی متر (83ارتفاع:

 گرم450وزن:
 وات60 آمپر، 5.0 ولت، 12منبع تغذیه:

 وات48حداکثر مصرف برق:
+ درجه سانتی گراد50+ تا 5دامنه دما:

+ درجه فارنهایت)122+ تا 41(
 درصد با فشار ثابت90 تا 10درجه رطوبت هوا:

مشخصات بلوتوث
                    

 مگاهرتز۵٫۲۴۸۳ تا ۲۴۰۰فرکانس فرستندٔه عمدی:
 میلی وات۲٫۷۵عمدتا انتقال قدرت حداکثر:

مجتمع (قابل جابجایی نیست)نوع آنتن

نصب سخت افزار
پیش از نصب چاپگر خطرهای محیط را ارزیابی کنید.

مطمئن شوید که کابل اتصال به زمین محکم به گیره ضربه گیر بسته شده 
ارتباطی مناسب و مطابق با قوانین محلی با زمین داشته باشد.و

)1(

)2(

G20iچاپگر 
گیره ضربه گیر

کابل اتصال به زمین

میله گرد

پایه اصلی

)3(

)4(

میله گرد

گیره

محتویات بسته
                    

                    

G20iچاپگر 

                    

پایه اصلی

                    

گیره (دو عدد)
                    

ضربه گیرگیره 

                    

میله های گرد

                    

 عدد)10پیچ (
                    

صفحه کلید یواس بی بی سیم

                    

USBکابل 
                    

آداپتور برق

                    

ابزار ها

                    

کابل اتصال به زمین

نصب کارتریج جوهر
پوشش کارتریج جوهر را جدا کنید.)1(

                    

 قرار دهید.G20iکارتریج جوهر را درون )2(
                    

چفت آن را ببندید.)3(
                    

اتصال صفحه کلید
 آن قرار دهید.پورت مربوطهگیرنده صفحه کلید یواس بی را درون )1(

                    

 (موجود در بسته) را درون صفحه کلید AAAدو باتری نیم قلمی )2(
قرار دهید.

                    

صفحه کلید را روشن کنید.)3(

                    

اتصال منبع تغذیه
فقط از مبدل برق ضربه گیر بسته استفاده کنید.احتياط:

 ولتی وصل کنید.12مبدل برق را به پریز جریان مستقیم )1(
                    

مبدل را به یک منبع برق وصل کنید.)2(
                    

شروع چاپ
برای چاپ با صفحه کلید یواس بی بی سیم مراحل زیر را طی کنید:

 Main Menu Operationبا استفاده از کلیدهای جهت نما از )1(
کنید.انتخابرا

                    

 را فشار دهید.Enterدکمه )2(
 را انتخاب کنید.Startگزینه )3(

                    

Main menu

Message

Operation

Settings

Operation

Start

Purge

Connect PC

راه اندازی بلوتوث
برای مدیریت چاپگر با دستگاه اندروید از طریق بلوتوث مراحل زیر را طی 

کنید:
 Main Menu Settingsبا استفاده از کلیدهای جهت نما از )1(

 را فشار دهید.Enterانتخاب کنید و کلید را
                    

)2(Bluetooth را انتخاب کنید و کلید Enter.را فشار دهید 
                    

                    

Main menu

Message

Operation

Settings

String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Settings

 تغییر دهید.Enable را به Activeوضعیت گزینه )3(
                    

)4(Name و Pin چاپگر را ویرایش کنید و سپس Enter.را بزنید 
                    

                    

String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Settings

Active:
Name:
Pin:

Enable
G20i
1234

String
Purge
Print side
Sensor
Direction
Print Mode
Unit
Bluetooth

Settings

Active:
Name:
Pin:

Enable
Printer1
1331

 را روی دستگاه اندروید نصب کنید.Domino G20iبرنامه )5(
                    

بلوتوث دستگاه اندروید را روشن کنید.)6(
 را باز کنید.G20iبرنامه چاپگر )7(
 را انتخاب کنید.چاپگرها)8(
 را انتخاب کنید.جستجو)9(

                    

زمانی که نام چاپگر در فهرست چاپگرها نشان داده شد، )10(
انتخاب کنید.راآن

 را انتخاب کنید.اتصال)11(

توقف چاپ
برای توقف چاپ با استفاده از صفحه کلید یواس بی بی سیم مراحل زیر را طی کنید:

 Main Menu Operationبا استفاده از کلیدهای جهت نما از )1(
انتخاب کنید.را

                    

 را فشار دهید.Enterدکمه )2(
 را فشار دهید.Enter کلید Stopبرای انتخاب )3(

                    

Main menu

Message

Operation

Settings

Operation

Stop

Purge

Connect PC

ایجاد پیام
برای ایجاد پیام با استفاده از صفحه کلید یواس بی بی سیم مراحل زیر را طی کنید:

 Main Menu Messageبا استفاده از کلیدهای جهت نما از )1(
 را فشار دهید.Enterرا انتخاب کنید و کلید 

 را فشار دهید.Enter کلید  جدیدCreate Newبرای انتخاب )2(
                    

 Uppercase یا Normal fontبا استفاده از کلیدهای جهت نما )3(
fontانتخاب کنید و کلید  راEnter.را فشار دهید 

                    

Main menu

Message

Create New
Open
Information

Message

Normal font

Uppercase font

اندازه فونت و تعداد خط های مورد نیاز متن را انتخاب کنید و سپس )4(
 را فشار دهید.Enterکلید 

                    

 Insertبا استفاده از صفحه کلید متن را در پیام وارد کنید، یا کلید )5(
رافشار دهید تا انواع دیگری از اطالعات را وارد کنید.

                    

 (خروج) را فشار دهید.ESCدر پایان، دکمه )6(
 را انتخاب کنید، یا برای لغو Saveبرای ذخیره پیام در حافظه داخلی )7(

 را انتخاب کنید.Noپیام 

Message

Font
12.7mm

Lines
1

5.92mm 2

2.54mm 4

1.69mm 6

3.89mm 3

Edit message

TEXT

سالمت و ایمنی
پیش از انبار کردن، جابه جایی، حمل و نقل یا استفاده از کارتریج ها، •

اطالعات ایمنی مربوطه را بخوانید.برگه ی
پیش از اتصال هرگونه سیم سیم، برق را قطع کنید.•
مطمئن شوید که همه کابل ها از اجزای متحرک خط تولید فاصله دارند.•
برای تمیز کردن نازل کارتریج از پارچه های بدون پرز استفاده کنید.•
نازل کارتریج ها را طبق راهنمایی های دفترچه راهنمای محصول در نشانی •

www.DominoCaseCoding.comزیر تمیز کنید: 
 با تنظیم و هم تراز کردن ریل های جانبی و استفاده از راهنماهای محصول،•

از ضربه خوردن هد چاپگر جلوگیری کنید.
هیچ یک از اجزای محصور چاپگر یا هدهای چاپ را باز نکنید. تعمیر هیچ •

یک از قطعات آن به دست کاربر امکان پذیر نیست.
 تجهیزات محافظ و مناسب بپوشید.G20iهنگام کار با •
 فقط برای استفاده در محیط داخلی است. از این چاپگر در G20iچاپگر •

محیط های بیرونی یا خارج از محدوده راه اندازی مشخص استفاده نکنید.
برای دریافت اسناد بیشتر به زبان خود به نشانی زیر مراجعه کنید: •

www.DominoCaseCoding.com

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