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A NYOMTATÓ BEMUTATÁSA
A G20i egy kompakt hő tintasugaras nyomtató, mellyel a felhasználó 
termékeire nyomtathat adatokat a gyártósorokon.
A G20i nyomtató motorját egy Domino BK640 tintapatron jelenti.
A G20i nyomtató vezérelhető vezeték nélküli USB-billentyűzetről, 
Bluetooth-kapcsolaton keresztül Android-eszközről vagy USB-n 
keresztül csatlakoztatott számítógépről.

További útmutatásért lapozza fel a G20i felhasználói kézikönyvét
ezen az oldalon: www.DominoCaseCoding.com

MŰSZAKI ADATOK
                    

Hosszúság 107,5 mm (4,23")

Szélesség 74,5 mm (2,93")

Magasság: 83 mm (3,27")

Tömeg: 450 g

Tápellátás: 12 V, 5,0 A, 60 W

Maximális teljesítményfelvétel: 48 W

Hőmérséklet-tartomány: +5 °C és +50 °C között
(+41 °F és +122 °F között)

Páratartalom-tartomány: 10–90%, 
nem lecsapódó

BLUETOOTH SPECIFIKÁCIÓJA
                    

Szándékos adófrekvencia: 2400–2483,5 MHz

Szándékos továbbított 
maximális teljesítmény:

2,75 mW

Antenna típusa Integrált 
(nem eltávolítható)

A HARDVER TELEPÍTÉSE
A nyomtató telepítése előtt végezze el a terület 
kockázatértékelését.
Szerelje fel a földelőkábelt a rázkódáscsillapító befogóra, 
és csatlakoztassa egy megfelelő földelési pontra a helyi 
előírások szerint.
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A CSOMAG TARTALMA
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A TINTAPATRON BEHELYEZÉSE
(1) Vegye le a tintapatron burkolatát.

                    

(2) Helyezze be a tintapatront a G20i nyomtatóba.
                    

(3) Zárja a reteszt.
                    

A BILLENTYŰZET 
CSATLAKOZTATÁSA

(1) Helyezze az USB-billentyűzet vevőegységét 
az USB-billentyűzet csatlakozójába.
                    

(2) Helyezzen be 2 db AAA típusú elemet (megtalálja 
a csomagban) a billentyűzetbe.
                    

(3) Kapcsolja be a billentyűzetet.

A TÁPELLÁTÁS 
CSATLAKOZTATÁSA
VIGYÁZAT: Csak a mellékelt tápadaptert használja.

(1) Dugja be a tápadaptert a 12 VDC aljzatba.
                    

(2) Csatlakoztassa a tápadaptert egy áramforráshoz.
                    

A NYOMTATÁS INDÍTÁSA
A nyomtatás indítása a vezeték nélkül USB-billentyűzettel:

(1) A Maine menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a Operation 
lehetőséget.
                    

(2) Nyomja meg az Enter gombot.

(3) Az Enter gomb megnyomásával válassza ki az Start 
lehetőséget.
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A BLUETOOTH BEÁLLÍTÁSA
A nyomtatót vezérelheti Bluetooth-kapcsolaton keresztül 
Android-eszközről. Ehhez tegye a következőket:

(1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a Settings 
lehetőséget, majd nyomja meg az Enter gombot.
                    

(2) Jelölje ki a Bluetooth lehetőséget, és nyomja meg 
az Enter gombot.
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(3) Az Active elemet állítsa Enable értékre.
                    

(4) Módosítsa a nyomtató Name és Pin, majd nyomja meg
az Enter gombot, ha kész.
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(5) Telepítse a Domino G20i alkalmazást az Android-
eszközre.
                    

(6) Kapcsolja be a Bluetooth-t az Android-eszközön.

(7) Nyissa meg a G20i nyomtatóalkalmazást.

(8) Válassza ki a Nyomtatók lehetőséget.

(9) Válassza ki a Keresés lehetőséget.
                    

(10) Válassza ki a nyomtató nevét, amikor megjelenik 
a nyomtatók listáján.

(11) Válassza ki a Csatlakoztatás lehetőséget.

A NYOMTATÁS LEÁLLÍTÁSA
A nyomtatás leállítása a vezeték nélkül USB-billentyűzettel:

(1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a Használat 
lehetőséget.
                    

(2) Nyomja meg az Enter gombot.

(3) Az Enter gomb megnyomásával válassza ki a Stop 
lehetőséget.
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ÜZENET LÉTREHOZÁSA
Üzenet létrehozása a vezeték nélkül USB-billentyűzettel:

(1) A Main menu a nyílbillentyűkkel jelölje ki a Üzenetek 
lehetőséget, majd nyomja meg az Enter gombot.

(2) Az Enter gomb megnyomásával válassza ki az Create 
new lehetőséget.
                    

(3) A nyílbillentyűkkel jelölje ki a Normál font vagy Uppercase 
font lehetőséget, majd nyomja meg az Enter gombot.
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(4) Jelölje ki a kívánt betűméretet és a szövegsorok számát,
majd nyomja meg az Enter gombot.
                    

(5) A billentyűzettel írja be az üzenet szövegét, vagy nyomja
meg a Beszúrás gombot, ha más típusú adatot szeretne
bevinni.
                    

(6) Ha kész, nyomja meg az ESC gombot.

(7) Ha szeretné elmenteni az üzenetet a belső memóriába,
válassza a Save lehetőséget; az üzenet elvetéséhez
válassza a No lehetőséget.
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EGÉSZSÉGI ÉS BIZTONSÁGI 
VONATKOZÁSÚ TUDNIVALÓK

• A tintapatronok tárolása, kezelése, szállítása, ill. használata 
előtt olvassa el a vonatkozó biztonsági adatlapot (SDS).

• Vezetékek csatlakoztatása előtt szüntesse meg a tápellátást.
• Ügyeljen arra, hogy minden kábel kellő távolságban legyen 

a gyártósor mozgó alkatrészeitől.
• A tintapatron fúvókáit csak szöszmentes törlőkendővel tisztítsa.
• A tintapatron fúvókáit a felhasználói kézikönyv útmutatásai 

szerint tisztítsa; a kézikönyvet megtalálja: 
www.DominoCaseCoding.com

• Állítsa és igazítsa be megfelelően az oldalsíneket és 
a termékvezetőket, így védje a nyomtatófejeket az ütésektől.

• Ne nyissa ki a nyomtató vagy a nyomtatófejek zárt részeit. 
Nem tartalmaznak a felhasználó által javítható alkatrészeket.

• A G20i nyomtató használatakor viseljen megfelelő 
védőfelszerelést.

• A G20i nyomtató kizárólag beltéri használatra készült. 
Ne használja kültéren, ill. a meghatározott üzemi tartományon 
kívül.

• További anyanyelvű dokumentációt itt talál: 
www.DominoCaseCoding.com
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