
G20i - Кратко упатство за употреба за оператори

© Domino Printing Sciences plc 2018EPT035523 Издание 5 ноември 2018 година

                    

                                                            

                                                                                

                                        

                                                            

ОПИС НА ПЕЧАТАЧОТ
G20i е компактен термален инк-џет печатач, наменет 
за печатење податоци на кориснички производи на 
производствени линии.
G20i користи картриџ со мастило Domino BK640 во процесот 
на печатење.
Со G20i може да се управува со безжична тастатура преку 
USB, уред Android преку Bluetooth или компјутер поврзан 
преку USB приклучок.

За дополнителни упатства, осврнете се на прирачникот за
употреба на G20i достапен на: www.DominoCaseCoding.com

СПЕЦИФИКАЦИИ
                    

Должина: 107,5 mm (4,23")

Ширина: 74,5 mm (2,93")

Висина: 83 mm (3,27")

Тежина: 450 g

Напојување: 12 V, 5,0 A, 60 W

Максимална потрошувачка: 48 W

Опсег на температура: +5 °C до +50 °C
(+41 °F до +122 °F)

Опсег на влажност: 10 % до 90 % без 
кондензирање

СЕЦИФИКАЦИИ ЗА BLUETOOTH
                    

Намерна фреквенција на 
предавателот:

2400-2483.5 MHz

Намерно пренесена 
максимална моќност:

2,75 mW

Вид антена Интегрирана 
(неотстранлива)

МОНТИРАЊЕ НА ХАРДВЕРОТ
Извршете проценка на ризик во областа пред да го 
монтирате печатачот.
Осигурите се дека кабелот за заземјување е поставен на 
антишок-стегата и поврзан со соодветна точка за 
заземјување според локалните прописи.
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ИНСТАЛАЦИЈА НА КАРТРИЏИТЕ 
СО МАСТИЛО

(1) Отстранете го капачето од картриџот со мастило.
                    

(2) Вметнете го картриџот со мастило во G20i.
                    

(3) Затворете го јазичето.
                    

ПОВРЗУВАЊЕ НА ТАСТАТУРАТА
(1) Внесете го USB-приемникот за тастатурата во 

приклучокот за USB на тастатурата.
                    

(2) Вметнете 2 батерии AAA (вклучени) во тастатурата.
                    

(3) Вклучете ја тастатурата.

                    

ПОВРЗУВАЊЕ НА НАПОЈУВАЊЕТО
ВНИМАНИЕ: Користете го доставениот адаптер за струја.

(1) Приклучете го адаптерот на приклучокот 12 VDC.
                    

(2) Приклучете го адаптерот на напојувањето.
                    

ЗАПОЧНУВАЊЕ СО ПЕЧАТЕЊЕ
Започнување со печатење со помош на безжична USB 
тастатура:

(1) Од Main menu (главното мени), со помош на 
копчињата со стрелки означете го Операција.
                    

(2) Притиснете го копчето Внеси.

(3) Притиснете го копчето Внеси за да изберете Start.
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Start
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ПОСТАВУВАЊЕ НА BLUETOOTH
За да го контролирате печатачот со уред Android преку 
Bluetooth:

(1) Од Main menu, со помош на копчињата 
со стрелки означете го Settings и притиснете 
го копчето Внеси.
                    

(2) Означете го Bluetooth и притиснете на копчето 
Внеси.
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(3) Поставете го Active на Enable.
                    

(4) Уредете Name и Pin на печатачот, притиснете Внеси
кога ќе завршите.
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(5) Инсталирајте ја апликацијата Domino G20i на уред
Android.
                    

(6) Вклучете Bluetooth на уред Android.

(7) Отворете ја апликацијата за печатачот G20i.

(8) Изберете Печатачи.

(9) Изберете Пребарувај.
                    

(10) Изберете го името на печатачот кога ќе се појави
во листата со печатачи.

(11) Изберете Поврзи.

ПРЕКИНУВАЊЕ НА ПЕЧАТЕЊЕ
Прекинување на печатење со помош на безжична USB 
тастатура:

(1) Од Main menu, со помош на копчињата со стрелки 
означете го Operation.
                    

(2) Притиснете го копчето Внеси.

(3) Притиснете го копчето Внеси за да изберете Stop.
                    

Main menu

Message

Operation

Settings

Operation

Stop

Purge

Connect PC

КРЕИРАЈ ПОРАКА
За креирање порака со помош на безжичната USB 
тастатура:

(1) Од Main menu (главното мени), со помош на 
копчињата со стрелки означете го Message и 
притиснете го копчето Внеси.

(2) Притиснете го копчето Внеси за да изберете 
Create new.
                    

(3) Со помош на копчињата со стрелки означете 
го Normal font или Uppercase font 
и притиснете го копчето Внеси.
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(4) Означете ја потребната големина на фонтот и бројот на
редови на текстот, а потоа притиснете на копчето Внеси.
                    

(5) Користете ја тастатурата да внесете текст во пораката
или притиснете на копчето Вметни за да внесете други
типови на податоци.
                    

(6) Притиснете на копчето ESC кога ќе завршите.

(7) Изберете Save за да ја зачувате пораката во интерната 
меморија или изберете No за да ја отфрлите пораката.
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ЗДРАВЈЕ И БЕЗБЕДНОСТ
• Прочитајте го соодветниот лист за безбедносни 

информации пред складирање, ракување, транспортирање 
или употреба на картриџи со мастило.

• Исклучете го напојувањето пред да поврзувате жици.
• Осигурите се дека сите кабли се поставени безбедно на 

страна од подвижните компоненти на производната линија.
• Користете само бришачи што не испуштаат влакненца 

при чистење на млазниците на картриџот.
• Чистете ги млазниците на картриџот според инструкциите 

во прирачникот за производот достапен на: 
www.DominoCaseCoding.com

• Заштитете ги главите на печатачот од влијанија со правилно 
прилагодување или порамнување на страничните шини 
и водилките на производот.

• Не ги отворајте ги затворените компоненти на печатачот 
или главите на печатачот. Тие не содржат делови што може 
да ги сервисира корисникот.

• Носете соодветна заштитна опрема кога ракувате со G20i.
• G20i е наменет само за употреба во затворен простор; 

да не се користи надвор или во околина надвор од 
специфичниот опсег на работа.

• Дополнителна документација на вашиот јазик е достапна 
на: www.DominoCaseCoding.com

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

