
Instrukcja obsługi 

Bezprzewodowy czytnik kodów 

2D do apteki HD-SL99 



Specyfikacja: 

 Matryca: CMOS 

 Materiał: ABS + PC 

 Tryb skanowania: ręczny 

 Zakres pracy: 433 MHz 

 Wspierany interfejs: RS232, PS2, USB  

 Waga urządzenia: 280 g 

 Waga z opakowaniem: 570 g 

 Wymiary urządzenia: 90 x 66 x 186 mm  

 Wymiary stacji dokującej: 220 x 90 x 75 mm  

 Długość przewodu: 200 cm  

 Wymiary opakowania: 165 x 105 x  235 mm  

 Pojemność akumulatora: 2200 mAh 

 Napięcie: 12V 

 Stopień ochrony: IP65 

Specyfikacja pracy: 

 Zasięg bezprzewodowy: do 600 m na  przestrzeniach  

 Współczynnik błędu: 1/5000000 

 Odczytywane kody 1D: EAN - 8 , EAN-13 , UPC- A, UPC- E , Code 39, Co-
de 128 , EAN128 , Codabar, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, 
MSI i wiele innych jednowymiarowych  

 Odczytywane kody 2D: PDF417, QR Code, DataMatrix   

 Temperatura pracy:  -20 do 45°C  

 Temperatura przechowywania:  od -20  do 60 °C  

 Wilgotność: 5  do 95% wilgotności względnej, bez kondensacji  

 Światło dzienne: 0 - 100000 Lux 



Zalety: 

 Możliwość pracy bezprzewodowej o dużym zasięgu 

 Solidna, odporna na wstrząsy i upadki obudowa 

 Wytrzymała bateria  

 Odczyt kodów z opakowań wyrobów  

 medycznych 

 Stacja dokująca zapewniająca szybkie ładowanie 

W skład zestawu wchodzi: 

 Bezprzewodowy czytnik kodów 2D 

 Stacja dokująca 

 Antena do stacji dokującej 

 Kabel USB 

 Zasilacz sieciowy 

 Bateria 



Ustawienia fabryczne 

Przywrócenie do ustawień  

fabrycznych 

 

Ustawienia interfejsu 

USB HID-KBW 

Funkcja ta sprawia, że czytnik wykrywany jest przez urządzenie docelowe jako kla-
wiatura wirtualna. Działa na zasadzie Plug&Play, dzięki czemu nie jest wymagany 
żaden sterownik. 

USB HID-KBW 

Standardowa klawiatura 

Przy włączonej opcji USB HID-KBW czytnik domyślnie wybiera klawiaturę standar-
dową. Do wyboru, dostępne są dwie pozostałe opcje: emulacja ALT + klawiatura 
numeryczna oraz Mapowanie klawiszy funkcyjnych. 

Standardowa klawiatura 



 

Emulacja ALT + klawiatura numeryczna 

Przy włączonej emulacji klawiatury numerycznej, przesyłane są znaki z tabeli 
ASCII. Wysyłanie tego rodzaju znaków, wymaga wielokrotnych naciśnięć na przy-
cisk skanujący.  

Emulacja ALT + klawiatura  

numeryczna 

Uwaga! Zaleca się w łączenie diody NumLock na urządzeniu docelowym podczas ko-
rzystania z tej z tej funkcji.  

Funkcja mapowania klawiszy funkcyjnych 

Gdy mapowanie klawiszy jest włączone , znaki funkcyjne wysyłane są jako sekwen-
cje ASCII na klawiaturze numerycznej.  

Mapowanie klawiszy funkcyjnych 



Tabela mapowania klawiszy funkcyjnych ASCII 

Wartość ASCII 
(HEX) 

Wartość ASCII 
(HEX) 

Klawisz funkcyjny Klawisz funkcyjny 



Funkcja CapsLock 

CapsLock wyłączony 
CapsLocka włączony 

Konwertowanie na małe i duże litery 

Bez konwersji  

 

Zamiana na małe litery 

Zamiana na duże litery 



Emulowanie klawiatury numerycznej 

Gdy ta funkcja jest wyłączona, wysyłane dane zawarte w kodzie są emulowane 
jako naciśnięcie klawiszy na klawiaturze głównej. Aby włączyć tą funkcję należy 
zeskanować kod kreskowy znajdujący się poniżej.  

Włączenie emulacji klawiatury  

numerycznej 
Wyłączenie emulacji klawiatury  

numerycznej 

 

Podświetlenie skanowania  

Normalne:  podśw ietlenie LED  w łącza się w  momencie  przechwytywa-
nia kodu.  

Normalne (domyślnie) 

Wyłączone: podśw ietlenie LED jest wyłączone cały czas. 

Wyłączone 



Zawsze włączone:  podśw ietlenie LED w łącza się od razu po urucho-
mieniu czytnika i jest włączone cały czas.  

Zawsze włączone 

Celowanie skanowania 

Podczas przechwytywania obrazu i skanowania wyświetlana jest wiązka celująca, 
która ułatwia odczyt kodów kreskowych.  

Normalne celowanie: w iązka celująca wyśw ietlana jest tylko podczas 
przechwytywania lub skanowania kodów. 

Normalne (domyślnie) 

Wyłączone celowanie:  w iązka celująca jest wyłączona i nie jest wy-
świetlana w ogóle.  

Zawsze włączone: w iązka celownicza wyśw ietla się od razu po w łącze-
niu  czytnika i jest widoczna przez cały czas.  

Wyłączone 

Zawsze włączone 



Powiadomienia 

Tryb wyciszenia powiadomień dźwiękowych 

 

Powiadomienia dźwiękowe są wyłączone. Tryb wyciszenia jest  wyłączony.  

Wyciszenie włączone Wyciszenie wyłączone 

(domyślnie) 

Sygnał dźwiękowy po udanym skanowaniu 

Włączony (domyślnie) 
Wyłączony 

Dioda LED po udanym skanowaniu 

Włączona (domyślnie) Dioda LED wyłączona 



Dodawanie prefiksu 

Włączony Wyłączony (domyślnie) 

Dodawanie znaków końcowych 

Brak znaku końcowego 
(domyślnie) 

Dodanie znaku CR na końcu 

Dodanie znaku CRLF na końcu  Dodanie znaku TAB na końcu 



Włączanie/ wyłączanie poszczególnych kodów kreskowych 

Włączanie/ Wyłączanie wszystkich rodzajów kodów.  

Wszystkie kody kreskowe  

włączone 

Wszystkie kody kreskowe  

wyłączone 

Włączanie/ Wyłączanie wszystkich kodów 1D 

Wszystkie kody 1D włączone Wszystkie kody 1D wyłączone 

Włączenie/ wyłączanie wszystkich kodów 2D 

Wszystkie kody 2D włączone Wszystkie kody 2D wyłączone 



Inwersja (odwrócenie) kodu kreskowego 

Zwykły kod kreskowy: ma postać ciemnego obrazu na jasnym tle. 

Kod odwrócony: ma postać jasnego obrazu na ciemnym tle.   

Poniżej znajdują się przykłady obrazujące kody zwykłe i kody odwrócone.  

Zwykły kod kreskowy Kod odwrócony 

Włączona funkcja inwersji kodu pozwala na odczyt zarówno zwykłych kodów, jak 
i kodów odwróconych. Wyłączenie tej funkcji powoduje odczyt jedynie zwykłych 
kodów kreskowych.  Ustawienie jest domyślnie wyłączone.  

Włączony odczyt kodów  

odwróconych  

Wyłączony odczyt kodów  

Odwróconych (domyślnie) 


