
Instrukcja obsługi 

Bezprzewodowy czytnik kodów 

kreskowych HD21 



Specyfikacja: 

 Źródło światła: 650nm Laser 

 Materiał wykonania: ABS+PVC 

 Metoda skanowania: ręczne 

 Potwierdzenie (światło): dioda LED (zielona, niebieska) 

 Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku 

  

Specyfikacja pracy: 

 Czas ładowania: 2.5 h 

 Czas pracy: 20 h 

 Odporność na upadki: 1.5 m 

 Temperatura pracy: -10°C - 45°C 

 Kąt odczytu: +/-65° (normalny, odwrócony) 

 Szybkość odczytu: 100 razy/sekunda 

 Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm 

 Współczynnik błędu: 1/5 milionów 

 Odczytywane kody: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, CODE11, 
GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozostałe jedno-
wymiarowe 

 Interfejs: USB 



Cechy charakterystyczne: 

 Interfejs Plug & Play 

 Komunikacja na przestrzeni 30-50 metrów z odbiornikiem 

 Ergonomiczny design 

 Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych 

W skład zestawu wchodzi: 

 czytnik 

 kabel do ładowania USB 

 odbiornik USB 



Kody główne 

Natychmiastowe wyłączenie skanera 
Parowanie z odbiornikiem USB 

Przywrócenie ustawień fabrycznych Poziom naładowania baterii 

Tryby przesyłania kodów kreskowych 

Tryb rzeczywisty 

Zeskanowane kody są przesyłane bezpośrednio na komputer natychmiast po 
odczytaniu przez skaner. 

Tryb rzeczywisty 

Tryb magazynowania 

Zeskanowane kody zapisywane są we wbudowanej pamięci urządzenia, celem 
późniejszego przesłania na komputer.  

Tryb magazynowania Przesyłanie danych 



Ilość zapisanych danych 
Usuwanie danych 

Ustawienia prędkości transmisji 

Wysoka prędkość transmisji Średnia prędkość transmisji 

Niska prędkość transmisji 

Ustawienia czasu uśpienia 

Uśpienie po 10 sekundach 

Uśpienie po 5 minutach 

Uśpienie po 30 minutach 



Stan uśpienia wyłączony 

Ustawienia czasu automatycznego wyłączenia 

Wyłączenie po 10 sekundach 

Wyłączenie po 15 minutach 

Natychmiastowe wyłączanie 

Ustawienia sygnału dźwiękowego 

Sygnał dźwiękowy wyłączony Sygnał dźwiękowy włączony 

Niska głośność sygnału  
Średnia głośność sygnału 



Wysoka głośność sygnału  

Ustawienia opóźnienia skanowania powtarzającego się kodu 
kreskowego 

Opóźnienie wyłączone Opóźnienie przez 1 sekundę 

Opóźnienie przez 2 sekundy Opóźnienie włączone cały czas 

Ustawienia wyświetlania znaków  

CR 

LF 

CR + LF Znaki końcowe wyłączone 



STX na początku 

ETX na końcu 

Ustawienie ID kodu jako prefiks 

Dodawanie ID włączone 
Dodawanie ID wyłączone 

(domyślnie) 


