Instrukcja obsługi
Bezprzewodowy czytnik kodów 2D
Bluetooth/ WiFi HD8000

Specyfikacja:
•

Źródło światła: Matryca CMOS

•

Materiał wykonania: ABS+TPU

•

Metoda skanowania: ręczne

•

Potwierdzenie (światło): dioda LED (zielona/ niebieska/ czerwona)

•

Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku

•

Interfejs: USB

•

Waga [g]: 128

•

Waga z opakowaniem [g]: 310

•

Wymiary urządzenia [mm]: 175 x 60 x 70

•

Wymiary odbiornika [mm]: 20 x 10 x 5

•

Długość przewodu [cm]: 150

•

Wymiary opakowania [mm]: 170 x 100 x 80

Specyfikacja pracy:
•

Zasięg działania bezprzewodowego [m]: 10

•

Odczytywane kody 1D: EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93,
CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI,
pozostałe jednowymiarowe

•

Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code,
MicroQR

•

Bateria [mAh]: 1800

•

Temperatura pracy [°C]: 0 do 50

•

Temperatura przechowywania [°C]: -20 do 60

•

Wilgotność pracy [%]: 0 do 95

•

Wilgotność przechowywania [%]: 0 do 95

Cechy charakterystyczne:
•

Komunikacja bluetooth oraz drogą radiową

•

Odczyt kodów z ekranów LCD i wyświetlaczy telefonów

•

Szybkość pracy

•

Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych oraz kodów 2D

•

Mikroodbiornik

•

Solidna sprawdzona konstrukcja

W skład zestawu wchodzi:
•

czytnik

•

odbiornik USB

•

kabel do ładowania USB

•

ładowarka sieciowa

•

instrukcja obsługi w języku polskim

Kody sterujące — ustawienia czytnika
Podczas każdej zmiany ustawień należy najpierw zeskanować kod „Zmiana ustawień czytnika”,
następnie kod z odpowiednim ustawieniem jakie chcemy zaprogramować i na koniec kod
„Zapisz ustawienia”

Zmiana ustawień czytnika

Zapisz ustawienia

Przywracanie ustawień
fabrycznych

Nie zapisuj ustawień

Wstaw ENTER za kodem

Wstaw TAB za kodem

Wstaw TAB + ENTER za
kodem

Usuń TAB / ENTER

Język klawiatury
angielski (US)

Język klawiatury
niemiecki

Język klawiatury
francuski

Język klawiatury
włoski

Kody sterujące — parowanie czytnika poprzez bluetooth
Czytnik można połączyć z dowolnym urządzeniem mobilnym poprzez wbudowany moduł bluetooth. W tym celu należy zeskanować po kolei poniższe kody. Po ich zeskanowaniu czytnik pojawi się w wyszukiwanych urządzeniach bluetooth jako klawiatura o symbolu CT16.

Kody sterujące — ustawienia trybów pracy czytnika
Czytnik może pracować w dwóch trybach pracy: tryb rzeczywisty - skanowane kody są od razu
przesyłane do urządzenia z którym połączony jest czytnik, lub w trybie magazynowania skanowane kody są zapisywane w pamięci czytnika po czym po zeskanowaniu odpowiedniego
kodu jednorazowo są przesyłane do urządzenia połączonego z czytnikiem.

Tryb rzeczywisty

Tryb magazynowania

Przesyłanie danych

Ilość zapisanych danych w pamięci czytnika

Usuwanie danych z pamięci czytnika

Kody sterujące — ustawienia czasu pracy czytnika
Czytnik automatycznie wyłącza się po 5 minutach. Czas ten można zmienić skanując kod
„Zmiana ustawień czytnika”, następnie kod „Uruchom automatyczne wyłączanie”, dalej kod z
wybranym czasem jaki chcemy ustawić i na koniec kod „Zapisz ustawienia”. Można też wyłączyć funkcję automatycznego wyłączania czytnika. W tym celu skanujemy tą samą sekwencję
kodów, zamiast czasu skanujemy kod o nazwie „Dezaktywuj automatyczne wyłączanie”.

Zmiana ustawień czytnika

Zapisz ustawienia

Uruchom automatyczne
wyłączanie

Dezaktywuj automatyczne
wyłączanie

5 minut

10 minut

20 minut

30 minut

