
 

 

Instrukcja obsługi 

Wielokierunkowy, stacjonarny  

czytnik kodów kreskowych 



Specyfikacja: 

• Typ skanera: laserowy 

• Źródło światła:  650 lnm laser VLD 

• Metoda skanowania: 90°  

• Materiał wykonania: ABS + plastik 

• Interfejs: USB 

• Waga urządzenia: 340 g 

• Waga z opakowaniem: 520 g 

• Wymiary urządzenia: 95 x 155 x 105 mm 

• Długość przewodu: 200 cm 

• Wymiary opakowania: 205 x 130 x 130 mm 

 

Specyfikacja pracy: 

• Szybkość odczytu: 1400 razy sekunda 

• Odczytywane kody 1D: UPC/EAN, UPC/EAN with Supplemental, UCC/EAN 
128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Full 
ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, 
RSS variants 

• Temperatura pracy: 0 do 50°C  

• Temperatura przechowywania: -20 do 60°C  

• Wilgotność pracy: 5 do 95% 

• Wilgotność przechowywania: 5 do 95% 

 



Zalety: 

 

• Solidna, wytrzymała konstrukcja 

• Szybki i precyzyjny odczyt wiodących kodów  

 jednowymiarowych 

• Skanowanie w pięciu kierunkach 

• 20 linii skanujących 

• Niska cena 

W skład zestawu wchodzi: 

 

• Stacjonarny czytnik kodów kreskowych 

• Kabel USB 



Instalacja urządzenia: 

• Należy podłączyć czytnik do portu USB komputera, sterownik zostanie zain-
stalowany automatycznie 

• Po zakończonej sukcesem instalacji, zostanie wyświetlony odpowiedni komu-
nikat 

• Urządzenie uruchamia się poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku skanu-
jącego 

• Po wykonaniu powyższych czynności sprzęt jest gotowy do pracy 

• Po zakończonej pracy czytnik wyłączy się samoczynnie po kilku minutach 
bezczynności 

Kody sterujące 

Włączenie/ wyłączenie trybu 
programowania 

W celu zmiany ustawień skanera, należy wykonać poniższe czynności: 

• Zeskanować kod „Włączenie/ wyłączenie trybu programowania”, rozlegną 
się dwa sygnały dźwiękowe (niski oraz wysoki) sygnalizujące gotowość do 
wprowadzania nowych ustawień 

• Po wykonaniu powyższej czynności należy zeskanować odpowiedni kod dla 
żądanego ustawienia. Rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy 

• W celu zapisania konfiguracji, należy ponownie zeskanować kod 
„Włączenie/ wyłączenie trybu programowania, po którym rozlegną się po-
nownie dwa sygnały dźwiękowe wskazujące  pomyślny zapis ustawień.  



Przywracanie do ustawień  

fabrycznych 

Wyświetlanie wersji  

oprogramowania 

Anulowanie trybu  

programowania 

Zeskanowanie kodu „Anulowanie trybu progra-
mowania” powoduje odrzucenie wszystkich  

parametrów odczytanych przed zeskanowa-
niem kodu „Wejście/ wyjście z trybu  

programowania” 

Ustawienie interfejsu RS-232 Przywrócenie ustawień  

fabrycznych dla RS232 



Ustawienie interfejsu USB 

Przywrócenie do zapisanych 
przez użytkownika ustawień 

Zapisywanie domyślnych parametrów  

ustawionych przez użytkownika 

W celu zmiany domyślnych parametrów ustawionych przez użytkownika, należy 
na początek zeskanować kod „Włączenie/ wyłączenie trybu programowania”, na-
stępnie zeskanować odpowiedni kod z wybranym trybem, po wykonaniu powyż-
szych czynności należy zeskanować kod „Zapisywanie domyślnych parametrów 
ustawionych przez użytkownika” i na koniec ponownie odczytać kod „Włączenie/ 
wyłączenie trybu programowania”.  

Przywrócenie do ustawień 
fabrycznych dla USB 



Ustawienie czasu przejścia w stan uśpienia 

Urządzenie daje możliwość ustawienia czasu po jakim przechodzi w stan uśpienia. 
Można ustawić czas uśpienia dla lasera oraz dla silnika. Funkcja ta zmniejsza zuży-
cie energii i przedłuża żywotność skanera.  

Laser zawsze przechodzi w tryb uśpienia przed silnikiem. Jeśli limit czasu uśpienia 
silnika jest ustawiony na czas krótszy niż przejście w stan uśpienia lasera, laser 
przejdzie w stan czuwania jednocześnie z silnikiem.  

Tryb uśpienia silnika  

wyłączony 
Uśpienie silnika po 5 minutach 

Uśpienie silnika po 10 minutach Uśpienie silnika po 20 minutach 



Czas uśpienia silnika po 30  

minutach (domyślnie) 

Czas uśpienia silnika po 60 
minutach 

Tryb uśpienia lasera  

wyłączony 
Czas uśpienia lasera po 5 
minutach 

Czas uśpienia lasera po 10 minutach 
(domyślnie) 



Czas uśpienia lasera po 15  

minutach 
Czas uśpienia lasera po 20  

minutach 

Czas uśpienia lasera po 25 
minutach 

Czas uśpienia lasera po 30 
minutach 



Czas opóźnienia pomiędzy skanowaniem tych samych kodów 

Opóźnienie 50 ms Opóźnienie 100 ms 

Opóźnienie 200 ms 
(domyślnie) 

Opóźnienie 300 ms 

Opóźnienie 400 ms Opóźnienie 500 ms 



Opóźnienie 600 ms Opóźnienie 700 ms 

Opóźnienie 800 ms Opóźnienie 900 ms 

Opóźnienie 1000 ms Opóźnienie odczytu tego sa-
mego kodu bez limitu  

czasowego 



Ustawienia dźwięku  

Dźwięk uruchamiania  

urządzenia włączony 
(domyślnie) 

Dźwięk uruchamiania 
urządzenia wyłączony 

Dźwięk podczas przejścia w 
stan uśpienia włączony 

Dźwięk podczas przejścia w 
stan uśpienia wyłączony 
(domyślnie) 

Średni ton dźwięku (domyślnie) 
Cichy ton dźwiękowy 



Głośny ton dźwięku Dźwięk wyłączony 

Ustawienia czasu trwania sygnału  dźwiękowego 

100 ms 50 ms (domyślnie) 

20 ms 5 ms 



200 ms 500 ms 

Głośność dźwięku 

Głośny sygnał dźwiękowy Średnia głośność sygnału 
dźwiękowego (domyślnie) 

Cichy sygnał dźwiękowy 



Ustawienie kodu identyfikującego kod kreskowy 

Skaner może przesłać maksymalnie 2 cyfry kodu identyfikującego kod kreskowy 
dla różnych rodzajów kodów kreskowych.  

W tym celu należy wykonać następujące kroki: 

• Zeskanować kod „Włączenie/ wyłączenie trybu programowania” 

• Zeskanować etykietę z kodem ustawień identyfikatora kodu kreskowego 

• Zeskanować znak z tabeli ASCII, maksymalnie 2 cyfry 

• Zeskanować kod „Zapisz ustawienia” 

• Na koniec zeskanować kod „Włączenie/ wyłączenie trybu programowania” 

 

Kod identyfikacyjny wyłączony 
(domyślnie) 

Kod identyfikacyjny włączony 



 Ustawienie szybkości transmisji dla interfejsu RS-232 

38400 19200 

9600 (domyślnie) 4800 

2400 
1200 



57600 
115200 

Ustawienie bitu danych 

7 bitów danych 8 bitów danych (domyślnie) 

Zatrzymanie ustawienia bitu 

1 bit stopu (domyślnie) 2 bity stopu 



Ustawienie bitu parzystości 

Parzystość 
Nieparzystość 

Zaznaczanie parzystych Bez parzystości (domyślnie) 

Ustawienia znaku wstawianego za kodem  

Brak 



Enter (domyślnie) H-TAB 

Blokada Caps Lock 

Blokada włączona Blokada wyłączona 
(domyślnie) 

Emulacja klawiszy funkcyjnych 

Włączona Wyłączona 



Ustawienie prefixu 

W celu ustawienia prefixu należy zeskanować kod „Ustawienie prefixu”, następnie 
należy zeskanować odpowiedni znak z tabeli ASCII, który ma zostać ustawiony . 
Na koniec zeskanować kod „Zapisywanie ustawień”. 

 

Ustawienie prefixu Ustawienie suffixu 

Zapisywanie ustawień 

Skrócenie prefixu/ suffixu 

Skrócenie prefixu 



1. Należy zeskanować kod „Włączenie/  trybu programowania”.  

2. Zeskanować kod „Skrócenie prefixu” lub „Skrócenie suffixu”.  

3. Zeskanować dwie wartości  kodów kreskowych z tabeli ASCII (0~9). Na  przy-
kład : zeskanować 0 i 2, w przypadku chęci usunięcia cyfry 2 z prefixu. 

4. Zeskanować kod „Zapisywanie ustawień”. 

5. Zeskanować kod „Włączenie/ wyłączenie trybu programowania” 

Skracanie ilości znaków w kodzie kreskowym 

Możliwe jest obcięcie poszczególnych znaków w kodzie kreskowym.  Domyślne 
ustawienie skracania znaków umożliwia usunięcie wybranych cyfr początko-
wych kodu. Na przykład: ustawienie skrócenia 4 znaków z przodu w kodzie EAN-
13 00123456789, powoduje że otrzymujemy postać kodu 3456789.  

Odwrotne skrócenie znaków,  pozwala zapisać obcięte znaki początkowe.  Na 
przykład w kodzie EAN-13 00123456789, 4 pierwsze znaki 0012 są zapisywane.  

Wyłączenie skrócenia znaków  dezaktywuje opcję obcinania poszczególnych 
znaków kodu kreskowego.  

 

 

Domyślne ustawienie skracania 
znaków 

Odwrotne skrócenie znaków 

Skracanie znaków we 
wszystkich kodach kresko-
wych włączone (domyślnie) 

Skracanie znaków we 
wszystkich kodach  

wyłączone 


