
 Instrukcja do kolektora HD-PS6C 

Opis funkcji kolektora  



 

1. WIRELESS SEND: Jest to opcja przesyłania kodów bezpo-

średnio do komputera. Jeżeli do komputera podłączymy 

stację dokującą i wybierzemy tę opcję to po zeskanowaniu 

kody będą przesyłane od razu do komputera. Zasada dzia-

łania jest identyczna jak w przypadku typowego bezprze-

wodowego czytnika kodów, tyle że w przypadku kolektora 

mamy podgląd zeskanowanego kodu kreskowego. 

 



  

 

2. BARCODE CAPTURE:  

Z głównego menu wybieramy opcję nr 2, "Barcode Captu-

re", dalej pierwszą opcję od góry czyli "Scan Barcode".  

Po naciśnięciu żółtego przycisku wyświetla się laser i moż-

na skanować kody. Na wyświetlaczu widzimy ostatni zeska-

nowany kod.  

Poniżej znajduje się liczba zeskanowanych kodów oraz typ 

kodu. Klawiszem F1 wchodzimy w funkcję ręcznego wpisy-

wania kodów z klawiatury. Klawiszem F2 można wejść w li-

stę zeskanowanych kodów i zobaczyć co było skanowane. 

Klawiszem F3 można usunąć ostatni zeskanowany kod.  

Po wejściu w listę kodów (klawisz F2) można usunąć wy-

brany kod. Należy w tym celu wcisnąć klawisz F3, wpisać 

numer porządkowy kodu jaki chcemy usunąć i potwierdzić 

klawiszem OK (pierwszy od góry po lewej). 



  

 
Zeskanowane kody można zapisać i wyeksportować do 

komputera w postaci pliku tekstowego na 2 różne sposoby. 

W celu zapisania kodów należy cofnąć się do menu gdzie 

wybieraliśmy opcję "Scan Barcode" przyciskiem ESC (na 

dole po lewej). Z tego menu wybieramy 4, "Export to file". 

Po wybraniu tej opcji kolektor poinformuje że dane zostały 

zapisane. Po zapisaniu kodów do pliku tekstowego należy 

na komputerze do którego jest podłączona stacja od kolek-

tora otworzyć plik tekstowy. Po jego otwarciu z menu 

"Barcode Capture" wybieramy opcję "Wireless send". Po 

wybraniu tej opcji wszystkie zapisane wcześniej kody zosta-

ną przesłane do otwartego pliku. 



  

 
Druga opcja przesyłu danych: Po wykonaniu opcji "Export 

to file" przy pomocy dowolnego klawisza cofamy się do po-

przedniego menu. Żeby przesłać dane do komputera nale-

ży cofnąć się do głównego menu i wybrać opcję 4, 

"System". Następnie opcję 1, UDisk, wcisnąć klawisz 2, 

wpisać hasło które składa się z cyfr 13579 i zatwierdzić kla-

wiszem OK. Kolektor wyświetli komunikat że należy podłą-

czyć kabel USB. Po podłączeniu go do komputera kolektor 

wyświetli się jako dysk zewnętrzny na komputerze i na tym 

dysku znajduje się zapisany plik tekstowy z zeskanowanymi 

kodami. Po zakończeni należy nacisnąć klawisz ESC. 



  

 
3. DIRECT INVENTORY:  

Z głównego menu wybieramy opcję 3, 'Direct Inventory". 

Jeżeli chodzi o ustawienia i funkcjonalność wszystko jest 

analogiczne do opcji "Barcode Capture". Różnica polega na 

tym że po wejściu w opcję "Inventory" i po zeskanowaniu 

kodu możemy wpisać jego ilość. Należy w tym celu po ze-

skanowaniu kodu wpisać z klawiatury liczbę i zatwierdzić ją 

opcją "Cover" (przycisk OK). Eksport danych jest również 

analogiczny, przy czym tutaj uzyskujemy listę zeskanowa-

nych kodów jeden pod drugim i za każdym kodem po prze-

cinku liczbę oznaczająca ilość danego produktu.  



  

 

4. PROGRAMOWANIE PREFIXU i SUFFIXU:  

Kolektor HD-PS6C posiada możliwość zaawansowanego progra-

mowania. Można w nim ustawić dowolny prefix oraz suffix. Poni-

żej przykład programowania podwójnego entera jako suffix: 

Z menu "Barcode Capture" lub "Direct Inventory" wybieramy op-

cję 6' "Setting", dalej 4, "Set export format". Pojawi się na ekranie 

sekwencja 

B.13.10 

gdzie B oznacza kod kreskowy, 13.10 to znak ENTER wstawiany za 

kodem zakodowany przy pomocy tabeli kodów ASCII. Żeby uzy-

skać podwójny Enter należy wpisać następująca sekwencję 

B.13.10.13.10 

i zatwierdzić klawiszem ok. W tym momencie po wykonaniu prze-

syłania danych zeskanowane kody będą wyświetlane na kompu-

terze z podwójnym Enterem. UWAGA: Pomimo zaprogramowania 

podwójnego Entera na kolektorze zeskanowane kody będą się po-

jawiały tak samo jak przed zaprogramowaniem. Zaprogramowany 

podwójny Enter będzie widoczny dopiero na komputerze po prze-

słaniu danych. 


