
Instrukcja obsługi 

Automatyczny laserowy czytnik 

kodów kreskowych HD-S92  

 



 

Specyfikacja: 

 Rozdzielczość optyczna: 640 x 480 , 120 fps 

 

 

 

 

 

 Źródło światła: czerwona dioda LED 

 Interfejs: USB 

 Metoda skanowania: ręcznie, automatycznie 

 Potwierdzenie skanowania: świetlne i dźwiękowe 

 Typ skanera: 2D 

 Stopień ochrony: IP54 

 Waga urządzenia: 300 g 

 Wymiary urządzenia: 110 mm x 53 mm x 120 mm 

 Długość kabla: 2 m  
       

Specyfikacja pracy: 

 Szybkość skanowania: 2200 skanów na sekundę 

 Kąt skanowania: obrót: 0-360 stopni, nachylenie: ± 65 stopni, odchylenie: ± 6 5  stopni 

 Kontrast wydruku: min. 20% 

 Współczynnik błędu: ≤ 1/2 000 000 

 Odczytywane kody 1D: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93,Code 

11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13,EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 

2 of 5, STD 2of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code,IATA, MSI/PLESSY, Ita-

lian Pharmacy Code, Industrial 2 of 5,BC-412 

 Odczytywane kody 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec code, Maxicode 

 Napięcie elektryczne: 5V DC 

 Prąd roboczy: 390 mA (maks.), 220 mA (typowo) 

 Temperatura pracy: -20℃ do 60℃ 

 Temperatura przechowywania: -40℃ do 85℃ 

 Wilgotność pracy: 5% - 95% 

 Odporność na upadki: 1,5 m 



Cechy charakterystyczne: 

 Automatyczny odczyt kodów i możliwość pracy stacjonarnej 

 Duży kąt skanowania 

 Odczyt standardowych kodów 1D i 2D 

 Odczyt kodów bezpośrednio z ekranów 

 Interfejs Plug&Play 

 W skład zestawu wchodzi: 

 Czytnik kodów kreskowych 

 Kabel USB 

 Instrukcja 
 



Ustawienia główne 

Przywrócenie ustawień  

domyślnych 

TAB LF + CR 

CR 
CR + CR 

Dodawanie znaków końcowych 



Tryb ręczny Tryb automatyczny 

Normalna wielkość liter Wielkie litery 

Brak znaków  

końcowych 

Tryby skanowania kodów kreskowych 

Ustawienia wielkości liter 



Wysoki poziom głośności 
(domyślnie) 

Średni poziom  

głośności 

Niski poziom  

głośności 
Sygnał dźwiękowy 

 wyłączony 

Małe litery 

Ustawienia sygnału dźwiękowego 



Ustawienia odczytu powtarzających się kodów kreskowych 

Możliwe jest włączenie, wyłączenie lub opóźnienie odczytu powtarzających 
się kodów kreskowych. 

Skanowanie powtarzających  

się kodów wyłączone 

Opóźnienie skanowania  

przez 1 sekundę 

Opóźnienie skanowania 

przez 3 sekundy 
Opóźnienie skanowania 

przez 5 sekund 

Opóźnienie skanowania 

przez 7 sekund 

Skanowanie powtarzających 
się kodów włączone cały 

czas 



Skanowanie wszystkich kodów 1D 

Włączone Wyłączone 

Skanowanie wszystkich kodów 2D 

Włączone Wyłączone 

Odczyt kodów odwróconych 

1D 
QR 



Data Matrix PDF417 

Ukrywanie początkowych znaków 

Wyłączony Włączony 

Ukrywanie początkowych 

znaków  



W celu ustawienia ukrywania początkowych znaków, należy najpierw zeskanować 
kod „Włączony”, Następnie należy zeskanować kod „Ukrywanie początkowych zna-
ków”. Na koniec konieczne jest zeskanowanie odpowiedniego kodu z tabeli znajdu-
jącej się na końcu instrukcji (załącznik 1). Każdy znak to 3 cyfry.  

Przykład: Kod ma postać 123456789. W celu ukrycia dwóch pierwszych 
znaków należy zeskanować kod „0” „0” „2”. Wówczas kod podczas skanowania bę-
dzie miał postać 3456789. 

Ukrywanie ostatnich znaków 

Wyłączony 
Włączony  

Ukrywanie końcowych  

znaków 



W celu ukrycia ostatnich znaków należy zeskanować kod „Włączony”, a następnie 
kod „Ukrywanie końcowych znaków”. Na koniec należy zeskanować odpowiedni 
kod z tabeli znajdującej się na końcu instrukcji (załącznik 1) 

Przykład: Kod ma postać 123456789. W celu ukrycia dwóch ostatnich 
znaków należy zeskanować kod odpowiadający cyfrom „0” „0” „2”. Kod podczas 
skanowania będzie miał postać 1234567. 

Dodawanie Prefiksu/ Sufiksu 

Dodawanie Prefiksu Dodawanie Sufiksu 

Zapisywanie ustawień Wyjście z ustawień 

W celu ustawienia prefiksu bądź sufiksu należy zeskanować w pierwszej kolejno-
ści kod „Dodawanie prefiksu” lub „Dodawanie sufiksu”. Następnie należy zeskano-
wać odpowiedni znak, który ma być prefiksem (załącznik 1) bądź sufiksem 
(załącznik 2)  z załącznika znajdującego się na końcu instrukcji. Następnym kro-
kiem jest zeskanowanie kodu „Zakończenie ustawień” i na koniec „Wyjście z usta-
wień”. 

 



Załącznik 1 



Załącznik 2 










