
Instrukcja obsługi 

Czytnik kodów bezprzewodowy ze 

stacją dokującą HD19I 



Specyfikacja: 

 Źródło światła: 650nm Laser 

 Materiał wykonania: ABS+PC 

 Metoda skanowania: ręczne 

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

 Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku 

 Szerokość odczytu: 100mm 

 Szybkość odczytu: 100 razy/sekunda 

 Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm 

 Współczynnik błędu: 1/50 milionów 

 Pamięć: do 3000 kodów 

 Zasięg działania bezprzewodowego: do 500 m na otwartych przestrzeniach 

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

 Bateria: 5V/1200mAh 

 Częstotliwość bezprzewodowa: 433MHz 

 Interfejs: USB 

 Waga: 166g 

 Temperatura pracy: 0 do 50 (Celcjusz) 

 Temperatura przechowywania: -40 do 60 (Celcjusz) 

 Wilgotność pracy: 5% do 85% 

 Wilgotność przechowywania: 5% do 85% 



Cechy charakterystyczne: 

 Ładowanie indukcyjne 

 Zasięg wynoszący nawet do 500 metrów 

 Możliwość zapamiętania do 3000 kodów 

 Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych 

 Prosta i nieskomplikowana obsługa oraz konfiguracja 

 

W skład zestawu wchodzi: 

 czytnik 

 stacja dokująca 

 kabel USB 

 instrukcja 



Kody główne 

Wejście w tryb konfiguracji 
Przywrócenie do ustawień  

fabrycznych 

Wyjście z trybu  

konfiguracji 

Przed ustawieniem jakiejkolwiek funkcji, należy najpierw zeskanować kod 
„Wejście w tryb konfiguracji”, a po jej ustawieniu, należy odczytać kod „Wyjście z 
trybu konfiguracji, celem zapisania ustawień.  



Tryby przesyłania kodów kreskowych 

Tryb rzeczywisty Tryb bez utraty danych 

Sprawdzanie aktywnego trybu Ilość zapisanych danych w  

pamięci 

Przesyłanie danych 
Usuwanie zapisanych danych 

Ustawienia ID kodu kreskowego 

Ustawienia kodu ID Wyświetlanie ID 

ID ukryte 



Parametry ID 
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Ustawienia czasu uśpienia 

Otwarcie trybu ustawień 
stanu uśpienia Uśpienie po 20 sekundach 

Uśpienie po 30  

sekundach 
Uśpienie po 60 sekundach 

Uśpienie po 2 minutach Uśpienie po 5 minutach 

Uśpienie po 10 minutach Uśpienie po 20 minutach 

Uśpienie po 8 godzinach 
Stan uśpienia wyłączony 



Skanowanie powtarzającego się kodu kreskowego 

Wyłączone 
Włączone 

Ustawienie czasu przez jaki 
powtarzający się kod nie  

będzie skanowany 

Kody z parametrami 



Zapisywanie Resetowanie ustawień 



Ustawianie klawiszy funkcyjnych 



Dodawanie Prefiksu i Sufiksu 

Dodawanie prefiksu Wyświetlanie prefiksu 

Wyświetlanie prefiksu  

wyłączone 
Dodawanie sufiksu 

Wyświetlanie sufiksu Wyświetlanie sufiksu 

wyłączone 


