
Instrukcja obsługi 

Kompaktowy czytnik  

pierścieniowy z Bluetooth  

HD75 



Specyfikacja: 

 Źródło światła: laser 

 Materiał wykonania: ABS+PC 

 Metoda skanowania: ręcznie 

 Potwierdzenie skanowania: dioda LED (czerwona, zielona), dwa rodzaje emitowanego 
dźwięku  

 Interfejs: USB 

 Waga urządzenia: 30 g 

 Waga z opakowaniem: 288 g 

 Wymiary urządzenia: 35 x 47 x 50 mm 

 Wymiary odbiornika: 15 x 25 x 10 mm  

 Wymiary opakowania: 125 x 115 x 40 mm  

 Długość przewodu: 100 cm 

 Szybkość skanowania: 100 razy / sekunda 

 Klawisze: 2 klawisze (1 do skanowania, 1 włącznik)  

 Zasięg bezprzewodowy: 10 m  

 Zasilanie: wbudowana bateria 

 Pojemność baterii: 360 mAh  

 Czas ładowania: 4 godziny 

 Szerokość odczytu: 80 mm  

 Dokładność odczytu: 0.10-0.825 mm  

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

 Temperatura pracy: 0 do 40°C  

 Temperatura przechowywania: -10 do 70°C  

 Wilgotność pracy: 5 do 85%   

 



Cechy charakterystyczne: 

 Bezprzewodowe działanie za sprawą modułu Bluetooth 

 Solidna konstrukcja 

 Lekkość i kompaktowy rozmiar 

 Komfort i swobodna codziennej pracy 

 Sprawne i szybkie skanowanie 

W skład zestawu wchodzi: 

 Pierścieniowy czytnik kodów kreskowych 

 Kabel do ładowania USB 

 Odbiornik Bluetooth 

 Instrukcja obsługi 



Kody główne 

Parowanie poprzez Bluetooth 

Ustawienia wielkości liter 

Małe litery Duże litery 

Bez konwersji liter 
Zamiana liter 

Ustawienia sygnału dźwiękowego 

Dźwięk wyłączony Dźwięk włączony 

Informacje o wersji 

Przywrócenie do ustawień  

fabrycznych 



Ustawienia czasu uśpienia 

Uśpienie po 1 minucie Uśpienie po 5 minutach 

Uśpienie po 10 minutach 
Uśpienie po 30 minutach 

Uśpienie wyłączone Natychmiastowe uśpienie 

Dodawanie znaków końcowych 

CR LF 

CR + LF Anulowanie CR + LF 



Ustawienia prędkości transmisji 

Wysoka prędkość transmisji 
Średnia prędkość transmisji 

Niska prędkość transmisji 
Bardzo niska prędkość  

transmisji 

Ustawienia połączenia Bluetooth 

Bluetooth HID Bluetooth SPP 

Bluetooth BLE 

TAB 



Tryby przesyłania kodów kreskowych 

Tryb rzeczywisty 

Kody przesyłane są bezpośrednio na komputer natychmiast po ich zeskanowaniu. 

Tryb rzeczywisty 

Tryb magazynowania 

Zeskanowane kody zapisywane są we wbudowanej pamięci urządzenia, celem 
późniejszego przesłania na komputer.  

Tryb magazynowania Ilość zapisanych danych 

Przesyłanie danych Usuwanie danych 



Ukrywanie początkowych i końcowych znaków kodu  

kreskowego  

1. W celu ukrycia początkowych lub końcowych znaków w kodzie kreskowym, naj-
pierw należy zeskanować kod „Ukrywanie początkowych znaków” lub „Ukrywanie 
końcowych znaków”. 

Ukrywanie początkowych znaków Ukrywanie końcowych znaków 

2. Następnie należy wybrać ile znaków ma zostać ukrytych i zeskanować odpo-
wiedni kod numeryczny. 

1 2 

3 4 

5 
6 



7 8 

9 10 

11 12 

13 14 

15 
16 



 

Anulowanie ukrywania  

początkowych znaków 

Anulowanie ukrywania  

końcowych znaków 

Ustawienie Prefiksu i Sufiksu 

1. W celu ustawienia Prefiksu bądź Sufiksu należy najpierw zeskanować kod 
„Dodawanie prefiksu” lub „Dodawanie sufiksu”. 

Dodawanie prefiksu Dodawanie sufiksu 

Wyświetlane znaki 

2. Następnie należy zeskanować odpowiedni kod mający stanowić prefiks bądź su-
fiks z załącznika B.  

Kontrolne znaki 

1. Należy zeskanować odpowiedni kod mający stanowić prefiks lub sufiks z za-
łącznika A, a następnie odczytać odpowiedni kod z zestawem znaków. 

Zestaw znaków 0 Zestaw znaków 1 

3. W celu wyłączenia ukrywania początkowych bądź końcowych znaków w kodzie 
kreskowym, należy zeskanować kod „Anulowanie ukrywania początkowych znaków” 
lub „Anulowanie ukrywania końcowych znaków”. 



Zestaw znaków 2 Zestaw znaków 3 

2. Następnie należy zeskanować kod „Dodawanie prefiksu” lub „Dodawanie sufik-
su”. 

Dodawanie prefiksu Dodawanie sufiksu 

W celu usunięcia prefiksu lub sufiksu należy zeskanować kod „Anulowanie prefik-
su” lub „Anulowanie sufiksu”. 

Anulowanie prefiksu Anulowanie sufiksu 



Załącznik A. Znaki kontrolne 





Załącznik B. Wyświetlane znaki 








