
Instrukcja obsługi 

Laserowy czytnik kodów 

kreskowych HD77  

 



Specyfikacja: 

• Źródło światła:  650 -/+ 20 nm  

• Materiał wykonania: ABS+PC 

• Metoda skanowania:   ręczne 

• Potwierdzenie (światło): tak 

• Potwierdzenie (dźwięk): tak 

  

Specyfikacja pracy: 

• Szerokość odczytu: 60mm@30mm, 98mm@100mm 

• Szybkość odczytu: 300 skanów na sekundę  

• Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm 

• Współczynnik błędu: 1/5 milionów  

• Odczytywane kody :  UPC, EAN, Code128, Code39, Code39Full ASCII, Coda bar, indu-
strial/interleaved 2 of 5 Code93, MSI, Code11, ISBN, ISSN, China post, GS1 Databar, Co-
de32  

• Interfejs: USB  

• Pamięć kodów: 100 000 kodów 

• Temperatura pracy: -10 do 50 (Celsjuszy) 

• Temperatura przechowywania: -20 do 60 (Celsjuszy) 

• Wilgotność pracy: 5% do 95% 

• Wilgotność przechowywania: 5% do 95% 



Cechy charakterystyczne: 

• Ergonomiczny kształt i niska waga 

• Szybki odczyt standardowych kodów 1D 

• Możliwość pracy w trybie zapamiętywania 

• Bezprzewodowa komunikacja radiowa oraz Bluetooth 

W skład zestawu wchodzi: 

• Czytnik kodów kreskowych 

• Kabel USB 

• Odbiornik USB 

• Instrukcja 

• Karta z podstawowymi kodami sterującymi (włączanie 

trybu zapamiętywania, przesył danych, itp.) 



Ustawienia połączenia bezprzewodowego 

Domyślne ustawienie czytnika to połączenie poprzez moduł Bluetooth. Każde zeskanowanie ko-
du „Przywracanie do ustawień fabrycznych”, powoduje przestawienie czytnika w tryb Bluetooth.  

Bluetooth 
Tryb 2.4G (komunikacja radiowa) 

Zmiana połączenia z Bluetooth na komunikację radiową. 

W celu przełączenia czytnika w tryb 2.4G, należy przytrzymać przycisk skanowania przez 10 
sekund, a następnie zeskanować kod „Tryb 2.4G”.  

Zmiana połączenia z komunikacji radiowej na Bluetooth. 

W celu przełączenia czytnika w tryb Bluetooth, należy przytrzymać przycisk skanowania przez 
10 sekund, a następnie zeskanować kod „Bluetooth”. 

Ustawienia główne 

Przywracanie ustawień fabrycznych 

W celu sparowania czytnika z odbiornikiem USB w trybie 2.4G należy, nacisnąć przycisk skano-
wania i poczekać aż zaświeci się dioda na obudowie, a skaner się uruchomi. Następnie należy 
podłączyć odbiornik do portu USB komputera. Zaświeci się niebieska dioda. W ciągu 30 sekund 
należy zeskanować kod „Parowanie czytnika z odbiornikiem”. 

Parowanie czytnika z odbiornikiem 



Ustawienie trybu skanowania i przesyłania kodów kreskowych 

Tryb rzeczywisty 

W trybie rzeczywistym, zeskanowane kody przesyłane są na urządzenie docelowe, bezpośred-
nio po odczytaniu ich przez skaner.   

Tryb rzeczywisty 

Tryb magazynowania 

W trybie magazynowania odczytane kody są zapamiętywane we wbudowanej pamięci, ce-
lem późniejszego przesłania na komputer.  

Tryb magazynowania 

Całkowita liczba zapisanych  

kodów w pamięci 

Przesyłanie danych z pamięci  

na komputer 



Wysoka prędkość przesyłania 

 danych (domyślnie) 
Niska prędkość przesyłania  

danych 

Usuwanie danych z pamięci  

wewnętrznej 

Ustawienia zasilania i czuwania 

Wyświetlanie poziomu  

naładowania baterii 

Ustawienie czasu automatycznego wyłączenia 

Wyłączenie po 50  

sekundach 
Wyłączenie po 2  

minutach (domyślnie) 

Wyłączenie po  

5 minutach 
Wyłączenie po  

30 minutach 



Ustawienie znaku końcowego 

CR 

CR + LF 

TAB 

Brak znaku końcowego 

Ustawienia interfejsu 

USB HID 
USB Virtual COM 



Ustawienia dźwięku 

Dźwięk wyłączony Niska głośność dźwięku 

Średnia głośność dźwięku 
Wysoka głośność dźwięku 

Tryb skanowania kodów kreskowych 

Tryb ręczny 
Tryb ciągły 

Wstawianie i usuwanie znaków 

Wstawianie znaku 
Usuwanie znaku 

Zapisywanie ustawień Czyszczenie ustawień 



Prefix Suffix 



Załącznik 1. Tabela znaków ASCII 












