
Instrukcja obsługi 

Bezprzewodowy czytnik kodów 

Bluetooth HD70 



Specyfikacja: 

 Źródło światła: Laser LED 650 +/-20 

 Materiał wykonania: ABS+TPU 

 Metoda skanowania: ręczne 

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

 Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku 

 Bateria: 1300mAh 

  

Specyfikacja pracy: 

 Szerokość odczytu: 80mm 

 Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda 

 Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm 

 Zasięg: 10m  

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

 Interfejs: USB 

 Waga: 150g 

 Temperatura pracy: 0 do 40 (Celcjusz) 

 Temperatura przechowywania: -10 do 70 (Celcjusz) 

 Wilgotność pracy: 5% do 85% 

 Wilgotność przechowywania: 5% do 85% 



Cechy charakterystyczne: 

 Interfejs Bluetooth 

 Solidna sprawdzona konstrukcja 

 Ergonomiczny design 

 Odczyt wiodących rodzajów kodów kreskowych 

 Wysoka jakość wykonania 

W skład zestawu wchodzi: 

 czytnik 

 kabel do ładowania USB 

 instrukcja obsługi 

 



Kody główne 

Wejście w tryb ustawień 
Wyjście z trybu ustawień z  

zapisywaniem 

Wyjście z trybu ustawień 
bez zapisywania 

Przywracanie do ustawień 

fabrycznych 

Uwaga! W celu jakiejkolwiek zmiany ustawień dla urządzenia, należy w pierwszej 
kolejności zeskanować kod „Wejście w tryb ustawień”, następnie odczytać za po-
mocą skanera interesującą nas funkcję, a na koniec konieczne jest zeskanowanie 
kodu „Wyjście z trybu ustawieniem z zapisywaniem” w celu zapisania wybranej 
konfiguracji lub „Wyjście z trybu ustawień bez zapisywania” w celu zamknięcia 
konfiguracji.  

Ustawienie bieżącej  

konfiguracji użytkownika 

jako domyślna 

Przywrócenie domyślnych 

ustawień  użytkownika 



Ustawienia czasu uśpienia 

Ustawienie czasu uśpienia Uśpienie po 5 minutach 

Uśpienie po 10 minutach 

(domyślnie) 
Uśpienie po 20 minutach 

Uśpienie po 30 minutach Stan uśpienia wyłączony 

W celu ustawienia czasu uśpienia skanera, należy wykonać poniższe kroki: 

1. Zeskanować kod „Wejście w tryb ustawień” 

2. Zeskanować kod „Ustawienie czasu uśpienia” 

3. Zeskanować kod z odpowiednim czasem uśpienia 

4. Zeskanować kod „Wyjście z trybu  ustawień z zapisywaniem” 



Ustawienia przesyłania i usuwania danych 

Skaner został wyposażony we wbudowaną pamięć, która pozwala na zapis zeska-
nowanych kodów.  Kiedy pamięć zostaje zapełniona, konieczne jest przesłanie da-
nych do urządzenia docelowego. Możliwe jest usunięcie zapisanych kodów kresko-
wych za każdym razem gdy  skaner zostanie uruchomiony. W tym celu należy ze-
skanować poniższy kod.  

Usuwanie danych po  

uruchomieniu  skanera  

włączone 

Usuwanie danych po 

uruchomieniu skanera 

wyłączone (domyślnie) 

Możliwe jest ustawienie automatycznego przesyłania zapisanych w pamięci urzą-
dzenia kodów kreskowych. Kody przesyłane są w momencie, gdy czytnik znajdzie 
się w zasięgu urządzenia docelowego. 

Automatyczne przesyłanie 
włączone (domyślnie) 

Automatyczne przesyłanie 
wyłączone 



Tryby przesyłania kodów kreskowych 

Tryb magazynowania 

Zeskanowane kody zapisywane są we wbudowanej pamięci skanera, celem póź-
niejszego przesłania na komputer.  

Tryb magazynowania 

Tryb rzeczywisty 

Kody przesyłane są bezpośrednio na komputer natychmiast po zeskanowaniu.  

Tryb rzeczywisty 

Usuwanie danych 

Przesyłanie danych Ilość zapisanych danych 



Ustawienia sygnału dźwiękowego 

Wyciszony dźwięk 
Niska głośność dźwięku 

Średnia głośność  dźwięku 

(domyślnie) 
Wysoka głośność dźwięku 

Ustawienia połączenia bezprzewodowego 

Bluetooth SPP Bluetooth HID (domyślnie) 

Parowanie z systemem  

Android 

Parowanie z systemem iOS 



Ustawienie znaków końcowych 

ENTER (domyślnie) 
Anulowanie dodania ENTER 

Alt (domyślnie) 
Anulowanie dodania Alt 



Załącznik 1. Kody numeryczne 


