
Instrukcja obsługi 

Automatyczny, bezprzewodowy 

czytnik kodów 2D ze stacją dokującą 

HD8600A 



Specyfikacja: 

 

• Matryca: CMOS 

• Źródło światła: 650nm +/- 10nm LED 

• Metoda skanowania: ręcznie/ automatycznie 

• Dostępne interfejsy: USB 

• Waga czytnika: 160 g 

• Wymiary urządzenia: 65 x 170 x 100 mm 

• Wymiary odbiornika: 50 x 20 x 10 mm 

• Wymiary stacji dokującej: 135 x 105 x 75 mm 

• Długość kabla: 200 cm 

• Waga z opakowaniem:  500 g 

• Wymiary opakowania: 210 x 105 x 125 mm 

• Stopień ochrony: IP54 

 

Specyfikacja pracy:  

 

• Odczytywane kody 1D: CodaBar, Code11, Code32, Code39, Code93, Co-
de128, IATA 2of5,Interleaved 2of5, GS1 DataBar, HongKong 2of5, Matrix 
2of5, MSI Plessey, NEC 2of5, Pharmacode Plessey, Straight 2of5, Tele-
pen,Trioptic, UPC/EAN/JAN, Codablock F, microPDF, GS1 Composite  

• Odczytywane kody 2D: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR, Data-
Matrix, Aztec, Maxicode  

• Potwierdzenie skanowania: świetlne i dźwiękowe 

• Pojemność baterii: 1600 mAh 

• Zasięg działania bezprzewodowego: 20 m 

• Częstotliwość bezprzewodowa: 433 MHz 

• Temperatura pracy: 0 do 45°C  

• Temperatura przechowywania:  -20 do 70 °C  

• Wilgotność pracy: 5 do 95 % 



Zalety: 

 

• Stacja dokująca umożliwiająca szybkie i wygodne ładowanie 

• Odczyt kodów Aztec znajdujących się  

 w dowodach rejestracyjnych  

 pojazdów 

• Bezprzewodowa i swobodna praca 

• Automatyczny tryb odczytu kodów 

• Odczyt wiodących kodów wielowymiarowych 

• Możliwość wpięcia odbiornika  do portu  

 USB komputera lub do stacji dokującej 

• Solidna, wytrzymała konstrukcja 

 

W skład zestawu wchodzi:  

 

• Bezprzewodowy czytnik kodów wielowymiarowych 

• Odbiornik USB 

• Stacja dokująca 

• Kabel USB do podłączenia stacji dokującej 

• Instrukcja obsługi 



Instalacja urządzenia: 

 

1. Należy podłączyć odbiornik do portu USB komputera bądź wpiąć go w port 
stacji dokującej. Sterownik zostanie zainstalowany automatycznie. 

2. Po wpięciu odbiornika należy uruchomić czytnik i zeskanować kod znajdujący 
się na odbiorniku USB 

3. Po wykonaniu powyższych czynności urządzenie jest gotowe do pracy. 

4. Po kilku minutach bezczynności, czytnik wyłączy się samoczynnie. 

Kody sterujące 

Przywracanie ustawień fabrycznych 
Bluetooth 

Połączenie czytnika za pomocą komunikacji Bluetooth z  

urządzeniem opartym o system Android oraz iOS. 

Czytnik można połączyć z dowolnym urządzeniem mobilnym posiadającym system 
Android oraz iOS. W tym celu należy: 

• Zeskanować kod konfiguracyjny „Włączenie parowania z telefonem” 

• Następnie wybrać z listy dostępnych urządzeń nazwę „dewod_scanner” 

• Zielona dioda LED na skanerze zaświeci się po udanym połączeniu  



Włączenie parowania z telefonem 

Ustawienie klawiatury dla systemu Android oraz iOS 

Klawiatura dla Androida Klawiatura kompatybilna z Android i 
iOS 

Praca  w trybie magazynowania 

Czytnik został wyposażony we wbudowaną pamięć, która pozwala na zapis dużej 
ilości zeskanowanych kodów, celem późniejszego przesłania na komputer.  

Tryb magazynowania 



W celu przesłania zapisanych danych na urządzenie docelowe należy zeskanować 
kod znajdujący się na odbiorniku USB i następnie kod „Przesyłanie danych”. 

Przesyłanie danych Usuwanie danych 

Gdy występują problemy z połączeniem Bluetooth,  zeskanować kod „Resetowanie 
modułu Bluetooth”. Wszystkie ustawienia komunikacji bezprzewodowej wrócą do 
ustawień fabrycznych.  

Resetowanie modułu Bluetooth 



Podstawowa konfiguracja funkcji 

Dodawanie ENTER za kodem  Dodawanie ENTER i nowej linii 

Czyszczenie wszystkich suffixów Włączony tryb podczerwieni 

Wyłączony tryb podczerwieni Włączona indukcja (normalna 
jasność włączona) 



Indukcja wyłączona (normalna  

jasność wyłączona) 

Dźwięk włączony 

Dźwięk wyłączony 

Ustawienia jasności trybu podczerwieni 

10% 15% 20% 



25% 30% 35% 

40% 45% 

Ustawienia jasności 

Jasność 10% Jasność 20% Jasność 40% 



Jasność 50% Jasność 70% Jasność 80% 

Jasność 90% 

Ustawienia wielkości liter 

Normalna wielkość Duże litery Małe litery 



Ustawienia trybu uśpienia 

 

Uśpienie po 1 minucie Uśpienie po 5 minutach 

Uśpienie po 10 minutach Tryb uśpienia wyłączony 


