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wireless barkod okuyucu

Ürün Listesi:

• Barkod okuyucu
• USB adaptör
• Şarj Kablosu
• Kullanım kılavuzu
• Sertifika

Sitemizi ziyaret etmek için
QR kodunu tarayınız

1 Okuyucuya genel bakış

Buzzer & gösterge 

Okuma camı
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Etiket 

Buton 

Şarj tabanı & stand

Data  port& 2.4G 
dangle port 

Not: Ürünün görünümü asıl ürüne tabidir.

3 Tarama metodu ve mesafe

Doğru Yanlış 
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Not: Lazer/LED ışıklarının barkod üzerini tamamen 
kaplaması gerekir.

2 Genel problem çözme metodları 
Metod 1: 2.4G dangle ile standı bağlama

2.4G dangle'ı standın arkasındaki USB portuna bağlayın, daha 
sonra veri kablosunun B konekötrünü şarj portuna bağlayın, 
son olarak kablonun diğer ucunu PC'deki USB portuna 
bağlayın.

Alıcı arayüzü Data kalbosu / şarj portu

Metod 2: 2.4G dangle'ı PC'ye 
bağlama

Şekilde gösterildiği gibi, 2.4G dangle'ı PC'deki USB 
portuna bağlayın ve eşleştirme methodunu kullanın. Özel 
ayarlar için lütfen "3 Kablosuz 2.4G Eşleştirme Modu"na 
bakınız.

Gösterge ışığı
AçıklamaGösterge durumu 

Kırmızı ışık 

Yeşil ışık

Yanıp sönen yeşil ışık

Sürekli yanan mavi 
ışık

Şarjı gösterir.

Kablosuz 2.4G bağlantısının 
başarılı olduğunu belirtir.

Başarılı okunduğunu gösterir.

Güç göstergesi.

buzzer 

AçıklamaGösterge durumu

Metod 3: Bluetooth bağlantısı (Bluetooth 
alıcı opsiyonel) 

Akıllı telefon, bluetooth özellikli dizüstü bilgisayar veya 
bluetooth özelliği bulunan bir terminale bağlanmak için çift 
modlu kablosuz okuyucu veya bluetooth özellikli okuyucu. 
Bluetooth terminali ile eşleştirmek için "4 Bluetooth 
Eşleştirme Modu" ayarın a bakın.

Okuyucuyu PC'deki USB bağlantı noktasın a bağlamak 
için veri kablosunu kullanın.. Sürücü otomatik olarak 
yüklendikten sonra kullanabilirsiniz.

AçıklamaGösterge durumu

Bir kısa ton
( düşük frekanslı)

'--------

Metod5: Bluetooth bağlantısı 2(Terminal 
bluetooth özelliği ile birlikte gelir) 

Butona 8 saniye bastıktan sonra gelen ses ile okuyucu bluetooth 
eşleştirme moduna girer.

Uzun ses (ilk olarak düşük 
frekanslı, ardından yüksek 
frekanslı)

Cihazın açıldığını belirtir.

Uzun ses (ilk olarak yüksek 
frekanslı,ardından düşük 
frekanslı)

Cihazın kapandığını 
belirtir.

buzzer

Cihazın barkodu normal bir 
şekilde okuduğunu, ya da eşleş- 
menin başarılı olduğunu, ya da 
wireless bağlantısının başarılı 
olduğunu belirtir.

Bir kısa ton(ilk olarak düşük 
frekanslı, ardından yüksek 
frekanslı)

Cihaza, kurulum kodunun 
okutulduğunu belirtir.

Bir kısa ton(ilk olarak 
yüksek frekanslı, ardından 
düşük frekanslı)

Cihaza taratılan verilerin 
depolama alanında saklandığını 
belirtir.

     Üç kısa ton
(düşük frekanslı)

Başarısız olduğunu veya 
önbelleğin dolu olduğunu 
belirtir.

    Beş kısa ton
(düşük frekanslı)

Pilin bittiğini belirtir.

       I�ki kısa ton
(düşük frekanslı)

Kablosuz bağlantısının 
kesildiğini belirtir.

       I�ki kısa ton
(yüksek frekanslı)

Kurulum kodunun 
çalışmadığını belirtir.

Kullanım Kılavuzu



Wireless bağlantı ayarları 

1 Wireless  çalışma modu

Barkod okuyucunun iki  wireless modu vardır.

Senkronize modu, bu modun ayarlanmasından sonra,
alıcı cihaza doğrudan kablolu veya kablosuz şekilde 
iletilir.

Senkronize mod

Depolama mod

Depolama modu, cihaz iletim mesafesi aralığı dışında 
çalışıyorsa, depolama modunu kullanmanız 
tavsiye edilir. Bu modda okuyucu, verileri dahili 
hafızasında saklar.

Not: * sembolüne sahip bazı ayar kodları, ayarı bitirmek 
için doğrudan taranabilir.

Envanter mod ayarı

Tarayıcı envanter modunda çalışırken, verileri 
terminale aktarmak için "data yükleme" 
barkodunu taramanız gerekir.

Tarayıcı tarafından depolanan toplam veri sayısını 
kontrol etmeniz gerektiğinde, "toplam data" 
barkodunu tarayın ve terminaldeki mevcut 
tarayıcıda depolanan toplam veri sayısını 
görüntüleyin.

Tarayıcıda kayıtlı verileri silmek için, "dataları 
temizle" barkodunu tarayın.

Data yükleme

Toplam data sayısı

Dataları temizle

Kablosuz eşleştirme modu
Bu adım 2.4G bluetooth bağlantıyı destekleyen ve 
Windows XP/7/8/10 ve diğer işletim sistemlerini 
destekleyen barkod okuyucular için geçerlidir.

Ayar moduna girin

Ayar moduna girin

"2.4G modu" ayar barkodunu tarayın

2.4G modu

Eşleştirme durumuna girmek için "kablosuz eşleştirme" barkod- 
unu taratın. Mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp söner.

Kablosuz Eşleştirme 

Alıcıyı terminale takın, gelen ses ile eşleştirme sağlandığı 
anlaşılır ve mavi ışık sürekli yanar duruma geçer. 

Ayar modundan çıkmak için okutun

Ayar çıkış modu

Not: Eşleşltirme moduna girildikten sonra, alıcı takılması bir dakika
içinde algılanmazsa eşleştirme başarısız olur, iki düşük frekanslı ses 
duyulur ve tarama durumu tekrar geri döndürülür.

Bluetooth eşleştirme modu
Bu adım 2.4G kablosuz bağlantıyı destekleyen ve 
Windows XP/7/8/10 ve diğer işletim sistemlerini 
destekleyen barkod okuyucular için geçerlidir.

Ayar moduna girin

Ayar moduna girin

"Bluetooth modu" ayar barkodunu tarayın

Bluetooth modu

Eşleştirme durumuna girmek için "kablosuz eşleştirme" barkod- 
unu taratın. Mavi ışık hızlı bir şekilde yanıp söner.

Kablosuz Eşleştirme 

Alıcıyı terminale takın, gelen ses ile eşleştirme sağlandığı 
anlaşılır ve mavi ışık sürekli yanar duruma geçer. 

Ayar modundan çıkmak için okutun

Ayar çıkış modu

Not: Eşleşltirme moduna girildikten sonra, alıcı takılması bir dakika
içinde algılanmazsa eşleştirme başarısız olur, iki düşük frekanslı ses 
duyulur ve tarama durumu tekrar geri döndürülür.

Uyku süresi ayarları
Uyku süresi, tarayıcının son çalışması ile tarayıcının otomatik 
olarak kapatılması arasındaki süreyi ifade eder. Kullanıcı, uyku 
zamanı ayarını tamamlamak için gereksinimlerine göre ilgili 
uyku zamanı barkodunu tarayabilir.

Uyku süresi ayar adımları

Ayar moduna girin 

Ayar moduna girin

Ayarlamak istediğiniz uyku süresi aralığını seçin

Hemen uyu

30 saniye sonra uyu

5 dakika sonra uyu

Asla uyuma

Ayar modundan çıkmak için okutun

Ayar çıkış modu

Sistem ayarları

Kablosuz parametrelerini geri yükle

Kablosuz parametrelerini geri yükle

Pili görüntüle

Pili görüntüle

Versiyon sorgula

Versiyon sorgula

Dil ayarları
Ayar moduna girin

Ayar moduna girin

I�stediğiniz dili seçin ve ilgili kurulum kodunu tarayın.

Ayar modundan çıkmak için okutun

Ayar çıkış modu

Not: Dil ayarı kullanılırsa, ilgili ülke klavyesine geçmeniz gerekir.

Sonlandırma ayarları

Ayar moduna girin

Ayar moduna girin

I�stedi iniz sonlandırmayı seçin ve ilgili kurulum 
kodunu tarayın.

Sonuna ENTER ekle

Sonuna TAB ekle

Sonlandırma yok

Ayar modundan çıkmak için okutun

Ayar çıkış modu

Otomatik sensör modu

1D okuyucular için

       Sensör Modu

Sensör Modunu kapat

2D Okuyucular İçin

Sensör Modu

Tetik Modu




