
Instrukcja obsługi 

Bezprzewodowy  czytnik kodów 

kreskowych 2D HD3200 



Specyfikacja: 

 Źródło światła: 650nm nm LED 

 Materiał wykonania: ABS+PC 

 Metoda skanowania: ręczne 

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

 Potwierdzenie (dźwięk): dwa rodzaje emitowanego dźwięku 

  

Specyfikacja pracy: 

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

 Szybkość odczytu: 200 razy/sekunda 

 Dokładność odczytu: 0.10-0.825mm 

 Współczynnik błędu: 1/800 milionów 

 Odczytywane kody: EAN8, EAN13, EAN128 UPC-A, UPC-E, CODE128, CODE39, CODE93, 
CODE11, GS1-DATAE, INDUS25, IATA25, MATRIX25, CHINESE25, CODABAR, MSI, pozosta-
łe jednowymiarowe 

 Interfejs: USB /Virtual COM 

 Waga: 220g 

 Temperatura pracy: 0 do 45 (Celcjusz) 

 Temperatura przechowywania: -40 do 60 (Celcjusz) 

 Wilgotność pracy: 5% do 95% 

 Wilgotność przechowywania: 5% do 95% 



Cechy charakterystyczne: 

 Interfejs Plug & Play 

 Solidna sprawdzona konstrukcja 

 Ergonomiczny design 

 Odczyt wiodących rodzajów kodów      
kreskowych oraz kodów 2D 

 

W skład zestawu wchodzi: 

 czytnik 

 odbiornik USB 

 



Ustawienia główne 

Informacje o wersji produktu 

Przywrócenie do ustawień  

Zapisywanie konfiguracji jako  

ustawienia domyślne 

Ustawienia dźwięku 

Dźwięk wyciszony 

Parowanie z odbiornikiem USB 

Niski poziom głośności dźwięku 



Średni poziom głośności dźwięku 

Wysoki poziom głośności dźwięku 

Tryby przesyłania kodów kreskowych 

Tryb rzeczywisty 

Tryb magazynowania kodów 

Przesyłanie kodów na urządzenie  

docelowe 

Ilość kodów zapisanych w pamięci  

wewnętrznej 



Czyszczenie danych z pamięci  

wewnętrznej 

Ustawienia czasu uśpienia 

Uśpienie po 30 sekundach 

Uśpienie po 1 minucie 

Uśpienie po 2 minutach 

Uśpienie po 5 minutach 

Uśpienie po 10 minutach 



Uśpienie po 30 minutach 

Uśpienie wyłączone 

Natychmiastowe uśpienie  

urządzenia 

Poziom naładowania  

baterii 

Ustawienia prędkości transmisji 

Wysoka prędkość transmisji 

Średnia prędkość transmisji 



Wolna prędkość transmisji 

Bardzo wolna prędkość  

transmisji 

Ustawienia połączenia bezprzewodowego 

Tryb 2.4G (komunikacja radiowa) 

Tryb Bluetooth 

Bluetooth HID 



Bluetooth SPP 

Bluetooth BLE 

Ustawienie PREFIKSU i SUFIKSU 

W celu ustawienia prefiksu lub sufiksu należy najpierw zeskanować kod „Ustawienie prefiksu” 
lub „Ustawienie sufiksu”, a następnie odczytać skanerem odpowiedni kod z tabeli znajdującej 
się na końcu instrukcji.  

Ustawienie prefiksu 

Ustawienie suffixu 

Ustawienia ukrywania początkowych i końcowych cyfr kodu kreskowego 



Aby ukryć określone znaki w danym kodzie kreskowym, należy zeskanować kod „Ukrywanie po-
czątkowych znaków” lub „Ukrywanie końcowych znaków”, a następnie odczytać odpowiedni kod 
z ilością znaków do ukrycia.  

Ukrywanie początkowych cyfr  

kodu kreskowego 

Ukrywanie końcowych cyfr  

kodu kreskowego 

Ukrycie 1 znaku 
Ukrycie 2 znaków 

Ukrycie 3 znaków 

Ukrywanie znaków kodu kreskowego 

Ukrycie 4 znaków  



Dodawanie separatorów 

Dodanie ENTER-a za kodem  

kreskowym 

Dodanie nowej linii za kodem  

kreskowym 

Dodanie TAB-a za kodem  

kreskowym 

Brak separatora 



Ustawienia wielkości liter 

Zamiana na duże litery 

Zamiana na małe i duże litery 

Bez zamiany wielkości liter 



Tabela znaków PREFIX i SUFFIX 




































