ARGOX BLUETOOTH OLVASÓ INSTALLÁCIÓ
Az Argox bluetooth készülékeket egyszerű installálni és használni. Kérjük, figyelmesen
olvassa el a következő lépéseket a helyes beüzemeléshez.
Megjegyzés: az olvasó kommunikációs kábele ne legyen csatlakoztatva az installáció során a
számítógéphez.

1. Csatlakoztassa az interfész kábelt a bölcsőhöz.
2. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a bölcsőhöz.
3. Vezesse el a kábelt a bölcső alján található résekben a stabil rögzítés érdekében.
4. Csatlakoztassa az interfész kábelt a számítógéphez.
5. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a hálózati áramforráshoz.
6. Helyezze az olvasót a bölcsőbe. A töltésjelző LED lámpa világítani kezd. Első
használat előtt töltse a készüléket legalább 8 órán keresztül.
7. A működés megkezdéséhez párosítsa az olvasót a bölcsővel. Célozza be a vonalkódot
a bölcső alján és húzza meg a ravaszt az olvasón. A helyes olvasást és párosítást egy
„beep” hang fogja nyugtázni.

VONALKÓDOK OLVASÁSA
1. Tartsa az olvasót enyhén döntött pozícióban és a vonalkódra irányítva húzza meg a
ravaszt.

2. A sikeres olvasáshoz a kibocsátott fénysugárnak az egész vonalkódot le kell fednie.

HIBAELHÁRÍTÁS
Ha az olvasó nem működik megfelelően, az alábbi problémák lehetségesek:
1. A bölcső külső hálózati adaptere meghibásodott. Ez esetben cserélje ki egy új,
megfelelően működő adapterre és állítsa vissza a gyári alapbeállításokra az olvasót
„reset” paranccsal.

2. Győződjön meg az interfész kábel megfelelő csatlakozásáról a bölcső és számítógép
között. Segítségért konzultáljon rendszergazdájával.

3. Ha az olvasó nem olvas megfelelően, bizonyosodjon meg róla, hogy a vonalkód nem
sérült. Sérült vonalkód esetén az olvasás meghiúsulhat. Olvasson be egy sérülésmentes
vonalkódot az olvasó megfelelő működésének ellenőrzéséhez.

4. Bizonyosodjon meg róla, hogy a bölcső interfész kábele kompatibilis a számítógéppel.
Ehhez konzultáljon rendszergazdájával.

VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT
A következő lépésekkel párosítsa az olvasót a bölcsővel:
1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a bölcsőhöz. A LED sárgán fog felvillanni és egy
„beep” hangjelzést fog adni az eszköz.
2. Olvassa be a vonalkódot a bölcső aljáról az olvasóval. A helyes olvasást és párosítást
egy „beep” hang fogja nyugtázni és a LED sárgán fog világítani.
3. Helyezze vissza az olvasót a bölcsőbe és folytassa tovább a töltést.
Ha egyszer párosította az eszközöket, azok párosítva maradnak mindaddig, amíg szét nem
választja őket megfelelő paranccsal. Normál használat mellett elegendő egyetlen egyszer
párosítani az eszközöket a termék élettartama során.

PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK SZÉTVÁLASZTÁSA
Olvassa be a „Force imager to disconnect and sleep” vonalkódot (olvasó lecsatlakoztatása
és alvó üzemmódba lépés), ha meg kívánja szüntetni a csatlakozást a bölcső és olvasó
között. Az olvasó alvó üzemmódba lép. Ezután lehetősége nyílik egy másik olvasót
csatlakoztatni a bölcsőhöz.

