
ASCII Táblázat 
 

 A  B  C  D 

 E  F  G  H 

 I  J  K  L 

 M  N  O  P 

 Q  R  S  T 

 U  V  W  X 

 Y  Z 
  

 

 0  1  2  3 

 4  5  6  7 

 8  9 
 

 

  

Enter 
 

 

 

Vonalkódolvasó áttekintés 

 

 
 

Description Function 

Vonalkódolvasó ablak Vörös sugarat bocsát ki a vonalkódolvasáshoz 

Jelző LED Olvasási státuszt jelez  

Bekapcsoló gomb / 
Beolvasó gomb 

Tartsa lenyomva 1 másodpercig, amíg hosszú 
csippanást nem hall, ahhoz hogy bekapcsolja. 
Csak nyomja meg a gombot vonalkód 
beolvasáshoz  

Kikapcsoló gomb 
Tartsa lenyomva 1 másodpercig a kikapcsoláshoz, 
amíg két rövid csippanást nem hall. 

Csuklópánt rögzítési pont Csuklópánt rögzítésére használható 

Akkumulátor rekesz Az akkumulátor itt található 

Micro USB kimenet Töltésre és kommunikációra használandó 

Hátlap zár Biztosítja az akkumulátor rekeszt 
 

 

Csomagolás tartalma 

A vonalkódolvasó kivitelétől függően a csomagolás tartalma változhat. 

 

 

 
 

Vezetéknélküli 
vonalkódolvasó 
akkumulátorral 

Dongle 

(választható) 

Rövid útmutató 

  

 

USB kábel Adapter Csuklópánt 

*Megjegyzés: A termék megjelenése eltérhet a képektől ezen az oldalon. 

 

Figyelmeztetés 
Ezen anyaggal kapcsolatban garancia nem érvényesíthető, beleértve, de nem kizárólag, az 
értékesíthetőségi garanciát vagy az adott célra való használhatóságot. Nem vagyunk felelősek az 
esetlegesen itt előforduló hibákért vagy az esetleges vagy járulékos károkért, amelyet ezen anyag 
használata, kivitele, kialakítása okozhat. 
Lézer biztonság 
A lézer olvasó megfelel az IEC 60825-1 biztonsági standard szerinti 2.osztályú lézer terméknek.  
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Micro USB 
kimenet 

Jelző Led 

Csuklópánt 
rögzítési pont 

Hátlap zár 

Akkumulátor 
rekesz 

Vonalkódolvasó 
ablak 

Kikapcsoló 
gomb / 

Funkció gomb 

Bekapcsoló 
gomb / 

Beolvasó gomb 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 



Eszköz párosítása 

Média billentyűzet üzemmód 

A multimédia billentyűzet üzemmód, lehetővé teszi a képernyőbillentyűzet 
megjelenítését a mobileszközön, ha megnyomja a vonalkódolvasó funkció 
gombot. 
1. Kapcsolja be a vonalkódolvasót és engedélyezze a "Multimédia 

billentyűzet üzemmódot". 

 
Start  

Multimédia billentyűzet 
üzemmód 

 
Befejezés 

2. Engedélyezze a vezetéknélküli kapcsolatot a gazdagépen és állítsa be a 
további vezetéknélküli eszközök felderítését a környezetben. 

3. A vonalkódolvasónak a felderíthető eszközök listáján kell megjelennie. A 
vonalkódolvasó alapértelmezett neve "Z-325X". Válassza ki a 
"Z-325X"-öt a listán. 

4. A vonalkódolvasóval olvassa be az előző fejezetben szereplő ASCII 
tánlázatról a pin kódot. Például, ha a pin kód "0111", olvassa be a “0”, 
“1”, “1”, “1” -et az ASCII vonalkódok közül. 

5. Jóváhagyáshoz olvassa be az “enter” vonalkódját. 

SPP Slave üzemmód (számítógép, mint gazdagép) 
1. Kapcsolja be a gazdagépet és aktiválja a vezetéknélküli kapcsolatát.  
2. Válassza ki a "Vezetéknélküli eszköz hozzáadása" menüt vagy nyissa 

meg a hozzáadható BT eszközök menüt. 
3. Kapcsolja be a vonalkódolvasót és programozza fel az "SPP Slave 

üzemmód" kóddal. 

 

Start 

 

Vonalkódolvasó SPP Slave 

enable 

 
Befejezés 

4. Az eszközök fülön, kattintson a hozzáadásra és nyissa meg a 
vezetéknélküli eszköz hozzáadása varázslót. 

5. Válassza ki "Az eszközöm be van állítva és megtalálható." majd 
kattintson a Tovább-ra.  

6. A vonalkódolvasónak láthatónak kell lennie a felfedezhető eszközök 
listáján. Az eszköz alapértelmezett neve "Z-325X". Válassza ki a 
"Z-325X"-et és kattintson a "Tovább"-ra.  

7. Válassza ki az "Engedd kiválasztani a saját jelszavamat" menüpontot és 
adja meg a pin kódot. Az alapértelmezett pinkód "12345678".  

8. Kattintson a "Tovább"-ra. Egy rövid csippanást fog hallani a csatlakozást 
követően. 

 

BT HID(Emberi Interfész eszköz) / Okostelefon üzemmód 

1. Kapcsolja be a vonalkódolvasót és programozza fel ‘’BT HID 
üzemmódra’, amennyiben szükséges. Okostelefon csatlakoztatásához 
(például iPhone, Android), az okostelefon üzemmódnak is aktívnak kell 
lennie.  

 
*Megjegyzés: A vonalkódolvasó alapértelmezetten BT HID üzemmódra van 
programozva. 
  

 
Start 

 
BT HID üzemmód 

 

 

 
Okostelefon üzemmód 

 
Befejezés 

2. Engedélyezze a vezetéknélküli kapcsolatot a gazdagépéhez és állítsa be 
a környező vezetéknélküli eszközök felderítését. 

3. A vonalkódolvasót a felderíthető eszközök listáján találja. A 
vonalkódolvasó alapértelmezett megnevezése ‘’Z-325X’’. Válassza ki a 
‘’Z-325X’’-et a listáról.  

4. A pin kód beviteléhez használja a vonalkódolvasót és olvassa be az 
ASCII táblázat elemeit az előző fejezet szerint. . Például, ha a pin kód 
"0111", olvassa be a “0”, “1”, “1”, “1” -et az ASCII vonalkódok közül. 

5. Olvassa be az Enter vonalkódot jóváhagyáshoz. 
6. Kapcsolódás után rövid csippanást fog  

 



 

SPP Master Üzemmód (Vonalkódolvasó, mint gazdagép) 

1. Kapcsolja be a távoli eszközt tartsa a címét készenlétben a kezében és 
tegye felfedezhetővé. 

2. Programozza fel a vonalkódolvasót az ‘’SPP Master üzemmód’’ 
vonalkóddal. 

 
Start 

 
Vonalkódolvasó SPP Master 

engedélyezés 
3. Olvassa be a ‘’Vezetéknélküli cím beállítása’’ vonalkódot. 

 

 
Vezetéknélküli cím beállítása 

 (cask SPP Master üzemmódban) 
4. Használja az ASCII táblázatot az előző fejezetben a 12 számjegyű 

vezetéknélküli cím megadásához. Például, ha a cím “011B1345600”, 
akkor olvassa be a “0”, “0”, “1”, “1”, “B”, “1”, “3”, “4”, “5”, “6”, “0”, “0” 
számjegyeket az ASCII vonalkód címkékből vagy olvassa be a cím 
vonalkód címkéjét ha rendelkezésre áll. 

 

5. Olvassa be a ‘’Beállítások jóváhagyása’’ vonalkódot a cím eltárolásához. 

 

 
Beállítások jóváhagyása(a cím és a 
pin kód beállításához szükséges) 

6. Állítsa be és olvassa be a pin kódot, ha szükséges. Olvassa be a “Slave 
párosítása szükséges (SPP Master)” vonalkódot a párosítás 
megkezdéséhez. 

 

 
Slave párosítása szükséges (SPP Master) 

 

Biztonságos egyszerű párosítás 
Engedélyezze ezt a funkciót a gazdagéphez pin kód nélkül való csatlakozáshoz 
Multimédia Billentyűzet üzemmódban, SPP Slave üzemmódban vagy SPP 
Master üzemmódban, amennyiben a gazdagépe ezt lehetővé teszi. 

 
Start 

 
SPP üzemmód 
engedélyezése 

 

 

 
SPP üzemmód tiltása 

 
Befejezés 

 

Az eszköz töltése 

Akkumulátor beépítése 
1. Nyissa ki a hátlap zárat, majd távolítsa el a hátlapot. Ezután helyezze be 

az akkumulátort.  
 

 
2. A hátlapot helyezze vissza a vonalkódolvasóra és a hátlap zárat 

kapcsolja zárt pozícióba. 
 

Akkumulátor töltése 

Két módszert használhat a vonalkódolvasó töltésére USB kábel segítségével. 

 Gazdagép USB  
 Adapter 
1. Csatlakoztassa a micro USB csatlakozót közvetlenül a szkennerhet. 
2. Az USB kábel máisk végét csatlakoztassa a gazdagéphez a töltés 

megkezdéséhet. Az USB kábelt csatlakoztathatja adapterhez is. 
3. Az akkumulátor töltésének megkezdését a vonalkódolvasó állapotjelző 

LED-jének villogása jelzi.  
4. A LED állandó zöld fénye jelz, hogy a töltés befejeződött. 
 
 

Figyelmeztetés:  
Ne erővel nyissa ki!  
Nyissa ki a zárat felnyitás előtt! 


