راهنمای سریع استفاده از بارکدخوان بیسیم PDT 8223
پس از جازدن باطریهای قابل شارژ داخل بارکدخوان  Base ,را با کابل  USBبه کامپیوتر وصل کنید
و سپس با روشن کردن بارکدخوان توسط دکمه ی قرمز وارد منوی اصلی دستگاه شوید

منوهای دستگاه:
Wireless Scanning:1
این گزینه برای ارسال مستقیم ( )Onlineبارکد به کامپیوتراستفاده میشود به این صورت که اطالعات بالفاصله
پس از ارسال به سیستم  ,در هر محیط نرم افزاری که باز باشد بارکدها نمایش داده میشوند همچنین با زدن
دکمه ی  F1میتوانید با وارد شدن به محیط  Input Barcodeبه صورت دستی بارکد موردنظر خود را وارد کنید
الزم به ذکر است که ارسال اطالعات به صورت آنالین تا فاصله ی  022متری بارکدخوان تا  Baseمقدور میباشد...

Barcode Capture:0
برای ذخیره کردن بارکدها داخل حافظه ی دستگاه و ارسال آنها به صورت آفالین مورد استفاده قرار میگیرد
به این صورت که با انتخاب گزینه ی  Scan Barcodeمیتوانید به تعداد  02222رکورد بارکد را بخوانید
برای ارسال اطالعات با برگشتن به صفحه ی قبلی با انتخاب گزینه  Wireless sendمیتوانید بارکدهای خوانده شده
را به سیستم منتقل کنید همچنین برای پاک کردن حافظه ی دستگاه در قسمت Barcode Captureباید با انتخاب گزینه
شماره  5.Clean dataبارکدهای ذخیره شده در حافظه ی بارکدخوان را حذف نمایید

Direct inventory:3
عملکرد مشابه  Barcode Captureدارد با این تفاوت که میتوانید با اضافه کردن دستی تعداد بارکدها
بدون تکرار در خواندن بارکدهای تکراری کار انبارگردانی را به آسانی انجام دهید .برای انجام این کار ابتدا
گزینه ی  Inventoryرا انتخاب کنید  ,بارکد مورد نطر را بخوانید و با زدن اعدد روی کیبورد تعداد مورد نظر
را به بارکد وارد کنید سپس در صورتی که میخواهید تعداد را با بارکد مورد نظر جمع کنید گزینه ی Add
و برای درنظر گرفتن کلی تعداد بارکد گزینه ی Coverرا انتخاب کنید برای انتقال اطالعات گزینه ی Wireless Send
و برای پاک کردن حافظه ی دستگاه در منوی  Inventoryگزینه ی  Clean dataرا انتخاب کنید...



برای شارژ کردن دستگاه ابتدا کابل  mini usbرا به دستگاه متصل کنید سپس با انتخاب گزینه ی Charge.5

در صفحه ی اصلی دستگاه میتوانید باطریها را شارژ کنید(باطری ها حتما باید قابل شارژ باشند)

