
 

 " PDT 8223 راهنمای سریع استفاده از بارکدخوان بیسیم"  

سپس با روشن کردن و  به کامپیوتر وصل کنید را USB دانگلریهای قابل شارژ داخل بارکدخوان پس از جازدن باط

 .وارد منوی اصلی دستگاه شوید کناره ی راست دستگاه بارکدخوان توسط دکمه ی 

 منوهای دستگاه:

1:RF_ GUN  

      ایننن ینینننه بننرای ارسننا  م ننت ی(Online)        بارکنند بننه کامپیوتراسننتیاده می ننود بننه ایننن صننور  کننه اط  ننا

 در هننر مطننیط اننرر افننناری کننه بنناز باشنند بارکنندها امننای  داده می ننواد       ,پننس از ارسننا  بننه سی ننت     ب فاصننله

بننه صننور  دسننتی بارکنند      Inpu Barcodeمیتوااینند بننا وارد شنندن بننه مطننیط      F1همچنننین بننا زدن دکمننه   

 جهت پاک کردن بارکد دستی وارد شده است.  F3در ضمن دکمه  .مورداظر خود را وارد کنید

    دانگلللمتننری بارکنندخوان تننا   200ارسننا  اط  ننا  بننه صننور   ا یننن تننا فاصننله ی     الزر بننه رکننر اسننت کننه USB 

  (متر کمتر خواهد شد. 100) البته با توجه به موااع فینیکی داخل مطیط اهایت فاصله ارسا  تا م دور میباشد. 

2: Collect  

          ف یننن مننورد اسننتیاده قننرار   بننرای رخیننره کننردن بارکنندها داخننل تافظننه ی دسننتگاه و ارسننا   اهننا بننه صننور 

رکننورد  بارکنند را   60000تعننداد  تننامیتوااینند  Scan Barcodeبننه ایننن صننور  کننه بننا ااتیننا  ینینننه ی     . میگیننرد

 و در تافظه دستگاه رخیره امایید. بیوااید

       بننرای ارسننا  اط  ننا  بننا بری ننتن بننه صننیطه ی قبلننی بننا ااتیننا  ینینننهWireless send   میتوااینند بارکنندهای

خواانننده شنننده را بنننه سی نننت  منت نننل کنیننند همچننننین بنننرای پننناک کنننردن تافظنننه ی دسنننتگاه در ق نننمت    

BarcodeCapture     باینند بننا ااتیننا  ینینننه  Cleandata   تافظننه ی بارکنندخوان  بارکنندهای رخیننره شننده در

 .را تذف امایید

3:Inventory 

   ملکننرد م ننابه COLLECT        دسننتی تعننداد بارکنندها  کننار    وارد کننردندارد بننا ایننن تینناو  کننه میتوااینند بننا

بارکنند  ,را ااتیننا  کنینند  Inventoryینینننه ی  اابنناریرداای را بننه  سنناای اایننار دهینند. بننرای اایننار ایننن کننار ابتنندا   

صننورتی کننه  را وارد کنینند سننپس در   تعننداد مننورد اظننر   اسننکن و  کیبننورد دکمننه زرد رانن   بننا زدن را اظننر مننورد 

بننرای دراظننر یننرفتن کلننی تعننداد بارکنند ینینننه  و  Add مییواهینند تعننداد را بننا بارکنند مننورد اظننر جمننع کنینند ینینننه ی 

و بنننرای پننناک کنننردن تافظنننه ی Wireless Sendرا ااتینننا  کنیننند بنننرای اات نننا  اط  نننا  ینیننننه ی Coverی 

 را ااتیا  کنید... Clean dataینینه ی  Inventoryدستگاه در منوی 

را بننه دسننتگاه مت ننل   mini usbبننرای شننارژ کننردن دسننتگاه ابتنندا کابننل      توجهه :: *

در صنننیطه ی اصنننلی دسنننتگاه میتواایننند Charge کنیننند سنننپس بنننا ااتینننا  ینیننننه ی  

 . را شارژ کنید دستگاه

لطفا قبل از استفاده از دستگاه 

شارژ باطری به مدت زمان 6 

  .شود انجام ساعت

ساعت 12مدت زمان   


