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Ajans Modeli: 1990i

Not: Cihazınızı temizleme hakkında bilgi edinmek için Kullanım 
Kılavuzunuza başvurun. 

Başlarken 
Tarayıcıyı bağlamadan önce bilgisayarınızı kapatın, tarayıcı 
tamamlandıktan sonra bilgisayarı çalıştırın. 

Güç Kaynağı Donanımı (ürünle birlikte 
verilmişse) 

Not: Gerekirse güç kaynağı ayrı sipariş edilmelidir.
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Tarayıcıyı Bağlama 
Tarayıcıyı bağlarken kablonun tarayıcıya sıkıca takıldığından emin 
olun. Kilit kapağını gevşetip kablo konektörünün tabanına 
kaydırarak kabloyu yerine kilitleyin. Vidayı sıkın.

USB: 

IP65/67
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Klavye ile Dönüştürücü:

RS232 Seri Bağlantı Noktası:
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Okuma Yöntemleri
Vizör, barkodun üzerinde ortalanması gereken bir hedefleme ışını 
yansıtır, ancak iyi bir okuma için herhangi bir yönde 
konumlandırılabilir.

Standart Ürün Varsayılanları 
Aşağıdaki barkod, tüm standart ürün varsayılanlarını sıfırlar.

USB Seri 
Tarayıcının standart RS232 tabanlı COM Bağlantı Noktası gibi 
çalışması için aşağıdaki kodu tarayın. Microsoft® Windows® PC 
kullanıyorsanız, Honeywell web sitesinden bir sürücü indirmeniz 
gerekir (sps.honeywell.com). Sürücü, bir sonraki uygun COM 

SR Modelleri: XR Modelleri:

XLR Modelleri:

Standart Ürün Varsayılanları

http://www.sps.honeywell.com
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Bağlantı Noktası numarasını kullanacaktır. Apple® Macintosh 
bilgisayarlar tarayıcıları USB CDC sınıfı cihaz olarak görür ve 
otomatik olarak bir sınıf sürücüsü kullanır.

Not: Ek yapılandırma (ör. baud hızı) gerekmez.

USB PC Klavye
USB PC Klavyesi için tarayıcıyı programlamak üzere aşağıdaki 
kodu tarayın. 

Klavye için Ülke Seçeneği 
Klavye düzenini ülkenize ya da dilinize göre programlamak için 
aşağıdan uygun ülke kodunu tarayın. Varsayılan olarak, şu 
karakterlerin yerine ulusal karakterler kullanılır: #$@[\]^‘{|}~ Her 
ülkenin ikame karakterlerini görmek için Kullanım 
Kılavuzunuzdaki ISO 646 İkame Karakterler tablosuna başvurun.

USB Seri

USB PC Klavye

ABD (Varsayılan)

Belçika
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Not: Ülke kodlarının tam listesi için ürününüzün Kullanım 
Kılavuzuna bakın.

Danimarka

Finlandiya

Fransa

Almanya/Avusturya

Birleşik Krallık

İtalya

Norveç

İspanya

İsviçre
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Tetikleyici
Aşağıdaki barkodlar tarayıcıyı Elle Tetikleme - Normal Modda 
(okuma için tetikleyiciye basılması gerekir) veya Sunum 
modunda (tarayıcı bir barkod “gördüğünde” etkinleşir) 
kullanmanıza olanak verir.

Streaming Presentation™
Streaming Presentation modundayken, tarayıcıda tarama 
aydınlatması her zaman açık kalır ve tarayıcı sürekli olarak barkod 
arar.

Elle Tetikleme - Normal 
(Varsayılan)

Sunum Modu

Streaming Presentation Modu
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Sonek
Barkodun ardından satır başına dönülmesini istiyorsanız CR 
Soneki Ekle barkodunu tarayın. Barkodun ardından bir sekme 
eklemek için Sekme Soneki Ekle barkodunu tarayın. Aksi 
durumda sonekleri kaldırmak için Soneki Kaldır barkodunu 
tarayın.

Tüm Sembolojilere Kod Kimliği Öneki 
Ekleme
Bir kerede tüm sembolojilere bir Kod Kimliği öneki eklemek 
isterseniz, aşağıdaki barkodu tarayın.

Not: Kod Kimliklerinin tam listesi için ürününüzün Kullanım 
Kılavuzuna bakın.

CR Soneki Ekle

Sekme Soneki Ekle

Soneki Kaldır

Tüm Sembolojilere Kod Kimliği Öneki Ekleme 
(Geçici)
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İşlev Kodu Aktarımı
Bu seçim etkinleştirildiğinde ve taranan verilerde işlev kodları 
varsa tarayıcı işlev kodunu terminale aktarır. Bu işlev kodları 
Kullanım Kılavuzunuzda tablo halinde verilmektedir. Tarayıcınız 
klavye ile dönüştür modundayken, tarama kodu iletilmeden önce 
tuş koduna dönüştürülür.

Etkinleştir 
(Varsayılan)

Devre Dışı Bırak
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Destek
Bilgi bankamızda çözüm aramak veya Teknik Destek portalında 
oturum açarak sorun bildirmek için honeywell.com/
PSStechnicalsupport adresine gidin. 

Kullanıcı Belgeleri 
Kullanım kılavuzunu ve diğer belgeleri edinmek için 
sps.honeywell.com adresine gidin.

Sınırlı Garanti 
Garanti bilgileri için sps.honeywell.com adresine giderek 
Resources > Warranty (Destek > Garantisi) seçeneğine tıklayın.

Patentler 
Patent bilgileri için bkz. www.hsmpats.com.

Disclaimer 
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifications and other information contained in this 
document without prior notice, and the reader should in all cases 
consult HII to determine whether any such changes have been 
made. HII makes no represenation or warranties regarding the 
information provided in this publication. 

http://www.hsmpats.com
https://www.sps.honeywell.com
http://www.sps.honeywell.com
https://www.sps.honeywell.com
https://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
https://www.honeywell.com/PSStechnicalsupport
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HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
contained herein; nor for incidental or consequential damages 
resulting from the furnishing, performance, or use of this 
material. HII disclaims all responsibility for the selection and use 
of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected 
by copyright. All rights are reserved. No part of this document 
may be photocopied, reproduced, or translated into another 
language without the prior written consent of HII. 

Telif Hakkı © 2022 Honeywell Group of Companies. Her hakkı 
saklıdır.
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