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Pro začátek
Ujistěte se, že se v přepravním obalu nacházejí následující 
položky:

• Odolný kompaktní skener Honeywell 8675i vhodný k nošení 
na těle

• Dobíjecí baterie

• Produktová dokumentace

Pokud jste si k zařízení objednali příslušenství, zkontrolujte, zda 
je obsaženo v zásilce. Nezapomeňte uschovat původní balení 
pro případ, že byste museli zařízení zaslat do opravy.

!
Než se pokusíte baterii v zařízení používat, nabíjet 
nebo vyměňovat, pečlivě si přečtěte všechny štítky, 
značky a dokumentaci k výrobku, které jsou součástí 
balení nebo online na stránkách sps.honeywell.com. 
Další informace o údržbě baterie pro přenosná zařízení 
naleznete na stránkách 
honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.
Avant d’essayer d’utiliser, de charger ou de remplacer 
la batterie de l’appareil, lisez attentivement toutes les 
étiquettes, marquages et documentation du produit 
fournis dans la boîte ou en ligne à sps.honeywell.com. 
Pour en savoir plus sur l’Entretien de Batteries pour 
Appareils Portables, consultez-le 
honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.
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Nabíjení baterie 
Odolný kompaktní skener 8675i vhodný k nošení na těle se 
dodává s částečně nabitou baterií. Baterii je nutné před prvním 
použitím plně nabít. Pro zařízení jsou k dispozici následující 
nabíjecí stanice, které je nutné zakoupit samostatně:

• MB8-BAT-SCN10

• MB24-BAT-SCN10

• MB4-SCN10

• MB12-SCN10

• MB1-SCN10

Doporučujeme používat příslušenství a napájecí 
adaptéry Honeywell. Použití příslušenství 
a napájecích adaptérů jiné značky než Honeywell 
může vést k poškození, na které se nevztahuje 
záruka.

Před propojením počítačů a baterií s periferními 
zařízeními zkontrolujte, zda jsou všechny součásti 
suché. Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit 
poškození, na které se nevztahuje záruka.
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Vložení baterie 
Zařízení se dodává s baterií 3,85 V, 570 mAh vyrobenou 
společností Honeywell International Inc.

Používejte pouze baterii BAT-SCN10 od společnosti 
Honeywell.
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Výměna baterie
Poznámka: Baterii vyměňujte v prostředí, kde není nadměrné 

množství prachu nebo pevných částic, aby se 
zabránilo hromadění prachu uvnitř jednotky.

Při nízkém stavu nabití baterie 8675i pípá, vibruje a bliká LED 
kontrolka baterie. Chcete-li baterii vyměnit, stiskněte západky 
baterie a zvedněte baterii.

Výměnu baterie proveďte tak, že ji zarovnáte se zadní stranou 
zařízení a zacvaknete ji do zařízení. 



Používání na pravé nebo levé ruce
Chcete-li uvolnit prstový spouštěč, otočte zařízení. Stiskněte 
uvolňovací západku na spodní straně. Otočením spouštěče a 
jeho zacvaknutím na místo změníte ovládání na správnou ruku.
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Připevnění zařízení na prst

Popruh uvolněte zvednutím přezky popruhu. Prostrčte prst 
kroužkem spouštěče. Přebytečný popruh stáhněte dolů. Zatlačte 
na přezku popruhu. Přebytečný popruh protáhněte poutkem 
popruhu.

Zapnutí zařízení
Zařízení zapnete stisknutím spouštěče. 
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Poloha zápěstí při skenování

Jak naskenovat čárový kód
Skener 8675i má hledáček, který promítá jasnou laserovou 
zaměřovací šablonu. Zaměřovací šablona by měla být zacílena 
na střed čárového kódu. Dobrého načtení lze dosáhnout 
v libovolném směru.

! Nedívejte se přímo do laserového paprsku.

Modely SR: Modely FR:
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Připojení zařízení přes Bluetooth®
Spárování se sériovým portem Bluetooth počítače nebo 
notebooku: Režim opětovného připojení hostitele
8675i lze spárovat s hostitelskými Bluetooth zařízeními, jako 
jsou osobní počítače, notebooky a tablety. V tomto režimu se 
hostitel bude neustále pokoušet připojit k zařízení. Pokud dojde 
k přerušení spojení mezi zařízením a hostitelem, hostitel zajistí 
opětovné připojení.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód Režim opětovného  
připojení hostitele (Host Reconnect Mode). 

2. Nastavte hostitelské zařízení, aby vyhledávalo další 
Bluetooth zařízení. (Pokyny k párování najdete v uživatelské 
příručce hostitelského zařízení.) 

3. Jakmile hostitelské zařízení najde 8675i, můžete ho vybrat 
ze zobrazeného seznamu. 

Poznámka: Pokud se na hostitelském zařízení zobrazí kód PIN, 
řiďte se pokyny v uživatelské příručce zařízení 8675i.

Režim opětovného připojení hostitele
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Spárování přes Bluetooth počítače nebo notebooku: Režim 
HID klávesnice
V tomto režimu se 8675i spáruje se zařízením Bluetooth pomocí 
HID klávesnice.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód Připojení Bluetooth HID 
klávesnice (Bluetooth HID Keyboard Connect). 

2. Nastavte hostitelské zařízení, aby vyhledávalo další 
Bluetooth zařízení. (Pokyny k párování najdete v uživatelské 
příručce hostitelského zařízení.) 

3. Jakmile hostitelské zařízení najde 8675i, můžete ho vybrat 
ze zobrazeného seznamu. 

Poznámka: Pokud se na hostitelském zařízení zobrazí kód PIN, 
řiďte se pokyny v uživatelské příručce zařízení 8675i.

Připojení Bluetooth HID klávesnice
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Odpojení od hostitele
Po připojení zařízení k hostiteli je nutné zařízení odpojit, aby 
bylo možné komunikovat s jiným zařízením. Načtením čárového 
kódu Odpojení Bluetooth (Bluetooth Disconnect) zrušíte 
spárování zařízení se současným hostitelem. 

Spárování s mobilním zařízením se systémem 
Android™
Klepněte a spárujte
Telefon se systémem Android™ můžete s 8675i spárovat 
dotykem obou zařízení.

1. Ujistěte se, že NFC je v telefonu nastaveno na Zapnuto 
(On).

2. Telefonem se systémem Android se dotkněte zařízení.

3. Telefon zařízení rozpozná a vyzve vás ke spárování.

4. Ověřte spárování 8675i v nastavení Bluetooth v telefonu.

Odpojení Bluetooth
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Spárování s mobilním zařízením se systémem 
Android, Apple™ nebo Windows®
1. 8675i lze spárovat s mobilními zařízeními se systémem 

Android, Apple a Windows, kromě Windows CE a Mobile. 
Nastavte mobilní zařízení tak, aby vyhledávalo další Blue-
tooth zařízení. (Pokyny k párování najdete v uživatelské 
příručce mobilního zařízení.) 

2. Načtěte níže uvedený čárový kód Připojení Bluetooth HID 
klávesnice (Bluetooth HID Keyboard Connect). 

3. Na mobilním zařízení se zařízení 8675i zobrazuje jako 
klávesnice. Klikněte na něj pro spárování. 

Připojení Bluetooth HID klávesnice



Spárování s počítačem společnosti Honeywell 
montovaném do vozidla
8675i lze spárovat s počítači společnosti Honeywell 
montovanými na vozidlo, jako je Thor VM1 nebo VM2, nebo 
s mobilními počítači Tecton. 

1. Načtěte níže uvedený čárový kód Odpojení Bluetooth HID 
klávesnice (Bluetooth HID Keyboard Disconnect). 

2. Použijte 8675i k naskenování čárového kódu EZPairing, 
který je buď dodán se zařízením, připojen k zařízení, nebo 
zobrazen na obrazovce. Čárový kód EZPairing začíná na 
{FNC3}LnkB a následuje 10 číslic, podobně jako na ukázce 
níže. 

Odpojení Bluetooth HID klávesnice
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Spárování se zařízením Vocollect
V tomto režimu se skener bude neustále pokoušet připojit 
k hostiteli. Pokud dojde k přerušení spojení mezi skenerem a 
hostitelem, skener zajistí opětovné připojení.

1. Načtěte níže uvedený čárový kód Připojení profilu  
sériového portu Bluetooth (Bluetooth Serial Port  
Profile Connect).

 

2. Nastavte do 8675i ukončovací znaky používané pro váš 
pracovní postup. Často se jedná o přesun na začátek řádku 
a na nový řádek, což lze naprogramovat naskenováním 
následujícího čárového kódu: 

Potřebujete-li jiné ukončovací znaky, prostudujte si 
uživatelskou příručku 8675i.

3. Ve VoiceConsole nastavte zařízení Vocollect na: 

• Typ párování Bluetooth skener (Bluetooth Scanner)

• Režim připojení Zařízení naslouchá připojení periferie 
(Device listens for peripheral connection)

• Typ zabezpečení Deaktivováno (Disabled)

Připojení profilu sériového portu Bluetooth

Přípona CR/LF



4. Jednoduché párování na základě skenování lze provést 
vytvořením vyhrazeného párovacího čárového kódu a jeho 
použitím na každé zařízení Vocollect. Čárový kód EZPairing 
začíná na {FNC3} LnkB a následuje 12 číslic, podobně jako 
na ukázce níže. 

5. Když se 8675i páruje s hostitelem, LED kontrolka Bluetooth 
nepřetržitě bliká. Po nabití baterie 8675i a jeho spárování 
s hostitelským zařízením můžete začít skenovat čárové 
kódy. 

Obnovit vlastní výchozí nastavení
Pokud chcete v 8675i obnovit vlastní výchozí nastavení, načtěte 
níže uvedený čárový kód Aktivovat vlastní výchozí nastavení 
(Activate Custom Defaults). Toto je doporučený výchozí čárový 
kód pro většinu uživatelů. Obnoví v 8675i vlastní výchozí 
nastavení. Pokud není k dispozici žádné vlastní výchozí 
nastavení, obnoví se v 8675i výchozí tovární nastavení. Veškerá 
nastavení, která nebyla zadána prostřednictvím vlastních 
výchozích nastavení, jsou nastavena na výchozí tovární 
nastavení.

Aktivovat vlastní výchozí nastavení
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Poznámka: Naskenování čárového kódu výchozího nastavení 
také způsobí, že 8675i a hostitel provedou reset a 
zruší spárování. 8675i musíte znovu připojit 
(spárovat) k hostiteli. 

Podpora
Chcete-li vyhledat řešení v databázi technických znalostí nebo 
se přihlásit na portál technické podpory, přejděte na stránky 
sps.honeywell.com a vyberte Podpora (Support).

Uživatelská dokumentace
Uživatelská příručka a další dokumentace jsou k dispozici na 
stránkách sps.honeywell.com.

Omezená záruka
Chcete-li získat informace o záruce, přejděte na stránky 
sps.honeywell.com a vyberte možnost Podpora > Záruky  
(Support > Warranties).

Patenty
Informace o patentech naleznete na stránce www.hsmpats.com.

Vyloučení odpovědnosti
Honeywell International Inc. (dále jen HII) si vyhrazuje právo 
provádět změny specifikací a dalších informací obsažených v 
tomto dokumentu bez předchozího oznámení a uživatelé by se 
měli ve všech případech obrátit na společnost HII, aby zjistili, 
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zda takovéto změny byly provedeny. HII neposkytuje žádná 
prohlášení ani záruky týkající se informací uvedených v této 
publikaci.

HII neručí za technické nebo redakční chyby či opomenutí 
v tomto dokumentu a ani za žádné náhodné nebo následné 
škody, k nimž dojde v důsledku poskytnutí nebo používání 
tohoto materiálu. HII odmítá veškerou odpovědnost za výběr 
a použití softwaru a/nebo hardwaru k dosažení zamýšlených 
výsledků.

Tento dokument obsahuje majetkové informace chráněné 
autorským právem. Všechna práva jsou vyhrazena. Žádná část 
tohoto dokumentu nesmí být kopírována, reprodukována nebo 
překládána do jiného jazyka bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti HII.

Copyright © 2021–2022 Honeywell International Inc. Všechna 
práva vyhrazena.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows 
ME, Windows XP a logo Windows jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky společnosti Microsoft 
Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou majetkem společnosti 
Bluetooth SIG, Inc.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Apple je obchodní známka společnosti Apple Inc. registrovaná 
ve Spojených státech a dalších zemích.
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