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Scoaterea din cutie
Asiguraţi-vă că în cutie se găsesc următoarele articole:

• Scaner portabil Honeywell 8675i robust compact

• Baterie reîncărcabilă

• Documentaţia produsului

Dacă aţi comandat accesorii pentru dispozitivul dvs. verificaţi că 
sunt și acestea incluse în comanda dvs. Păstraţi ambalajul 
original pentru cazul în care trebuie să returnaţi dispozitivul 
pentru depanare.

!
Înainte de a încerca să utilizaţi dispozitivul, încărcaţi 
sau înlocuiţi bateria dispozitivului, citiţi cu atenţie 
toate etichetele, marcajele și documentaţia produsului 
furnizată în cutie sau online la sps.honeywell.com. 
Pentru a afla mai multe despre întreţinerea bateriilor 
pentru dispozitivele portabile, accesaţi  
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.
1

https://sps.honeywell.com
https://honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance
https://www.honeywellaidc.com
https://sps.honeywell.com
https://honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance


Caracteristicile dispozitivului 
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Încărcarea bateriei 
Scanerul portabil robust compact 8675i este livrat cu o baterie 
parţial încărcată. Bateria trebuie să fie complet încărcată înainte 
de prima utilizare. Următoarele staţii de încărcare sunt 
disponibile pentru dispozitiv și trebuie achiziţionate separat:

• MB8-BAT-SCN10

• MB24-BAT-SCN10

• MB4-SCN10

• MB12-SCN10

• MB1-SCN10

Vă recomandăm să folosiţi accesorii și 
transformatoare Honeywell. Utilizarea accesoriilor 
sau transformatoarelor care nu sunt fabricate de 
Honeywell poate produce pagube care nu sunt 
acoperite de garanţie.

Asiguraţi-vă că toate componentele sunt uscate 
înainte de a face contactul între computere/baterii și 
dispozitivele periferice. Contactul dintre 
componente ude poate produce pagube care nu sunt 
acoperite de garanţie.
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Instalaţi bateria 
Dispozitivul este livrat cu o baterie de 3,85 V, 570 mAh produsă 
de Honeywell International Inc.

Utilizaţi numai baterii Honeywell model BAT-SCN10.
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Înlocuirea bateriei
Notă: Bateria trebuie înlocuită într-un mediu fără praf sau 

particule pentru a evita acumularea de praf în interiorul 
unităţii.

Atunci când bateria este descărcată, 8675i emite un semnal 
sonor, vibrează și LED-ul pentru baterie clipește. Pentru a 
înlocui bateria, strângeţi clema bateriei şi ridicaţi bateria.

Înlocuiţi bateria aliniind-o cu partea din spate a dispozitivului și  
fixându-o pe dispozitiv. 
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Operarea cu mâna dreaptă sau stângă
Pentru a elibera declanșatorul pentru deget, întoarceţi 
dispozitivul. Apăsaţi butonul de eliberare a clemei din partea de 
jos. Rotiţi declanșatorul și fixaţi-l în poziţie pentru a schimba 
operarea la mâna corectă.
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Atașaţi dispozitivul la degetul dvs.

Ridicaţi catarama curelei pentru a debloca cureaua. Introduceţi 
degetul prin inelul declanșator. Trageţi restul curelei în jos. 
Apăsaţi pe catarama curelei. Trageţi restul curelei prin buclă.

Pornirea dispozitivului
Apăsaţi declanșatorul pentru a porni dispozitivul. 
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Poziţia încheieturii la scanare

Cum se scanează un cod de bare
Scanerul 8675i are un vizor care proiectează un model laser 
luminos de ţintire. Acest model de ţintire trebuie centrat asupra 
codului de bare, dar poate fi poziţionat în orice direcţie pentru o 
citire bună.

! Avertizare: Nu priviţi direct în raza laser.

Modele SR: Modele FR:
9



Conectarea dispozitivului prin Bluetooth®
Asocierea cu un port serial Bluetooth pentru PC sau laptop: 
Mod de reconectare gazdă
8675i se poate asocia cu dispozitive Bluetooth gazdă, cum ar fi 
computere personale, laptopuri și tablete. În acest mod, gazda 
va încerca continuu să se conecteze la dispozitiv. Dacă 
dispozitivul și gazda se deconectează, gazda va gestiona 
reconectarea.

1. Scanaţi codul de bare al Modului de reconectare gazdă 
(Host Reconnect Mode), de mai jos. 

2. Setaţi dispozitivul gazdă să caute alte dispozitive Bluetooth. 
(Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul dvs. 
gazdă pentru instrucţiuni de asociere.) 

3. Când dispozitivul gazdă a localizat 8675i, îl puteţi selecta 
din lista afișată. 

Notă: Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru 8675i dacă 
dispozitivul gazdă afișează un cod PIN.

Mod de reconectare gazdă
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Asocierea prin Bluetooth pentru PC sau laptop: 
Mod tastatură HID
În acest mod, 8675i se asociază cu un dispozitiv Bluetooth 
utilizând o tastatură HID.

1. Scanaţi codul de bare pentru Conectarea tastaturii Blue-
tooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect) de mai jos. 

2. Setaţi dispozitivul gazdă să caute alte dispozitive Bluetooth. 
(Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul dvs. 
gazdă pentru instrucţiuni de asociere.) 

3. Când dispozitivul gazdă a localizat 8675i, îl puteţi selecta 
din lista afișată. 

Notă: Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru 8675i dacă 
dispozitivul gazdă afișează un cod PIN.

Conectarea tastaturii Bluetooth 
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Deconectare de la gazdă
După ce dispozitivul dvs. a fost conectat la o gazdă, trebuie să-l 
deconectaţi pentru a comunica cu un alt dispozitiv. Scanaţi 
codul de bare Deconectare Bluetooth (Bluetooth Disconnect) 
pentru a deconecta dispozitivul de la gazda asociată în prezent. 

Asocierea cu un dispozitiv mobil Android™
Atingere și asociere
Puteţi asocia telefonul Android™ cu 8675i prin atingerea 
dispozitivelor unul de celălalt.

1. Asiguraţi-vă că setarea NFC este activată (On) pe telefonul 
dvs.

2. Atingeţi telefonul Android de dispozitiv.

3. Telefonul recunoaște dispozitivul și vă solicită să îl asociaţi.

4. Verificaţi asocierea 8675i din setările Bluetooth ale 
telefonului.

Deconectare Bluetooth
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Asocierea cu un dispozitiv mobil Android, Apple™ sau 
Windows®
1. Dispozitivul 8675i poate fi asociat cu dispozitive mobile 

Android, Apple și Windows, cu excepţia Windows CE și 
Mobile. Setaţi-vă dispozitivul mobil să caute alte dispozitive 
Bluetooth. (Consultaţi Ghidul utilizatorului pentru dispozi-
tivul dvs. mobil pentru instrucţiuni de asociere.) 

2. Scanaţi codul de bare pentru Conectarea tastaturii 
Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Connect) de mai 
jos. 

3. Pe dispozitivul mobil, dispozitivul 8675i este afișat ca 
tastatură. Faceţi clic pe acesta pentru a-l asocia. 

Conectarea tastaturii Bluetooth HID
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Asociaţi cu un computer montat pe vehicul 
Honeywell
Funcţiile 8675i pot fi asociate cu computere montate pe 
vehicule Honeywell, cum ar fi Thor VM1 sau VM2 sau cu 
computere mobile Tecton. 

1. Scanaţi codul de bare pentru Deconectarea tastaturii 
Bluetooth HID (Bluetooth HID Keyboard Disconnect) de 
mai jos. 

2. Utilizaţi 8675i pentru a scana codul de bare EZPairing care 
este fie furnizat împreună cu dispozitivul, fie atașat la 
dispozitiv sau afișat pe ecran. Codul de bare EZPairing 
începe cu {FNC3}LnkB, urmat de 10 cifre, la fel ca exemplul 
de mai jos. 

Deconectarea tastaturii Bluetooth HID
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Asocierea cu un dispozitiv Vocollect
În acest mod, scanerul va încerca continuu să se conecteze la 
dispozitiv. Dacă scanerul și gazda se deconectează, gazda va 
gestiona reconectarea.

1. Scanaţi codul de bare pentru Conectarea la profilul portu-
lui serial Bluetooth (Bluetooth Serial Port Profile Con-
nect) de mai jos.

 

2. Configuraţi 8675i cu caracterele de sfârșit utilizate pentru 
fluxul dvs. de lucru. Aceasta este adesea un „carriage 
return” (returnarea la începutului liniei) și un „line feed” 
(linie nouă), care pot fi programate prin scanarea 
următorului cod de bare: 

Consultaţi 8675i Ghidul utilizatorului dacă aveţi nevoie de 
alte caractere de sfârșit.

3. În VoiceConsole, setaţi dispozitivul Vocollect la: 

• Tip asociere Scaner Bluetooth (Bluetooth Scanner)

• Mod conexiune Dispozitivul caută conexiunea periferică 
(Device listens for peripheral connection)

Conectare la profilul portului serial 

Sufix CR/LF
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• Tip de securitate Dezactivat (Disabled)

4. Asocierea simplă bazată pe scanare poate fi realizată prin 
crearea unui cod de bare de asociere dedicat și prin 
aplicarea acestuia pe fiecare dispozitiv Vocollect. Codul de 
bare EZPairing începe cu {FNC3} LnkB, urmat de 12 cifre, ca 
și exemplul de mai jos. 

5. LED-ul Bluetooth clipește continuu atunci când 8675i se 
asociază cu o gazdă. Odată ce bateria 8675i este încărcată 
și a?i asociat-o la un dispozitiv gazdă, pute?i începe 
scanarea codurilor de bare. 

Resetare la valorile implicite
Dacă doriţi ca setările implicite personalizate să fie restabilite 
pentru 8675i, scanaţi codul de bare Activare setări implicite 
personalizate (Activate Custom Defaults) de mai jos. Acesta 
este codul de bare implicit recomandat pentru majoritatea 
utilizatorilor. Aceasta resetează 8675i la setările implicite 
personalizate. Dacă nu există setări implicite personalizate, 
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8675i se resetează la setările implicite din fabrică. Orice setări 
care nu au fost specificate prin setările implicite personalizate 
sunt resetate la setările implicite din fabrică.

Notă: Scanarea codului de bare Valori implicite face ca atât 
gazda cât și 8675i să efectueze o resetare şi să devină 
deconectate. Trebuie să reconectaţi (asociaţi) 8675i la 
gazdă. 

Activare setări implicite 
personalizate
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Asistenţă
Pentru a căuta o soluţie în baza noastră de date sau pentru a vă 
conecta la portalul de asistenţă tehnică, accesaţi 
sps.honeywell.com și selectaţi Support (Asistenţă).

Documentaţie pentru utilizatori
Pentru ghidul utilizatorului și alte documente, accesaţi 
sps.honeywell.com.

Garanţie limitată
Pentru informaţii despre garanţie, accesaţi sps.honeywell.com 
şi selectaţi Asistenţă > Garanţii (Support > Warranties).

Brevete
Pentru informaţii despre brevete, consultaţi www.hsmpats.com.

Precizări legale
Honeywell International Inc. („HII”) își rezervă dreptul de a 
modifica specificaţiile și alte informaţii din prezentul document 
fără notificare prealabilă și, indiferent de situaţie, cititorul 
trebuie să consulte HII pentru a stabili dacă au fost efectuate 
orice astfel de modificări. HII nu face nicio declaraţie sau 
garanţie cu privire la informaţiile furnizate în această publicaţie.

HII nu va fi răspunzătoare pentru erori sau omisiuni tehnice sau 
editoriale incluse în prezentul document; nici pentru daunele 
colaterale sau apărute pe cale de consecinţă, rezultate din 
furnizarea, performanţa sau utilizarea acestui material. HII 
18

https://sps.honeywell.com
https://sps.honeywell.com
https://sps.honeywell.com
http://www.honeywellaidc.com/patents


deneagă orice responsabilitate pentru selectarea și utilizarea 
software-ului și/sau a hardware-ului în scopul obţinerii 
rezultatelor avute în vedere.

Prezentul document conţine informaţii proprietare care sunt 
protejate prin drepturi de autor. Toate drepturile sunt rezervate. 
Nicio secţiune din acest document nu poate fi fotocopiată, 
reprodusă sau tradusă într-o altă limbă fără consimţământul 
preliminar în formă scrisă al HII.

Drepturi de autor © 2021-2022 Honeywell International Inc. 
Toate drepturile rezervate.

Microsoft® Windows®, Windows NT®, Windows 2000, Windows 
ME, Windows XP şi sigla Windows sunt mărci comerciale sau 
mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt deţinute de Bluetooth 
SIG, Inc.

Android™ este o marcă comercială a Google LLC.

Apple este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. 
şi în alte ţări.
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