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Představení
Tento průvodce rychlým startem obsahuje kroky nastavení pro 
stolní skenery HF680 (druhá generace), HF680E a HF680M.
Pokyny pro čištění zařízení naleznete v uživatelské příručce.

O Modelech Druhé Generace HF680
Tato příručka je určena pouze pro HF680 druhé generace. Než 
začnete, ověřte, že výrobní číslo dílu skeneru obsahuje „-R“ 
(např. HF680-Rx-xxxxxx). Výrobní číslo naleznete na štítku na 
spodní straně vašeho zařízení.

Poznámka:  Starší modely skeneru HF680 (např.HF680-EN-QS), 
k dispozici ke stažení na sps.honeywell.com (závisí na 
regionu).

Začínáme
Před připojením čtečky vypněte napájení počítače. Po připojení 
čtečky napájení počítače zapněte.
1

https://sps.honeywell.com
https://sps.honeywell.com


Montáž napájecího zdroje (je-li přibalen)
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Připojení skeneru
USB
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Sériový port RS232
HF680

HF680E

HF680M
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Čtecí techniky
Pro získání dobrého čtení, zarovnejte čárový kód na střed 
skeneru.
U menších čárových kódů držte skener blíže a u větších čárových 
kódů zase dále, aby byl kód správně přečten.   
Je-li čárový kód na vysoce lesklém povrchu (např. laminovaný 
povrch), může být potřeba skener naklonit tak, aby bylo kód 
možné naskenovat.

Standardní tovární nastavení
Následující čárový kód resetuje výrobek na všechna standardní 
tovární nastavení.

Poznámka: Obnovení továrního nastavení nezmění nastavení 
rozhraní produktu. Například pokud je rozhraní 
jednotky nastaveno na USB, zůstane USB i po 
naskenování kódu pro obnovení továrního nastavení.

Rozhraní
HF680 podporuje tři typy rozhraní: USB PC klávesnice, Sériový 
port USB a sériový port RS232. Chcete-li změnit typ rozhraní, 
naskenujte odpovídající čárový kód níže: 

Standardní tovární nastavení

Počítačová klávesnice USB
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Jazyk klávesnice
Pro naprogramování rozložení klávesnice Vaší země nebo 
jazyka, načtěte kód příslušné země níže. Ve výchozím nastavení 
se následující znaky nahrazují národními znaky: #$@[\]^‘{|}~  
V tabulce ISO 646 Nahrazující znaky ve vaší uživatelské příručce 
naleznete informace o nahrazování znaků pro jednotlivé země.

Sériové rozhraní USB

Sériový port RS232

USA (výchozí)

Belgie

Dánsko

Finsko

Francie
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Poznámka:  Úplný seznam kódů zemí naleznete v uživatelské 
příručce k vašemu produktu.

Skenovací mód
V IR režimu spouštění skener využívá infračervený senzor (IR) 
pro detekci objektů, zahájení skenování a dekódování čárového 
kódu. 
Když je skener v prezentačním módu, skener je aktivován když je 
k němu přiložen čárový kód.

Německo/Rakousko

Velká Británie

Itálie

Norsko

Španělsko

Švýcarsko
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V Streaming Presentation zůstane osvětlení skeneru svítit po 
celou dobu, aby bylo možné neustále vyhledávat čárové kódy.

Přípona
Chcete-li za čárový kód přidat carraige return (CR), naskenujte 
čárový kód Přidat příponu CR. Chcete-li za čárový kód přidat 
tabulátor, naskenujte čárový kód Přidat příponu tabulátoru. 
K odstranění přípon jinak naskenujte čárový kód Odstranit 
příponu.

IR režim spouštění

Režim prezentace

Prezentační režim

Přidat příponu tabulátoru
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Přidat předponu ID kódu ke všem symbolům
Chcete-li přidat předponu ID kódu ke všem symbolům 
najednou, načtěte následující čárový kód.

Poznámka: Úplný seznam ID kódů naleznete v uživatelské 
příručce k vašemu produktu.

Vysílání funkčních kódů
Pokud je tato volba povolena a v naskenovaných datech jsou 
obsaženy funkční kódy, skener odešle funkční kódy do 
terminálu. Tabulky s funkčními kódy naleznete v uživatelské 
příručce. Pokud je skener v režimu připojení klávesnice 
adaptérem, naskenovaný kód se před odesláním převede na 
klíčový kód.

Odstranit příponu

Přidat předponu ID kódu ke všem symbolům
(dočasné)

Povolit
(výchozí)

Zakázat
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Pokyny pro editor formátu dat

Níže jsou uvedeny zkrácené pokyny pro zadávání formátu dat.  
Kompletní pokyny najdete v uživatelské příručce vašeho 
zařízení, která je ke stažení na webové stránce 
sps.honeywell.com.
1. Naskenujte symbol Zadat formát dat.
2. Primární/alernativní formát: naskenujte 0 pro primární 

formát.
3. Typ terminálu: naskenujte 099 pro jakýkoli typ terminálu.
4. ID kódu: naskenujte 99 pro jakýkoli typ čárového kódu.
5. Délka: naskenujte 9999 pro jakoukoli délku čárového kódu.
6. Příkazy editoru: použijte tabulku programování níže.
7. Naskenujte Uložit pro uložení zadání.

Zadat formát dat

Vymazat všechny formáty dat

Uložit
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Tabulka programování
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Nástroj EZConfig-Scanning
Pro přístup k dalším funkcím můžete použít online konfigurační 
softwarový nástroj s názvem EZConfig-Scanning, který 
naleznete na naší webové stránce.
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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 ©2022 Honeywell Group of Companies. Všechna 
práva vyhrazena.
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