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راجع دلیل التشغیل للحصول على معلومات حول تنظیف جھازك.  مالحظة:  
إلصدارات مترجمة باللغات المحلیة من ھذه الوثیقة، اذھب  إلى  

 .www.honeywellaidc.com

 بدء التشغیل 
قم بإیقاف تشغیل جھاز الكمبیوتر قبل توصیل جھاز الماسح الضوئي، ثم قم بتشغیل جھاز الكمبیوتر 

بمجرد التوصیل الكامل لجھاز الماسح الضوئي. 

تجمیع وحدة التزوید بالطاقة  (إن اشتمل علیھا المنتج) 

یجب طلب وحدة التزوید بالطاقة بصورة مستقلة عند اللزوم.  مالحظة:  



 (RS485و USB باستخدام كابل) توصیل الماسح الضوئي 
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 توصیل الماسح الضوئي (إسفین لوحة المفاتیح والمنفذ التسلسلي 
  (RS232



 إسفین لوحة المفاتیح: 

بالنسبة إلسفین لوحة المفاتیح، یجب استخدام وحدة التزوید بالطاقة.  مالحظة:  

 :RS232 المنفذ التسلسلي 

بالنسبة للمنفذ التسلسلي RS232، یجب استخدام وحدة التزوید بالطاقة.  مالحظة:  

 أسالیب القراءة 
 LED ضع الرمز الشریطي أمام الماسح الضوئي. تبدأ وحدة التوجیھ في العمل وتتحول شاشات
لقراءة الرمز. إذا لم یكن مستوى الضوء في الغرفة مرتفًعا بما یكفي، ربما ال یمكن قراءة الرمز. 



 اإلعدادات االفتراضیة القیاسیة للمنتج 
یعید الرمز الشریطي التالي ضبط جمیع اإلعدادات االفتراضیة القیاسیة للمنتج. 

جتنملل ةیسایقلا ةیضارتفالا تادادعإلا 

 لوحة مفاتیح USB للكمبیوتر 
امسح الرمز التالي لبرمجة الماسح للوحة مفاتیح USB للكمبیوتر. 

لوحة مفاتیح USB للكمبیوتر 

 RS485 واجھة 
یتم إعداد واجھة RS485 افتراضًیا للمنفذ 5B. إذا كانت لدیك وحدة IBM POS تستخدم 
المنفذ 9B، قم بمسح الرمز المناسب باألسفل لبرمجة الوحدة ثم أوقف ماكینة الكاشیر وأعد 

تشغیلھا من جدید. وإذا كانت لدیك وحدة IBM POS تستخدم منفذ 17، قم بعمل مسح ضوئي 
للرمز الشریطي الخاص بواجھة IBM المنفذ 17 أدناه. 

.HHBCR-1 9، واجھةB منفذ IBM

واجھة IBM المنفذ 17 

.HHBCR-2 9، واجھةB منفذ IBM



! 

لمزید من اختیارات واجھة RS485، راجع دلیل المستخدم للمنتج  مالحظة:  
 .www.honeywellaidc.com ،عبر موقعنا اإللكتروني

 USB مسلسل 

إذا كنت تستخدم  جھاز كمبیوتر یعمل بنظامMicrosoft® Windows® ، یجب 
أن تقوم بتنزیل برنامج التشغیل من الموقع اإللكتروني 

(www.honeywellaidc.com). سیستخدم برنامج التشغیل أول رقم منفذ 
COM متاح. 

امسح الرمز التالي لبرمجة الماسح لمضاھاة منفذ COM منتظم قائم على RS232. تتعرف 
أجھزة الكمبیوتر Apple® Macintosh على الماسح كجھاز من فئة USB CDC وتستخدم 

تلقائیا برنامج تشغیل من الفئة نفسھا. 

 USB مسلسل

مالحظة: ال تلزم تھیئة إضافیة (مثل معدل نقل البیانات). 

 إرسال رمز الوظیفة 
عند تمكین ھذا االختیار وإدراج رموز الوظائف ضمن البیانات الممسوحة، ینقل الماسح رمز 

الوظیفة إلى الوحدة الطرفیة. ترد جداول ھذه الرموز الوظیفیة في دلیل المستخدم. عندما یكون 
الماسح في وضع إسفین لوحة المفاتیح، یتم تحویل رمز المسح إلى رمز حرفي قبل نقلھ. 

تمكین 
(افتراضي) 

تعطیل 



مسح رمز الدولة مسح رمز الدولة
بلجیكا 1
الدنمارك 8
فنلندا 2
فرنسا 3
ألمانیا/النمسا 4
بریطانیا العظمى 7

إیطالیا 5
النرویج 9
إسبانیا 10
سویسرا 6
الوالیات المتحدة األمریكیة (افتراضي)

 بلد لوحة المفاتیح 
 Keyboard" أو لوحة المفاتیح "USB Keyboard" إذا كانت واجھتك ھي لوحة المفاتیح

 .(US) فإن التخطیط االفتراضي للوحة مفاتیحك سیكون لوحة مفاتیح أمریكیة ،"Wedge
ولتغییر ھذا التخطیط، راجع الجدول أدناه لمعرفة لوحة المفاتیح الخاصة ببلدك. قم بعمل 

مسح ضوئي للرمز الشریطي لبرنامج بلد لوحة المفاتیح، یلیھ مسح ضوئي للرمز 
(الرموز) الضوئیة العددیة لرمز الدولة المناسب في   صفحة 13 وبعد ذلك 

قم بالمسح الضوئي للرمز الشریطي حفظ. 

افتراضًیا، ُتستخدم األحرف المحلیة البدیلة لألحرف التالیة: #$@[\]^’{|}~  راجع جدول 
بدائل العناصر ISO 646في دلیل المستخدم لعرض بدائل األحرف لكل بلد. 

 دولة لوحة مفاتیح البرنامج 

حفظ 
للقائمة الكاملة لرموز الدول، راجع دلیل المستخدم للمنتج على موقعنا  مالحظة:  

 .www.honeywellaidc.com اإللكتروني



 أوضاع المسح الضوئي 

عند التشغیل على الوضع عرض، یبدأ الماسح الضوئي في العمل عندما "یالحظ" وجود رمز 
شریطي. 

عند التشغیل على الوضع العرض المتدفق، یترك جھاز الماسح الضوئي مصباح المسح في 
وضع التشغیل طوال الوقت ویبحث باستمرار عن الرموز الشریطیة. 

عند التشغیل على الوضع العرض - ھاتف جوال، یكون جھاز الماسح الضوئي على أفضل وضع 
 .LED یمكنھ من قراءة الرموز الشریطیة من ھاتف جوال أو غیره من أجھزة شاشات

وضع العرض 

وضع العرض المتدفق 

للحصول على المزید من  أوضاع المسح الضوئي، انظر دلیل  مالحظة:  
المستخدم لمنتجك على موقعنا اإللكتروني:

 .www.honeywellaidc.com

وضع العرض - ھاتف جوال 



إضافة الحقة عالمة تبویب 

 الالحقة 
إذا كنت ترید رمز إرجاع بعد الرمز الشریطي، امسح الرمز الشریطي إضافة الرمز الشریطي 
الحقة إرجاع (CR Suffix). إذا كنت ترید عالمة تبویب بعد الرمز الشریطي، امسح الرمز 

الشریطي  إضافة الحقة عالمة تبویب. بخالف ذلك، امسح الرمز الشریطي إزالة الالحقة إلزالة 
الالحقة. 

إضافة الحقة إرجاع 

إضافة بادئة معرف الرمز لجمیع الرموز 

إزالة الحقة 

 إضافة بادئة ُمعرف الرمز لجمیع الرموز 
امسح الرمز الشریطي التالي إذا كنت ترغب في إضافة بادئة ُمعرف الرمز لجمیع الرموز في 

الحال. 

للقائمة الكاملةلُمعرفات الرموز، راجع دلیل المستخدم للمنتج على موقعنا  مالحظة:  
 .www.honeywellaidc.com اإللكتروني



 تعلیمات محرر تنسیقات البیانات 
فیما یلي التعلیمات المختصرة إلدخال تنسیق البیانات. للتعلیمات الكاملة، راجع دلیل المستخدم 
المتوفر على موقعنا اإللكتروني 
 .www.honeywellaidc.com

1. امسح رمزإدخال تنسیق البیانات. 
2. التنسیق الرئیسي/البدیل: امسح 0 للتنسیق الرئیسي. 

3. النوع الطرفي: قم بعمل نسخ ضوئي للرقم 099 ألي نوع طرفي 
4. معّرف الرمز: قم بعمل نسخ ضوئي للرقم 99 للرمز الشریطي من أي نوع 
5. الطول: امسح 9999 ألي رمز شریطي طولي. 
6. أوامر المحرر: استخدم جدول البرمجة التالي. 
7. امسح حفظ لحفظ إدخاالتك. 

حفظ 

أدخل تنسیق البیانات 

امسح جمیع تنسیقات البیانات 



جدول  البرمجة  
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 EZConfig-Scanning 
للوصول إلى المزایا اإلضافیة للماسح، استخدم EZConfig-Scanning، وھي أداة برمجیة 

 .www.honeywellaidc.com للتھیئة عبر اإلنترنت متوفرة على موقعنا اإللكتروني

 الدعم 
للبحث في قاعدة معرفتنا عن حلول أو للدخول إلى منفذ الدعم الفني واإلبالغ عن مشكلة، اذھب 

 .www.hsmcontactsupport.com إلى
 الضمان المحدود 

للحصول على معلومات بشأن الضمان، اذھب إلى الموقع اإللكتروني 
www.honeywellaidc.com انقر فوق موارد > ضمان.. 

 براءات االختراع 

www. للحصول على معلومات بخصوص براءات االختراع، ُیرجى الرجوع إلى الموقع
 .hsmpats.com

 وثائق الُمستخدم 

للحصول على دلیل المستخدم والوثائق األخرى، اذھب إلى الموقع اإللكتروني 
 .www.honeywellaidc.com

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifi cations 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. 
The information in this publication does not represent a commitment 
on the part of HII.
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.
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.
Copyright © 2015 Honeywell International Inc. All rights reserved.


