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مكونات المن�ج
تأ?د أن صندوق الشحن الخاص بك يح�وي عل* هذه العناصر:

•   8675i ماسح ضوئ� صغير الحجم وم�ين وقابل لالرتداء من Honeywell

   بطارية قابلة إلعادة الشحن•

   وثائق المن�ج•

إذا كنت قد طلبت ملحقات لWXازك، ف�حقق أنها مشمولة كذلك بالطلب. تأ?د 
من االح�فاظ بالعبوة األصلية ف� حال كنت بحاجة إلرجاع الWXاز لصيان�ه.

!
قبل أن تحاول اس�خدام البطارية الموجودة ف� ال��از أو شحنها أو 

 اس�بدالها،
اقرأ بعناية جميع الملصقات والعالمات ووثائق المن�ج الواردة ف� 

 الصندوق أو
الم�احة عبر اإلن�رنت عل: عنوان الموقع اإللك�رون� 

sps.honeywell.com . انة البطارية لأل?�زةAلمعرفة المزيد عن ص
 المحمولة، ان�قل إل:

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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مAزات ال��از 
البطارية

الماسح الضوئ�

مزال#ج 
البطارية

 لحالة المسح LEDمصباح 
الضوئ�/البطارية

 لحالة المسح LEDمصباح 
Bluetoothالضوئ�/

مشغل المسح 
الضوئ�

نقطة اتصال 
NFC

حلقة الحزام

حلقة 
ال�شغيل

 LEDمصباح 
لحالة المسح 

الضوئ� مشبك الحزام

مزالج ال�حرير
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شحن البطارية 
 الماسح الضوئ� صغير الحجم والم�ين والقابل لالرتداء ببطارية 8675iي�م شحن 

مشحونة جزئ#ًا. يجب أن تكون البطارية مشحونة بالكامل قبل اس�خدامها ألول 
مرة. تsوفر محطات الشحن ال�ال#ة للWXاز ويجب شراؤها عل* نحٍو منفصل:

•MB8-BAT-SCN10

•MB24-BAT-SCN10

•MB4-SCN10

•MB12-SCN10

•MB1-SCN10  
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تركAب البطارية 
عة من 570 فولت، 3.85ي�م شحن الWXاز مزوًدا ببطارية   ملل� أمبير/الساعة، مصنَّ

  Honeywell International Incِقبل شركة .

اس�بدال البطارية
 اس�بدال البطارية ف� ب#ئة خال#ة من الغبار الزائد أو يجب  مالحظة:

الجسيمات ل�جنب ترا?م الغبار داخل الوحدة.

. فقد Honeywellُنوص� باس�خدام مهايئات طاقة وملحقات 
 Honeywellيؤدي اس�خدام ملحقات أو مهايئات طاقة بخالف 

إل: حدوث تلف ال يغطيه الضمان.

تأ^د من أن جميع المكونات جافة قبل توصAل الكمبيوترات 
والبطاريات باأل?�زة الطرفAة. فقد يؤدي توصAل مكونات رطبة إل: 

حدوث تلف ال يغطيه الضمان.

.BAT-SCN10 طراز Honeywellال تس�خدم سوj بطارية شركة 
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  صوت صفير ويه�ز ويومض مؤشر8675iعندما ينخفض شحن البطارية، يصدر 
LED الخاص بالبطارية. إذا أردت اس�بدال البطارية، فاضغط عل* مزال#ج البطارية 

وارفع البطارية ألعل*.

اس�بدل البطارية بمحاذاتها مع الجزء الخلف� للWXاز وإدخالها ف� الWXاز. 

jسرAمن: أو الAد الAال�شغيل بال
ل�حرير إصبع الزناد، اقلب الWXاز. واضغط عل* مزالج ال�حرير ف� األسفل. قم ب�دوير 
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الزناد وإطباقه ف� مكانه ل�غيير ال�شغيل إل* ال#د الصحيحة.

قم بربط ال��از ف� إصبعك
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ارفع مشبك الحزام ألعل* لف�ح الحزام. أدخل إصبعك ف� حلقة الزناد. اسحب 
الشريط الزائد ألسفل. اضغط ألسفل عل* مشبك الحزام. اسحب الحزام الزائد عبر 

حلقة الحزام.

تشغيل ال��از
اضغط عل* الزناد ل�شغيل الWXاز. 
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وضع المعصم عند المسح الضوئ�

كAفية المسح الضوئ� للرمز الشريط�
ط نمط اس�هداف ل#زر 8675iيح�وي الماسح الضوئ�   عل* مس�كشف عرض يسلِّ

 ساطع.
ويجب توس#ط نمط االس�هداف فوق الرمز الشريط�، غ#ر أنه يمكن وضعه ف� أي 

 اتجاه
للحصول عل* قراءة ج#دة.

ق مباشرًة ف� شعاع الليزر.!     ال تحدِّ

:FRطرازات :SRطرازات 
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®Bluetoothقم ب�وصAل ال��از عبر 
 ل��از كمبيوتر Bluetoothإقران ال��از بمنفذ تسلسل� 

 شخص�
أو ?�از كمبيوتر محمول: وضع إعادة ال�وصAل بالمضيف

 مضيفة م�ل أ�Wزة الكمبيوتر الشخصية، Bluetooth بأ�Wزة 8675iيمكن إقران 
وأ�Wزة الكمبيوتر المحمولة، واأل�Wزة اللوح#ة. ف� هذا الوضع، س#حاول المضيف 

باس�مرار االتصال بالWXاز. وإذا أصبح الWXاز والمضيف غ#ر م�صلين، س#قوم 
المضيف بإدارة إعادة االتصال.

-Host Recon (إعادة االتصال بالمضيف  امسح الرمز الشريط� الخاص بـ .1 
nect Mode( .أدناه ،

 أخر�. Bluetoothقم ب�عيين �Wازك المضيف بحيث �بحث عن أ�Wزة .2
(راجع دل#ل المس�خدم الخاص بWXازك المضيف لالطالع عل* تعليمات 

اإلقران). 
، يمكنك تحديده من القائمة 8675iعندما يحدد �Wازك المضيف موقع .3

المعروضة. 

 دل#ل المس�خدم إذا كان �Wازك المضيف يعرض 8675i   راجع مالحظة:
).PINرقم تعريف شخص� (

وضع إعادة ال�وص#ل بالمضيف
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  ل��از كمبيوتر شخص� أو ?�ازBluetoothإقران ال��از بـ 
HIDكمبيوتر محمول: وضع لوحة مفاتAح 

.HID باس�خدام لوحة مفات#ح Bluetooth بWXاز 8675iف� هذا الوضع، يق�رن 

 باستخدام Bluetoothالتوصيل بجهاز    قم بمسح الرمز الشريط� الخاص بـ .1 
 أدناه. HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)لوحة مفاتيح 

 

 أخر�. Bluetoothقم ب�عيين �Wازك المضيف بحيث �بحث عن أ�Wزة .2
(راجع دل#ل المس�خدم الخاص بWXازك المضيف لالطالع عل* تعليمات 

اإلقران). 
، يمكنك تحديده من القائمة 8675iعندما يحدد �Wازك المضيف موقع .3

المعروضة. 

 دل#ل المس�خدم إذا كان �Wازك المضيف يعرض 8675i   راجع مالحظة:
).PINرقم تعريف شخص� (

Bluetooth ال�ي تعمل ب�قنية HIDتوص#ل لوحة مفات#ح 
)Bluetooth HID Keyboard Connect(
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قطع االتصال بالمضيف
بمجرد توص#ل �Wازك بمضيف، يجب عليك فصله لالتصال بWXاز مخ�لف. قم 

 )Bluetooth Disconnect(قطع االتصال بـ بمسح الرمز الشريط� الخاص بـ 
Bluetooth 

إللغاء ربط الماسح بالمضيف المرتبط به حال#ًا. 

 النقر ™Androidاإلقران ب��از محمول يعمل بنظام 
واإلقران

 عن طريق لمس األ�Wزة 8675i بـ ™Androidيمكنك إقران هاتف يعمل بنظام 
مًعا.

.)On(التشغيل  ف� هاتفك ف� وضع NFC   تأ?د من أن إعداد .1 
 بالWXاز.Androidالمس هاتف .2
س#�عرف الهاتف عل* الWXاز ويطالبك باإلقران..3
 بهاتفك.Bluetooth ف� إعدادات 8675iتحقق من إقران .4

فصل البلوتوث
11



 أو Androidاإلقران ب��از محمول يعمل بنظام 
Apple™ 

® Windowsأو 
 بأ�Wزة الهاتف المحمول ال�ي تعمل بنظام 8675iيمكن إقران .1 

Androidو Appleو Windows ناءªباس� ،Windows CEو Mobile قم .
 ب�عيين هاتفك المحمول
 أخر�. (راجع دل#ل المس�خدم الخاص Bluetoothبحيث �بحث عن أ�Wزة 

بWXازك المحمول لالطالع عل* تعليمات اإلقران.) 
 Bluetoothوضع التوصيل بجهاز قم بمسح الرمز الشريط� الخاص بـ .2

 باستخدام
 HID (Bluetooth HID Keyboard Connect)لوحة مفاتيح 

أدناه. 

 كلوحة مفات#ح. انقر 8675iعل* �Wاز الهاتف المحمول، يظهر �Wاز .3
فوقه لإلقران. 

Bluetooth ال�ي تعمل ب�قنية HIDتوص#ل لوحة مفات#ح 
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 م�بت ف� مركبةHoneywellاإلقران ب��از كمبيوتر 
 Thor م�ب�ة ف� مركبة، م�ل Honeywell بأ�Wزة كمبيوتر 8675iيمكن إقران 

VM1 أو VM2 زة الكمبيوتر المحمولة منWأو بأ� ،Tecton .

 Bluetoothقطع االتصال بجهاز    قم بمسح الرمز الشريط� الخاص بـ .1 
) Bluetooth HID Keyboard Disconnect(باستخدام لوحة مفاتيح 

HID  .أدناه

 الوارد مع الWXاز، أو EZPairing لمسح الرمز الشريط� 8675iاس�خدم .2
المرتبط بالWXاز، أو المعروض عل* الشاشة. �بدأ الرمز الشريط� 

EZPairing بـ {FNC3}LnkB أرقام، م�ل النموذج 10، م�بوًعا بعشرة 
الموضح أدناه. 

Bluetooth ال�ي تعمل ب�قنية HIDفصل لوحة مفات#ح 
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Vocollectاإلقران ب��از 
ف� هذا الوضع، س#حاول الماسح الضوئ� باس�مرار االتصال بالمضيف. وإذا أصبح 

الWXاز والمضيف غ#ر م�صلين ببعضهما، س#قوم الماسح الضوئ� بإدارة إعادة 
االتصال.

  االتصال بالملف التعريفي لمنفذ تسلسلي لـ   امسح الرمز الشريط� الخاص بـ .1 
Bluetooth.أدناه 

 

 باس�خدام رموز اإلنهاء المس�خدمة لسير العمل. غالًبا 8675iقم ب�كوين .2
ما يكون هذا رجوع إل* أول السطر وإضافة سطر، وهو ما يمكن برمج�ه 

 عن طريق المسح الضوئ� للرمز الشريط� ال�ال�:

 دل#ل المس�خدم إذا كنت بحاجة إل* رموز إنهاء أخر�.8675iراجع 
 عل*: Vocollect، قم ب�عيين �Wاز VoiceConsoleف� .3

Bluetooth (Bluetooth Scanner)ماسح ضوئي بتقنية نوع اإلقران    •
 Device listens for (يستمع الجهاز إلى االتصال الطرفي   وضع االتصال •

peripheral connection( 
)Disabled(معطَّل    نوع األمان •

يمكن تحقيق اإلقران البسيط القائم عل* المسح الضوئ� من خالل إنشاء .4
. �بدأ Voculationرمز شريط� مخصص لإلقران وتطبيقه عل* كل �Wاز 

Bluetoothاالتصال بالملف ال�عريف� لمنفذ تسلسل� لـ 

CR/LFالحقة 
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، م�بوًعا باثن� عشر رقًما، LnkB {FNC3} بـ EZPairingالرمز الشريط� 
م�ل النموذج الموضح أدناه. 

 باس�مرار عند إقران Bluetooth الخاص ب�قنية LEDيومض مصباح .5
8675i 8675 بالمضيف. وبمجرد شحن بطاريةi ،از مضيفWXوإقرانه ب 

يمكنك بدء مسح الرموز الشريطية ضوئ#ًا. 

إعادة تعيين اإلعدادات االف�راضAة المخصصة
، فامسح الرمز 8675iإذا كنت تريد اس�عادة اإلعدادات االف�راض#ة المخصصة إل* 

 )Activate Custom Defaults (تنشيط اإلعدادات االفتراضية المخصصةالشريط� 
أدناه. هذا هو الرمز الشريط� االف�راض� الموص* به لمعظم المس�خدم#ن. وهو 

 إل* اإلعدادات االف�راض#ة المخصصة. ف� حال عدم 8675iيقوم بإعادة تعيين 
 إل* إعدادات 8675iوجود إعدادات اف�راض#ة مخصصة، يقوم بإعادة تعيين 

المصنع االف�راض#ة. ي�م تعيين أي إعدادات، لم ي�م تحديدها من خالل اإلعدادات 
االف�راض#ة المخصصة، اف�راض#ًا إل* إعدادات المصنع االف�راض#ة.

  يؤدي فحص الرمز الشريط� االف�راض� أيًضا إل* ق#ام كل من مالحظة:
8675i والمضيف بإجراء إعادة تعيين ويصبحان غ#ر مرتبطين. يجب إعادة 

 بالمضيف. 8675iربط (إقران) 

تنشيط اإلعدادات االف�راض#ة المخصصة
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الدعم
للبحث ف� قاعدة المعرفة الخاصة بنا عن حلول أو ل�سجيل الدخول إل* بوابة 

.)Supportدعم ( وحدد sps.honeywell.com“الدعم الفن�”، ان�قل إل* 

وثائق المس�خدم
.sps.honeywell.comلمطالعة دل#ل المس�خدم والوثائق األخر�، ان�قل إل* 

ضمان محدود
الدعم  وحدد sps.honeywell.comلمطالعة معلومات الضمان، ان�قل إل* 

)Support) الضمانات< (Warranties(.

براءات االخ�راع
.www.hsmpats.comلمزيد من المعلومات عن براءة االخ�راع، راجع 

إخالء المسئولAة
 بالحق ف� إجراء Honeywell International Inc. (“HII”)تح�فظ شركة 

تغييرات ف� المواصفات والمعلومات األخر� الواردة ف� هذا المس�ند دون إشعار 
 ل�حديد ما إذا كان قد HIIمسبق، ويجب عل* القارئ ف� جميع الحاالت اس�شارة 

م شركة تم إجراء أي تغييرات من هذا القبيل.   أي تعهدات أو ضمانات HIIال تقدِّ
بشأن المعلومات الواردة ف� هذا المنشور.

 مسؤول#ة األخطاء الفنية أو ال�حريرية أو اإلغفاالت الواردة هنا؛ HIIال تsحمل شركة 
وال عن األضرار العرض#ة أو ال�بعية الناتجة عن تWXيز أو أداء أو اس�خدام هذه 

 أي مسئول#ة عن اخ�يار البرنامج و/أو الWXاز HIIالمواد. ال تsحمل شركة 
واس�خدامهما ف#ما ي�علق ب�حقيق الن�ائج المقصودة.

يح�وي هذا المس�ند عل* معلومات ملكية محمية بموجب حقوق النشر. كافة 
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الحقوق محفوظة. ال يجوز نسخ أي جزء من هذا المس�ند أو نسخه أو ترجم�ه إل* 
.HIIلغة أخر� دون موافقة ك�اب#ة مسبقة من 

 Honeywell International لشركة 2022-2021© حقوق الطبع والنشر لعام 
Inc.جميع الحقوق محفوظة .

Microsoft ®Windows®و Windows NT®و Windows 2000و Windows 
MEو Windows XP وشعار Windows ه� عالمات تجارية أو عالمات تجارية 

لة لشركة  .Microsoft Corporationُمسجَّ

.Bluetooth SIG, Inc والشعارات مملوكة لشركة ®Bluetoothعالمة كلمة 

Android™ ه� عالمة تجارية لشركة Google Inc.

Apple ه� عالمة تجارية لشركة Apple, Inc لة ف� الواليات الم�حدة .، ُمسجَّ
ودول أخر�.
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