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Conteúdo da caixa
Certifique-se de que a caixa recebida contenha estes itens: 
• CK65 computador móvel 

(Modelo CK65L0N)

• Bateria de íon de lítio recarregável de 3,6 VCC

• Alça para mão

• Documentação do produto

Se você solicitou acessórios para o seu computador móvel, 
verifique se eles também estão inclusos no pedido. Guarde a 
embalagem original caso precise devolver o computador móvel 
para manutenção.

Especificações do cartão de memória
A Honeywell recomenda o uso de cartões de memória microSD™ 
ou microSDHC™, padrão SLC (Single Level Cell, célula de nível 
único) com os computadores móveis Dolphin para máximo 
desempenho e durabilidade. Entre em contato com um 
representante de vendas da Honeywell para obter informações 
adicionais sobre as opções de cartão de memória qualificadas.
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Recursos do Computador móvel

Microfone

Botão liga/
desliga

Sensor de luz 
ambientePainel de toque

Teclado
(dependente do

modelo)

Notificação/leitura/
LEDs de status da 
bateria

Leitor ótico (abertura do LED/Laser)

LEDs de status do teclado

Botões de 
leitura

Todos os leitores óticos
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Lente da
câmera e

flash

Trava da bateria
(sob a alça de mão)

Segurança de laser 
Local da etiqueta

 Botão de leitura/aux

Alça para
mão

Conector E/S

Botão de
leitura/aux

Modelo CK65 com leitor ótico N6703

Slot do cartão microSD
(bateria e alça de mão removidas)

 Todas as unidades CK65
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Lente da
câmera e

flash

Slot do cartão microSD
(bateria e alça de mão removidas)

Trava da bateria
(sob a alça de mão)

Segurança de laser 
Local da etiqueta

 Botão de leitura/aux

Alça para
mão

Conector E/S

Botão de
leitura/aux

Modelo CK65 com leitor ótico EX20

 Todas as unidades CK65
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Instalar um cartão microSD (opcional)

Consulte Instalar a bateria para informações sobre a liberação 
da alça de mão. 
Formate o cartão microSD antes da primeira utilização.

Sempre desligue o computador antes de tentar 
instalar ou remover um cartão.
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Instalar a bateria
O CK65 computador móvel acompanha uma bateria de íons de 
lítio de 3,6 VDC e 18 watt-hora, fabricada para a Honeywell 
International Inc.

Utilize somente o conjunto de baterias de íons de lítio 
da Honeywell modelos AB17, AB18 e 1001AB01.

Verifique se todos os componentes estão secos antes 
de inserir a bateria no computador. A conexão de 
componentes úmidos pode causar danos não 
cobertos pela garantia.
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Carregar o Computador móvel 
O CK65 computador móvel acompanha uma bateria 
parcialmente carregada. Carregue a bateria com um dispositivo 
de carregamento CK3 Series por pelo menos 4 horas. O uso do 
computador durante o carregamento da bateria aumenta 
significativamente o tempo necessário para atingir uma carga 
completa. 

O CK65 computadores móveis é projetado para uso com 
acessórios de carregamento CK3 Series. 

Recomendamos o uso de acessórios e adaptadores 
de alimentação Honeywell. O uso de quaisquer 
acessórios ou adaptadores que não sejam da 
Honeywell pode causar danos não cobertos pela 
garantia.

Certifique-se de que todos os componentes estejam 
secos antes de conectar o computadores e as baterias 
aos dispositivos periféricos. A conexão de 
componentes úmidos pode causar danos não 
cobertos pela garantia.
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Ligar e desligar
A tela de boas-vindas aparece quando você liga o computador 
pela primeira vez. Você pode digitalizar um código de barras de 
configuração ou usar o assistente para configurar o 
computador manualmente. Depois que a configuração estiver 
concluída, a tela de boas-vindas não aparecerá mais na 
inicialização e o modo de provisionamento será desativado 
(desabilitado) automaticamente.
Para ligar o computador:
• Pressione o botão Liga/desliga e o mantenha pressionado 

por aproximadamente três segundos. Em seguida, solte-o.

Para desligar o computador:

1. Pressione o botão Liga/desliga e o mantenha pressionado 
até que o menu de opções seja exibido.

2. Toque em Power off (Desligar).

Substituição da bateria
Modo Swap Battery (Troca de bateria)
Sempre coloque o computador no modo Swap Battery (Troca de 
bateria) antes de remover a bateria. O modo Swap Battery (Troca 
de bateria) coloca o computador em estado de baixo consumo 
de energia para que a bateria possa ser removida por um curto 
período. 
Para ativar o modo Swap Battery (Troca de bateria):

1. Pressione o botão Liga/desliga e o mantenha pressionado 
até que o menu de opções seja exibido.

2. Toque em Swap Battery (Troca de bateria) e siga as 
instruções na tela.
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3. Depois de substituir a bateria, pressione o botão Liga/
desliga.

Modo Sleep (Suspensão)
O modo Sleep (Suspensão) desativa automaticamente o painel 
de toque e bloqueia o computador para economizar bateria 
quando o computador fica inativo por um período programado. 

1. Pressione e o solte o botão Liga/desliga para acordar o 
computador.

2. Arraste o  em direção à parte superior do painel para 
desbloquear o computador.

Ajuste o tempo de suspensão do painel
Para ajustar a quantidade de tempo antes de o painel entrar em 
modo de suspensão após ficar ocioso:

1. Toque em  > Settings (Configurações) > Display (Painel) > 
Advanced (Avançado) > Sleep (Suspensão).

2. Selecione a quantidade de tempo antes de o painel entrar 
em modo de suspensão.

3. Toque em  para voltar à tela Home (Inicial).
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Sobre a tela Home (Inicial)
Barra de notificações/
status

Barra de pesquisa

Toque em  para 
iniciar uma pesquisa 
por voz ou um 
comando de voz. 

Painel da tela 
Home (Inicial)

Toque em  
para acessar todos 
os aplicativos.

Bandeja de favoritos

Botões de navegação
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Botões de navegação e função
Para ver a localização dos botões, consulte Recursos do 
Computador móvel.

Botão Descrição

Voltar Retorne à tela anterior.

Início Retorne à tela inicial.

Aplicativos 
recentes

Visualize e alterne entre os 
aplicativos usados 
recentemente.

Leitura Pressione o botão de leitura 
direito, esquerdo ou frontal 
para acionar o leitor.
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Sobre o modo de provisionamento
Após o processo inicial de configuração ser concluído, o modo 
de provisionamento será desativado automaticamente. A 
digitalização de código de barras para instalar aplicativos, 
certificados, arquivos de configuração e licenças no 
computador é restrita, a menos que você habilite o modo de 
provisionamento nas configurações do aplicativo. Para saber 
mais, verifique o guia de usuário.

Ler um código de barras com a Demonstração de 
leitura
Observação: para obter um desempenho otimizado, leia o código de 

barras levemente angulado para evitar reflexos.

1. Toque em  > Demos (Demonstrações) > Scan Demo (Ler 
Demonstração).

2. Aponte o computador para o código de barras.

3. Toque em Scan (Leitura) na tela de toque ou pressione e 
mantenha pressionado um dos botões Scan (Leitura). 
Centralize o feixe sobre o código de barras.

A decodificação dos resultados é exibida na tela.
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Observação: no aplicativo Scan Demo (Ler Demonstração), nem todas 
as simbologias de códigos de barra estão habilitadas por 
padrão. Se não é possível ler um código de barras, a 
simbologia correta pode não estar habilitada. Para saber 
mais sobre como modificar as configurações padrão do 
aplicativo, consulte o guia do usuário.

Sincronizar dados
Para mover arquivos entre seu CK65 e um computador:

1. Conecte o CK65 ao seu computador usando o carregador 
USB/acessório de conexão.

2. No CK65, deslize a tela de cima para baixo para ver o painel 
de notificações. 

3. Toque duas vezes na notificação de conexão USB do 
sistema Android para abrir o menu de opções.

4. Selecione Transferir arquivos ou Transferir fotos (PTP).

5. Abra o navegador de arquivos em seu computador.

6. Navegue para CK65. Agora, você pode copiar, excluir e 
mover arquivos ou pastas entre o computador e o CK65, 
assim como faz com outras unidades de armazenamento 
(por exemplo, recorte e cole ou arraste e solte).

Observação: Quando o modo de provisionamento está desativado, 
algumas pastas ficam ocultas da exibição no navegador. 
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Reiniciar o Computador móvel
Talvez você precise reiniciar o computador móvel para corrigir 
as condições em que um aplicativo para de responder ao 
sistema ou em que o computador parece estar bloqueado. 

1. Pressione o botão Liga/desliga e o mantenha pressionado 
até que o menu de opções seja exibido.

2. Selecione Restart (Reiniciar).

Para reiniciar o computador caso o painel de toque não esteja 
respondendo:
• Pressione o botão Liga/desliga e mantenha-o pressionado 

por aproximadamente oito segundos até que o computador 
reinicie.

Observação: para obter mais informações sobre as opções avançadas 
de redefinição, consulte o guia do usuário.

Suporte
Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimento 
ou fazer login no Portal de Suporte Técnico e informar um 
problema, acesse www.hsmcontactsupport.com.

Documentação
A documentação do produto está disponível em 
www.honeywellaidc.com.
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Garantia limitada
Para obter informações sobre a garantia, acesse 
www.honeywellaidc.com e clique em Get Resources (Obter 
recursos) > Product Warranty (Garantia do produto).

Patentes
Para obter informações sobre patentes, consulte 
www.hsmpats.com.

Marcas comerciais
Google, Android, Google Play e outras marcas são marcas 
comerciais da Google LLC.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make 
changes in specifications 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. HII disclaims all responsibility for the selection 
and use of software and/or hardware to achieve intended 
results.
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 © 2019 Honeywell International Inc. All rights 
reserved.
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