
ScanPal™ EDA61K Series 
Computador móvel Android™

Guia rápido

EDA61K-A-BR-QS-01 Rev A 
02/21



O que Contém na Caixa
Certifique-se de que sua caixa de remessa contenha estes itens:
• Computador móvel ScanPal 

(Modelo EDA61K-0 ou EDA61K-1)

• Bateria recarregável de íon-lítio 3,6 V

• Documentação do produto

Se você solicitou acessórios para o computador móvel, verifique 
se eles também estão incluídos no pedido. Guarde a 
embalagem original para o caso de precisar devolver o coletor 
de dados para manutenção.

Nota: Os modelos EDA61K-0 não incluem conexão de rede 
WWAN.

Especificações do Cartão de Memória
A Honeywell recomenda o uso de cartões de memória microSD™ 
ou microSDHC™ de nível industrial com célula de nível único 
(SLC) compativel com os computadores móveis ScanPal para 
máximo desempenho e durabilidade. Entre em contato com o 
seu representante de vendas Honeywell para obter informações 
adicionais sobre as opções de modelos de cartão de memória 
mais qualificado.
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Recursos do Computador móvel

Microfone

Indicador de energia

Display touch

Botão de 
leitura

Módulo de 
leitura

Indicador de 
leitura

Botão de 
energia

Teclado 
(dependente 

do modelo)
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Flash/lanterna para câmera 
(dependente do modelo)

Cartão Micro SIM e 
Tampa do Cartão MicroSD 

(bateria removida)

Localização da 
etiqueta de 

segurança do 
laser

Conector E/S

Alto falante
Bateria

Botão e trava da bateria

Porta USB

Alça de mão
(acessório opcional)

Botão de leitura
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Instale um Cartão Micro SIM
Somente os modelos EDA61K-1 (WWAN) oferecem suporte ao 
uso de cartão micro SIM para recursos de telefone celular.

Nota: Sempre desligue o computador antes de tentar instalar ou 
remover uma placa.

1

2

3 4 5
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Instalando um Cartão MicroSD (opcional)
Nota: Formate o cartão microSD antes do uso inicial.

Nota: Sempre desligue o computador antes de tentar instalar ou 
remover o cartão micro SIM.

1 2 3
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Instalando a Bateria
O EDA61K é enviado com uma bateria Li-ion 3,6 V fabricada 
pela Honeywell International Inc.

Recomendamos o uso de baterias de íon de lítio 
Honeywell. O uso de qualquer bateria que não seja da 
Honeywell pode resultar em danos não cobertos pela 
garantia.

Certifique-se de que todos os componentes estejam 
secos antes de colocar a bateria no computador. 
O acoplamento de componentes úmidos pode causar 
danos não cobertos pela garantia.

12
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 Instalando a Alça de Mão (acessório opcional)

1 2

3
4
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Carregando o EDA61K
O coletor de dados EDA61K é fornecido com uma bateria 
parcialmente carregada. Carregue a bateria com um dispositivo 
de carregamento EDA61K por no mínimo 5 horas. Usar o 
computador enquanto carrega a bateria aumenta o tempo 
necessário para atingir uma carga completa.

Os computadores móveis EDA61K são projetados para uso com 
os seguintes acessórios de carregamento EDA61K: Home base, 
doca com quatro posiçoes e cabo USB. Para obter informações 
sobre acessórios, consulte o Guia de acessórios para 
computadores móveis corporativos da série ScanPal EDA60K/
EDA61K em www.honeywellaidc.com.

Ligar / Desligar
Na primeira vez que você liga o computador, uma tela de boas-
vindas é exibida. Você pode ler um código de barras de 
configuração ou usar o assistente para configurar 
manualmente o computador. Assim que a configuração for 
concluída, a tela de boas-vindas não aparecerá mais na 
inicialização e o modo Provisioning (consulte a página 13) será 
automaticamente desligado (desabilitado).
Para ligar o computador:
• Pressione e segure o botão Liga/Desliga por 

aproximadamente 3 segundos e solte.

Recomendamos o uso de acessórios e adaptadores de 
energia Honeywell. O uso de qualquer acessório ou 
adaptador de energia que não seja da Honeywell pode 
causar danos não cobertos pela garantia.

Certifique-se de que todos os componentes estejam 
secos antes de conectar os computadores e baterias 
aos dispositivos periféricos. O acoplamento de 
componentes úmidos pode causar danos não 
cobertos pela garantia.
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Para desligar o computador:

1. Pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o menu de 
opções seja exibido.

2. Toque em Desligar.

Nota: Você deve sempre desligar o computador antes de remover 
a bateria.

Removendo a Bateria

Substituindo a Bateria
Hot Swap
Você pode substituir a bateria sob demanda, desde que as 
seguintes condições sejam atendidas:
• O computador se manteve ligado por pelo menos 4 minutos.

E

• Você insere uma nova bateria em 30 segundos.

1 2

3
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Modo Dormir
O modo de suspensão desliga automaticamente a tela do 
display touch e bloqueia o computador para economizar bateria 
quando o computador fica inativo por um período de tempo 
programado.

1. Pressione e solte o botão Liga/Desliga para despertar o 
computador.

2. Arraste o  ícone de cadeado em direção ao topo da tela 
para desbloquear o celular.

Ajuste o Tempo de Repouso da Tela
Para ajustar a quantidade de tempo antes de a tela dormir após 
a inatividade:

1. Deslize para cima na tela inicial.

2. Selecione Configurações> Tela> Suspensão.

3. Selecione a quantidade de tempo antes que o monitor entre 
no modo de espera.

4. Pressione  para retornar à tela inicial.
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Sobre a Tela Inicial

Para saber como personalizar a tela inicial, consulte o guia do 
usuário.

Notificação /
barra de status

Toque  para iniciar 
uma pesquisa ou 
comando por voz

Painel da tela inicial

Ícones de favoritos

Botões de Navegação
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Botões de Navegação e Função
Para localizar os botões, consulte Recursos do Computador 
móvel.

Botão Descrição

Voltar Volte para a tela anterior.

Início Volte para a tela inicial.

Leitura Pressione o botão de
Leitura esquerdo, direito ou
frontal para acionar o scanner.

Aplicativos
recentes

Ver e alternar entre aplicativos
usados recentemente.
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Sobre o Modo de Provisionamento
Depois de concluir o processo de configuração pronto para uso, 
o modo de provisionamento é automaticamente desativado. A 
leitura de um código de barras para instalar aplicativos, 
certificados, arquivos de configuração e licenças no 
computador é restrita, a menos que você habilite o modo 
Provisionamento no aplicativo Configurações. Para saber mais, 
consulte o guia do usuário.

Realize a Leitura de um Código de Barras com a 
Demonstração de Leitura
Para um desempenho ideal, evite reflexos lendo o código de 
barras em um pequeno ângulo.

1. Deslize para cima na tela para acessar todos os aplicativos.

2. Selecione Demos > Scan 
Demo.

3. Aponte o computador para o 
código de barras.

4. Toque em Scan na tela ou 
pressione e segure qualquer 
botão para realizar a leitura. 
Centralize o feixe de mira sobre 
o código de barras.

Os resultados da decodificação 
aparecem na tela.
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Nota: No aplicativo Scan Demo, nem todas as simbologias de 
código de barras são habilitadas por padrão. Se um código 
de barras não for lido, a simbologia correta pode não estar 
habilitada. Para saber como modificar as configurações 
padrão do aplicativo, consulte o guia do usuário.

Sincronizar Dados
Para transferir arquivos entre o EDA61K e o computador:

1. Conecte o EDA61K ao computador usando uma doca de 
carregamento / comnicação USB ou encaixe-o.

2. No EDA61K, deslize de cima para baixo na tela para ver o 
painel de notificações.

3. Selecione a notificação do sistema Android duas vezes para 
abrir o menu de opções.

4. Selecione Transferência de arquivo ou PTP.

5. Abra o navegador de arquivos em seu computador.

6. Navegue até o EDA61K. Agora você pode copiar, excluir e 
mover arquivos ou pastas entre seu computador e o 
EDA61K como faria com qualquer outra unidade de 
armazenamento (por exemplo, cortar e colar ou arrastar e 
soltar).

Nota: Quando o modo de provisionamento está desativado, 
algumas pastas ficam ocultas no navegador de arquivos
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Reinicie o Computador Móvel
Pode ser necessário reiniciar o computador móvel para corrigir 
as condições em que um aplicativo para de responder ao 
sistema ou o computador parece estar travado.

1. Pressione e segure o botão Liga/Desliga até que o menu de 
opções apareça.

2. Selecione Reiniciar.

Para reiniciar o computador se a tela do painel de toque não 
responder:
• Pressione e segure o botão Liga/Desliga por 

aproximadamente 8 segundos até que o computador reinicie.

Nota: Para aprender sobre as opções avançadas de redefinição, 
consulte o guia do usuário.

Suporte
Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimento 
ou para fazer login no portal de Suporte Técnico e relatar um 
problema, vá para www.hsmcontactsupport.com.

Documentação
A documentação do produto está disponível em  
www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada
Para obter informações sobre a garantia, acesse 
www.honeywellaidc.com e clique em Recursos> Garantia do 
produto.
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Patentes
Para obter informações sobre patentes, consulte 
www.hsmpats.com.

Aviso Legal
Honeywell International Inc. (“HII”) reserva-se o direito de fazer 
alterações nas especificações e outras informações contidas 
neste documento sem aviso prévio, e o leitor deve, em todos os 
casos, consultar a HII para determinar se essas alterações 
foram feitas. As informações desta publicação não representam 
um compromisso por parte da HII.
A HII não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou 
omissões contidas neste documento; nem por danos 
incidentais ou conseqüenciais resultantes do fornecimento, 
desempenho ou uso deste material. A HII se isenta de qualquer 
responsabilidade pela seleção e uso de software e / ou 
hardware para alcançar os resultados pretendidos.
Este documento contém informações proprietárias protegidas 
por direitos autorais. Todos os direitos são reservados. 
Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, 
reproduzida ou traduzida para outro idioma sem o 
consentimento prévio por escrito da HII.
Copyright © 2021 Honeywell International Inc.
Todos os direitos reservados.
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