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Modelo da agência: 1990i

Observação: Consulte o Guia do Usuário para obter informações 
sobre a limpeza do dispositivo. 

Introdução 
Desligue o computador antes de conectar o scanner e ligue-o 
quando o scanner estiver totalmente conectado. 

Conjunto da fonte de alimentação (se incluído) 

Observação: A fonte de alimentação deve ser solicitada 
separadamente, se necessário.
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Conectar o scanner 
Ao conectar o scanner, verifique se o cabo está conectado com 
firmeza ao scanner. Solte a chapa de travação e deslize-a sobre 
a base do conector do cabo para travar o cabo no lugar. Aperte o 
parafuso.

USB: 

IP65/67

2

3

1



3

Conexão wedge via teclado

Porta serial RS232:
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Técnicas de leitura 
O visor projeta um feixe de luz vermelha que deve ser centralizado 
no código de barras, mas que pode ser posicionado em qualquer 
direção para se obter uma boa leitura.

Redefinição das configurações padrão de fábrica do 
produto 
O código de barras a seguir redefine todas as configurações 
predefinidas padrão no produto.

Modelos SR: Modelos XR:

Modelos XLR:

Redefinição das configurações padrão de fábrica do produto
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USB Serial 
Leia o seguinte código a fim de programar o scanner para 
emular uma porta COM convencional baseada em RS232. 
Se você estiver usando um computador Microsoft® Windows®, 
deverá fazer download de um driver do site da Honeywell  
(sps.honeywell.com). O driver usará o próximo número de porta 
COM disponível. Os computadores Apple® Macintosh 
reconhecem o scanner como um dispositivo de classe USB CDC 
e usam automaticamente um driver de classe.

Observação: Não é necessária nenhuma configuração adicional 
(por exemplo, taxa de transmissão de dados).

Teclado USB para PC 
Faça a leitura do seguinte código para programar o scanner 
para um teclado USB (PC). 

USB Serial

Teclado USB para PC

https://www.sps.honeywell.com
https://www.sps.honeywell.com
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Padrão do teclado (País) 
Faça a leitura do código do país apropriado abaixo para 
programar o layout do teclado para seu país ou idioma. 
Por padrão, a substituição de caracteres nacionais é utilizada 
para os seguintes caracteres: #$@[\]^‘{|}~ Consulte o gráfico de 
substituições de caracteres ISO 646 no seu Guia do Usuário 
para ver as substituições em cada país.

EUA (Padrão)

Bélgica

Dinamarca

Finlândia

França

Alemanha/Áustria

Grã-Bretanha
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Observação: Para obter uma lista completa de códigos de país, 
consulte o Guia do Usuário de seu produto.

Disparador 
Os códigos de barras a seguir permitem usar o scanner no 
Modo Disparador manual – Normal (é necessário pressionar 
o disparador para ler) ou no Modo Apresentação (o scanner 
é ativado quando “vê” um código de barras).

Itália

Noruega

Espanha

Suíça

Disparador manual – 
Normal (Padrão)

Modo Apresentação
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Streaming Presentation™
No modo Streaming Presentation, o scanner deixa a iluminação 
do leitor acesa o tempo todo e permanece pronto para ler 
códigos de barras a qualquer momento.

Sufixo
Se desejar inserir um retorno de carro depois do código de 
barras, faça a leitura do código Adicionar sufixo CR. Para 
adicionar uma tabulação depois do código de barras, faça 
a leitura do código de barras Adicionar sufixo Tab. Caso 
contrário, faça a leitura do código de barras Remover sufixo 
para remover os sufixos.

Modo Streaming Presentation

Adicionar sufixo CR

Adicionar sufixo Tab

Remover sufixo
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Adicionar prefixo de ID de código a todas as 
simbologias
Leia o seguinte código de barras se desejar adicionar um prefixo 
de ID de código a todas as simbologias de uma só vez.

Observação: Para obter uma lista completa de IDs de código, 
consulte o Guia do Usuário de seu produto.

Transmissão de códigos de função
Quando essa seleção está ativada e há códigos de função 
dentro dos dados lidos, o scanner transmite o código de 
função para o terminal. Os gráficos desses códigos de função 
são fornecidos no Guia do Usuário. Quando o scanner está no 
modo wedge via teclado, o código de leitura é convertido em 
um código-chave antes de sua transmissão.

Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias 
(temporário)

Ativar 
(Padrão)

Desativar
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Suporte
Acesse sps.honeywell.com e selecione Suporte (Support) para 
pesquisar uma solução em nosso banco de dados ou fazer login 
no portal de Suporte Técnico.

Documentação do Usuário
Para acessar o guia do usuário e outros documentos, acesse 
sps.honeywell.com.

Garantia Limitada
Para obter informações sobre garantia, acesse 
sps.honeywell.com e selecione Suporte > Garantias (Support >
Warranties).

Patentes
Para obter informações de patente, visite www.hsmpats.com.

Isenção de responsabilidade
A Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva o direito de 
alterar as especificações e outras informações contidas neste 
documento sem aviso prévio, e o leitor deverá, em todos os 
casos, consultar a HII para verificar se essas alterações foram 
realizadas. A HII não faz nenhuma declaração ou garantia em 
relação às informações apresentadas nesta publicação. 

A HII não deve ser responsável por erros técnicos ou editoriais 
ou omissões contidas neste documento; nem por danos 
acidentais ou por consequência do fornecimento, do 

https://www.hsmpats.com
https://www.sps.honeywell.com
https://www.sps.honeywell.com
https://www.sps.honeywell.com
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desempenho ou do uso deste material. HII se isenta de toda a 
responsabilidade pela seleção e uso de software e/ou hardware 
para atingir os resultados pretendidos.

Este documento contém informações exclusivas protegidas por 
direitos autorais. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte 
deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou 
traduzida para outro idioma sem o consentimento prévio por 
escrito da HII. 

Copyright © 2022 Honeywell Group of Companies. Todos os 
direitos reservados.
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