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Základní přehled

Základní přehled

Skenovací sklíčko
LED pro bezdrátovou komunikaci

Klávesnice
Komunikační / nabíjecí port

LED pro správné načtení a nabíjení baterie

Kryt baterie

Zdířka pro poutko

LCD obrazovka
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Obsah Balení

Následující položky jsou součástí balení.

CPT-8200
LI-Ion baterie

Standartní USB kabel
Univerzální zdroj
Produkt CD

Stručný návod k obsluze

Poutko
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Vložení baterie a pamětové karty

Poznámka : všechny nesprávné manipulace můžou snížit životnost baterie.

1 . Na krytu baterie posuňte západku smětem do prava pro odemknutí krytu baterie.

2. Posuňte kryt baterie směrem dolu.

3. Prstem posuňte zajištovací plíšek pro odemknutí SD karty.

5. Vložte pamětovou kartu (micro SD nebo micro SDHC) na držák pro SD kartu.

7. Posuňte zajíštovací plíšek pro zamknutí pamětové karty.

8. Zasuňte baterii do bateriového prostoru pod úhlem 30 -45 stupnů , tak aby se kovové kontakty
    spojily s nabíjecími kontakty uvnitř bateriového prostoru.

9. Zasuňte bateriový kryt

10. Posuňte západku směrem doleva pro zamknutí bateriového krytu.

4. Odklopte zajištovací plíšek směrem nahoru.

6. Zavřete zajištovací plíšek směrem dolu.
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Níže stručně popsané funkce běžných tlačítek na CPT-8200.

Žluté tlačítko se používá k práci jako klávesa ENTER ve výchozím nastavení.

Hlavní funkci má žluté tlačítko pro scanování čárových kodu.

Dvě horní tlačítko označené modou barvou. Obvykle se používají pro spuštění příkazů nebo vstupní potvrzení.

Toto tlačítko se nacházi na levé spodní straně od tlačítka SCAN , běžně se používá 

k zastavění a ukončení aktuální operace

4 navigační tlačtka kolem klávesy SCAN se používá k pohybu kurzoru doleva , nahoru , dolů , doprava.

Tato klávesa se najde na pravé straně dole od tlačítka SCAN. Používá se k mazání načteného kodu , textu.
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Dvě dual barevně LED diody nad LCD obrazovkou.

slouží k poskytování informací o stavu nabíjení a spravném načtení čárových kódů.
slouží k poskytování informací o bezdrátových komunikací

LED indikace
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Pro nabíjení přes USB kabel standartní nabíjecí proud 500 mA. 
Nicméně, doporučujeme připojit napájecí adaptér k urychlení nabíjení baterie.

Nabíjení baterie
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Volba MENU
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Více informací naleznete v kompletním manualu pro 8200.
Na přiloženém CD, nebo ke stažení na www.codeware.cz


