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Εισαγωγή

Ευχαριστούμε για την αγορά της Nedis BSCNW1D100BK.
Αυτό το έγγραφο αποτελεί το εγχειρίδιο χρήσης και περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τη
σωστή, την αποτελεσματική και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης απευθύνεται στον τελικό χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις
πληροφορίες πριν από την εγκατάσταση ή τη χρήση του προϊόντος.
Πάντα να φυλάσσετε αυτές τις πληροφορίες με το προϊόν για μελλοντική χρήση.

Περιγραφή προϊόντος

Προοριζόμενη χρήση
Το προϊόν αυτό προορίζεται για την ανάγνωση γραμμωτών κωδικών με ασύρματη σύνδεση σε
έναν υπολογιστή. Το προϊόν μπορεί να λειτουργεί έως 12 ώρες με μία φόρτιση.
Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερικό χώρο.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του προϊόντος μπορεί να έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, την
εγγύηση και τη σωστή λειτουργία.

Χαρακτηριστικά

Προϊόν 1D Ασύρματος Αναγνώστης Γραμμωτού Κώδικα

Αριθμός είδους BSCNW1D100BK

Διαστάσεις (μ x π x υ) 168 x 66,5 x 89 mm
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Βάρος 135 g

Τροφοδοσία ρεύματος DC 5 V

Τύπος καλωδίου USB σε βύσμα Γραμμωτού Κώδικα

Κατανάλωση ρεύματος 426 mW

Ρεύμα 83 mA (λειτουργία) , 57 mA (αναμονή) , 115 mA (μέγιστο)

Λειτουργικά συστήματα
που υποστηρίζονται

Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MAC

Γωνίες ανάγνωσης Ρολό 35 ° , Κλίση 65 ° , Απόκλιση 65 °

Ταχύτητα ανάγνωσης 100 αναγνώσεις/δευτ

Απόσταση ανάγνωσης 10 mm - 600 mm

Υγρασία λειτουργίας 20 % – 85 % (RH)

Υγρασία αποθήκευσης 20 % – 85 % (RH)

Θερμοκρασία
λειτουργίας

0 °C - 50 °C

Θερμοκρασία
αποθήκευσης

0 °C - 50 °C

Κύρια μέρη (εικόνα A)
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Οδηγίες ασφάλειας

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

A

1 Ένδειξη LED

2 Αναγνώστης

3 Σκανδάλη

4 Θύρα σύνδεσης

5 USB A σε καλώδιο USB B

6 USB συσκευή κλειδώματος
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• Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε ή
χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Κρατήστε τη συσκευασία και το κείμενο για μελλοντική
αναφορά.

• Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με αυτό το έγγραφο.
• Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν οποιοδήποτε τμήμα του έχει ζημιά ή ελάττωμα.

Αντικαταστήστε αμέσως ένα χαλασμένο ή ελαττωματικό προϊόν.
• Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν και αποφύγετε τα τραντάγματα.
• Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, η συντήρηση του προϊόντος πρέπει να

πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό συντήρησης.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε νερό ή υγρασία.

Ερμηνεία των συμβόλων ασφαλείας στο προϊόν

Σύμβολο Περιγραφή

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν περιέχει ένα φωτισμό
λέιζερ που:
• προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Εγκατάσταση

Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας
Ελέγξτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα μέρη και δεν υπάρχει ορατή βλάβη. Αν λείπουν
εξαρτήματα ή έχουν κάποια βλάβη, επικοινωνήστε με την υπηρεσία σέρβις Nedis B.V. μέσω της
ιστοσελίδας: www.nedis.com.

Σύνδεση του προϊόντος (εικόνα B)
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Ασύρματη σύνδεση

4 Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, ο αναγνώστης θα συνδεθεί σε μια USB
συσκευή κλειδώματος A6

1. Ανάγνωση γραμμωτού κώδικα «Εξαναγκασμένη αντιστοιχία» (Βλέπε κεφάλαιο γραμμωτοί
κώδικες)

2. Εισάγετε το βύσμα USB B του USB A στο USB B A5 στην είσοδο σύνδεσης A4
3. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου μέσα στη θύρα USB του υπολογιστή.
Μετά από αυτό πραγματοποιείται η σύζευξη.
Οι επιθυμητές ρυθμίσεις εφαρμόζονται με την ανάγνωση των γραμμωτών κωδικών που
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο (Βλέπε κεφάλαιο γραμμωτοί κώδικες)
Ενσύρματη σύνδεση

4 Το προϊόν αλλάζει αυτόματα σε ενσύρματη λειτουργία όταν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο
1. Εισάγετε το βύσμα USB B του USB A στο USB B A5 στην είσοδο σύνδεσης A4
2. Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου μέσα στη θύρα USB του υπολογιστή.
Οι επιθυμητές ρυθμίσεις εφαρμόζονται με την ανάγνωση των γραμμωτών κωδικών που
περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο (Βλέπε κεφάλαιο γραμμωτοί κώδικες)

Χρήση

Χρήση το προϊόντος
1. Στρέψτε τον αναγνώστη A2 στον γραμμωτό κώδικα.
2. Πατήστε παρατεταμένα την σκανδάλη A3
3. Ευθυγραμμίστε την γραμμή λέιζερ από την μια στην άλλη πλευρά του γραμμωτού κώδικα.

B
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Όταν έχει γίνει σωστή ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα ακούγεται ο ήχος κουδουνίσματος και
η ένδειξη LED A1 φωτίζεται.

Γραμμωτοί Κώδικες

Factory reset

Κωδικός Ρυθμίσεις

On Απενεργοποίηση

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου

Αγγλικά Γαλλικά Γερμανικά

Ιταλικά Ιαπωνικά Ισπανικά

Διεθνές γενικό
πληκτρολόγιο (Μόνο για

windows)

Ρυθμίσεις λειτουργίας

Μεταφόρτωση
αποθηκευμένων δεδομένων

Λειτουργία καταλόγου Κανονική λειτουργία

Διαγραφή δεδομένων Ποσότητα αποθηκευμένων
γραμμωτών κωδικών
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Ρυθμίσεις λειτουργία αδράνειας

30 δευτερόλεπτα 1 λεπτό 2 λεπτά

5 λεπτά 10 λεπτά 30 λεπτά

Κανένα Απενεργοποίηση

Ταχύτητα ανάγνωσης

Υψηλή Μεσαία Χαμηλή

Ρυθμίσεις πρόθημα και επίθημα

CR su�x LF su�x CRLF su�x

Χωρίς επίθημα Πλήκτρο επίθημα
Ρύθμιση σε πρόσθεση

προθήματος

Ρύθμιση σε πρόσθεση
επιθήματος

Ρύθμιση σε απόκρυψη
προθήματος

Ρύθμιση σε απόκρυψη
επιθήματος

Πεζά και κεφαλαία γράμματα

Μετατροπή πεζά γράμματα Μετατροπή κεφαλαία γράμματα
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Εναλλαγή πεζά και κεφαλαία γράμματα On
Εναλλαγή πεζά και κεφαλαία γράμματα

Απενεργοποίηση

Απόκρυψη 1 byte Απόκρυψη 2 bytes

Απόκρυψη 3 bytes Απόκρυψη 4 bytes

Πληροφορίες οθόνης

Πληροφορίες έκδοσης Ισχύς μπαταρίας

Αλφάβητο

SOH STX ETX

EOT ENQ ACK

BEL Backspace TAB

LF VT FF

CR SUB ESC

FS GS RS

Εγχειρίδιο χειριστή EL 



US SPACE !

" # $

% & '

( ) *

+ , -

. / 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

: ; <

= > ?

@ A B

C D E

F G H

I J K

Εγχειρίδιο χειριστή EL 



L M N

O P Q

R S T

U V W

X Y Z

[ \ ]

^ _ `

a b c

d e f

g h i

j k l

m n o

p q r

s t u

Εγχειρίδιο χειριστή EL 



v w x

y z {

| } ~

Delete F1 F2

F3 F4 F5

F6 F7 F8

F9 F10 F11
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Συντήρηση

Καθαρίζετε τακτικά το προϊόν με ένα μαλακό, καθαρό και νωπό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικά που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην επιφάνεια.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά καθαριστικά όπως αμμωνία, οξύ ή ακετόνη για τον
καθαρισμό του προϊόντος.

Εγγύηση

Η εφαρμογή αλλαγών ή/και τροποποιήσεων στο προϊόν συνεπάγεται ακύρωση της εγγύησης.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για πιθανές βλάβες που ενδέχεται να προκληθούν από την
ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
Το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση (τυπική οικιακή χρήση). Το Nedis
δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές, ελαττώματα ή/και βλάβες οι οποίες προκαλούνται από την
εμπορική χρήση του προϊόντος.
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Αποποίηση ευθύνης

Ο σχεδιασμός και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση. Όλα τα λογότυπα, οι επωνυμίες και οι ονομασίες προϊόντων είναι εμπορικά
σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους και δια του παρόντος
αναγνωρίζονται ως τέτοια.

Απόρριψη

Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απόβλητα στην ΕΕ. Για να αποφύγετε την
μόλυνση του περιβάλλοντος ή για να μην είναι επιβλαβές για την
ανθρώπινη υγεία, είστε υπεύθυνοι για την ανακύκλωσή του ώστε να
βοηθήσετε στην αειφόρο επαναχρησιμοποίηση των ακατέργαστων
υλικών. Αν θέλετε να επιστρέψετε ένα χρησιμοποιημένο προϊόν, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τα συνήθη συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να
επικοινωνήσετε με το κατάστημα από όπου το αγοράσετε. Αυτοί μπορούν
να ανακυκλώσουν αυτό το προϊόν.

Εγχειρίδιο χειριστή EL 


