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ნნნაააბბბიიიჯჯჯიიი   222   ---   შშშეეეაააეეერრრთთთეეეთთთ   კკკაააბბბეეელლლიიი   კკკოოომმმპპპიიიუუუტტტეეერრრზზზეეე

ნნნაააბბბიიიჯჯჯიიი   111   ---   შშშეეეაააეეერრრთთთეეეთთთ   კკკაააბბბეეელლლიიი   წწწააამმმკკკიიითთთხხხააავვვ   მმმოოოწწწყყყოოობბბიიილლლოოობბბაააზზზეეე

დეტალური ინფორმაციისთვის იხილეთ მოწყობილობის დეტალური სახელმძღვანელო

RS-232 შშშეეესსსააარრრთთთიიითთთUSB შშშეეესსსააარრრთთთიიითთთ კკკლლლააავვვიიიააატტტუუურრრიიისსს   შშშეეესსსააარრრთთთიიითთთ   

კაბელის შეერთება კაბელის მოხსნა

ნნნაააბბბიიიჯჯჯიიი   333 - იიინნნტტტეეერრრფფფეეეიიისსსიიისსს   კკკოოონნნფფფიიიგგგუუურრრიიირრრეეებბბააა (მაკონფიგურირებელი შტრიხ-კოდები)

სტანდარტული RS-232

OPOS/JPOSIBM AT პორტატული კომპიუტერი

IBM PC/AT და IBM PC HID კლავიატურის ემულაცია

IBM HAND-HELD USB

გგგაააიიითთთვვვააალლლიიისსსწწწიიინნნეეეთთთ::: კლავიატურის შესართიანი და USB შესართიანი მოწყობილობები არ საჭიროებენ ინტერფეისის კონფიგურირებას.
მაკონფიგურირებელი შტრიხკოდები მოცემულია მოწყობილობის გადაპროგრამების მიზნით ინტერფეისის შეცვლის შემთხვევაში

ENTER ღღღიიილლლაააკკკიიისსს   ეეემმმუუულლლაააცცციიიიიისსს   გგგააააააქქქტტტიიიუუურრრეეებბბააა   
იმისათვის რომ გაააქტიუროთ ყოველი შტრიხ-კოდის წაკითხვის შემდეგ EEENNNTTTEEERRR   ღილაკის ავტომატური დაჭერის ფუნქცია, წაიკითხეთ დაბლა მოცემული სსსააამმმიიივვვეეე
შტრიხკოდი  მიყოლებით 111-დან 333-ის ჩათვლით 

SCAN OPTIONS <DATA><SUFFIX> ENTER

RS-232 შშშეეესსსააარრრთთთიიითთთკკკლლლააავვვიიიააატტტუუურრრიიისსს   შშშეეესსსააარრრთთთიიითთთ   USB შშშეეესსსააარრრთთთიიითთთ 

შშშეეენნნიიიშშშვვვნნნააა:::   კკკვვვეეებბბიიისსს   ბბბლლლოოოკკკიიი   ააარრრჩჩჩეეევვვიიითთთიიიააა

შშშეეენნნიიიშშშვვვნნნააა: კაბელის ტიპი იცვლება კონფიგურაციის მიხედვით

ან

TAB ღღღიიილლლაააკკკიიისსს   ეეემმმუუულლლაააცცციიიიიისსს   გგგააააააქქქტტტიიიუუურრრეეებბბააა   
შტრიხკოდის წაკითხვის შემდეგ Tab ღილაკის ავტომატრუი დაჭერის ფუნქციის გასააქტიურებლად წაიკითხეთ ზემოთ მოცემული სსსააამმმიიივვვეეე Enter
ღილაკის ავტომატრური დაჭერის გასააქტიურებელი შტრიხკოდი და შემდეგ ხხხუუუთთთიიივვვეეე დაბლა მოცემული შტრიხ-კოდი 111-დან 555-ის ჩათვლით.

SCAN SUFFIX 7 0 0 9

1 2 3 4 5

1 2 3 

წაიკითხეთ შესაბამისი შტრიხ-კოდი   წაიკითხეთ შესაბამისი შტრიხ-კოდი  წაიკითხეთ შესაბამისი შტრიხ-კოდი  

Mze Ltd
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ნნნოოორრრმმმააატტტიიიუუულლლიიი   იიინნნფფფოოორრრმმმაააცცციიიააა   

Symbol Technologies, Inc., the Enterprise Mobility business of Motorola, Inc. ("Motorola").

ყველა Symbol-ის მიერ წარმოებული მოწყობილობა შეესაბამება იმ ქვეყნის მოთხოვნებს სადაც ხდება მათი

რეალიზაცია და მასზე დაიტანება შესაბამისი ეტიკეტი. 

აპარატურის მოდიფიკაციის ან რაიმე ცვლილების შემთხვევაში მომხმარებელმა შეიძლება დაკარგოს

აპარატურის გამოყენების უფლება. 

ანტენები, გამოიყენეთ მხოლოდ მოწოდებული ან რეკომენდირებული ანტენები. არაავტორიზებული

ანტენების გამოყენებამ შეიძლება მოგაყენოთ ზიანი და მოახდინოს ნორმატიული მოთხოვნების დარღვევა.

ლლლაააზზზეეერრრუუულლლიიი   მმმოოოწწწყყყოოობბბიიილლლოოობბბეეებბბიიი   

Symbol ლაზერიანი პროდუქცია შეესაბამება 21CFR1040.10 და 1040.11 სტანდარტებს გარდა

გადახრებისა რომელიც ნახსენებია დამატება № 50-ში, რომელიც დათარიღებულია 2007 წლის

24 ივლისით. და IEC 60825-1 (Ed. 2.0), EN60825-1:2007. ლაზერის კლასიფიკაციის ეტიკეტი

დატანილია მოწყობილობაზე. I კასის ლაზერული მოწყობილობები არ არის საზიანო მათი

დანიშნულებისამებრ გამოყენების შემთხვევაში.
საერთაშორისო და აშშ-ს მოთხოვნებთან შესაბამისობისათვის საჭიროა შემდეგი მოთხოვნების შესრულება: 
ყყყუუურრრააადდდღღღეეებბბააა:  მმმააარრრთთთვვვიიისსს   ეეელლლეეემმმეეენნნტტტეეებბბიიისსს   გგგააამმმოოოყყყეეენნნეეებბბააამმმ   დდდააა   პპპააარრრააამმმეეეტტტრრრეეებბბიიისსს   იიისსსეეეთთთმმმააა   კკკოოონნნფფფიიიგგგუუურრრიიირრრეეებბბააამმმ,,,   რრროოომმმეეელლლიიიცცც   აააქქქ   

აააღღღწწწეეერრრიიილლლიიი   ააარრრ   ააარრრიიისსს   

შშშეეეიიიძძძლლლეეებბბააა   ლლლაააზზზეეერრრიიისსს   გგგააამმმოოოსსსხხხიიივვვეეებბბააა   გგგააახხხააადდდოოოსსს   ჯჯჯააამმმრრრთთთეეელლლოოობბბიიისსსთთთვვვიიისსს   სსსაააშშშიიისსსიიი...

II კლასის ლაზერული შტრიხ-კოდების წასაკითხი ოწყობილობა იყენებს დაბალი სიმძლავრის ხილულ სინათლის

დიოდს. ისევე როგორც ყველა კაშკაშა ნათების შემთხვევაში, მომხმარებელმა თვალი უნდა მოარიდოს ლაზერის

სხივისთვის თვალის გასწორებას. II კლასის ლაზერისთვის თვალის მყისიერი გასწორება როგორც ცნობილია არ არის

დამანგრეველი (მავნე).

იიინნნფფფოოორრრმმმაააცცციიიააა   რრრეეეგგგუუულლლაააცცციიიეეებბბიიისსს   შშშეეესსსააახხხეეებბბ

მოერიდეთ მაჯის
ძლიერ მოხრას

მოერიდეთ მაჯის ძლიერ მოხრას არ იმუშაოთ მოხრილ მდგომარეობაში ნუ გაიშვერთ შეიარაღებულ ხელს ეეერრრგგგოოონნნოოომმმიიიუუურრრიიი   რრრეეეკკკოოომმმეეენნნდდდაააცცციიიეეებბბიიი
ყყყუუურრრააადდდღღღეეებბბააა: ეეერრრგგგოოონნნოოომმმიიიუუურრრიიი   დდდაააზზზიიიააანნნეეებბბიიისსს   თთთააავვვიიიდდდააანნნ   
აააცცციიილლლეეებბბიიისსსააა   დდდააა   მმმიიინნნიიიმმმუუუმმმააამმმდდდეეე   დდდაააყყყვვვააანნნიიისსს   მმმიიიზზზნნნიიითთთ
იიიხხხეეელლლმმმძძძღღღვვვააანნნეეელლლეეეთთთ   ქქქვვვეეემმმოოოთთთ   მმმოოოცცცეეემმმუუულლლიიი   რრრეეეკკკოოომმმეეენნნდდდაააცცციიიეეებბბიიითთთ.
კკკოოონნნსსსუუულლლტტტაააცცციიიააა   გგგაააიიიააარრრეეეთთთ   თთთქქქვვვეეენნნიიი   სსსაააწწწააარრრმმმოოოსსს   უუუსსსაააფფფრრრთთთხხხოოოეეებბბიიისსს   
მმმეეენნნეეეჯჯჯეეერრრთთთააანნნ,,,   რრრააათთთააა   დდდააარრრწწწმმმუუუნნნდდდეეეთთთ,,,   რრროოომმმ   თთთქქქვვვეეენნნიიი   მმმოოოქქქმმმეეედდდეეებბბეეებბბიიი   
ააარრრ   ეეეწწწიიინნნააააააღღღმმმდდდეეეგგგეეებბბააა   სსსაააწწწააარრრმმმოოოშშშიიი   მმმოოოქქქმმმეეედდდ   უუუსსსაააფფფრრრთთთხხხოოოეეებბბიიისსს   
ნნნოოორრრმმმეეებბბსსს...

• მოერიდეთ განმეორებად მოძრაობებს
• მუდამ იყავით ბუნებრივ მდგომარეობაში
• მოერიდეთ ზედმეტი ძალის გამოყენებას
• ხშირად მოხმარებადი ნივთები იქონიეთ თქვენს სიახლოვეს
• სამუშაოები შეასრულეთ შესაბამის სიმაღლეზე
• შეამცირეთ ან საერთოდ შეწყვიტეთ ვიბრაცია
• შეამცირეთ ან შეწყვიტეთ პირდაპირი დაწოლა
• დარწმუნდით რომ სამუშაო ადგილი რეგულირებადია
• უზრუნველყავით ადეკვატური დაშვება
• შექმენით შესაბამისი სამუშაო გარემო
• ეცადეთ გააუმჯობესოთ სამუშაო პროცესები.
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კკკააანნნააადდდაააშშშიიი   მმმოოოქქქმმმეეედდდიიი   მმმოოოთთთხხხოოოვვვნნნეეებბბიიი� რრრააადდდიიიოოოსსსიიიხხხშშშიიირრრუუულლლიიი   ხხხეეელლლშშშეეეშშშლლლეეებბბიიისსს   
გგგააამმმოოოსსსხხხიიივვვეეებბბიიისსს   დდდოოონნნიიისსს   მმმიიიმმმააარრრთთთ �    
ეს ციფრული B ლასის მოწყობილობა აკმაყოფილებს კანადურ სტანდარტს ICES-003.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

მმმააარრრკკკიიირრრეეებბბააა   CCCEEE   დდდააა   ეეევვვრრროოოპპპიიისსს   ეეეკკკოოონნნოოომმმიიიკკკუუურრრიიი ზზზოოონნნიიისსს   მმმოოოთთთხხხოოოვვვნნნეეებბბთთთააანნნ   შშშეეესსსაააბბბააამმმიიისსსოოობბბააა (EEA)
გგგააანნნცცცხხხააადდდეეებბბააა   სსსტტტააანნნდდდააარრრტტტთთთააანნნ   შშშეეესსსაააბბბააამმმიიისსსოოობბბიიისსს   შშშეეესსსააახხხეეებბბ 
Symbol Technologies, Inc., აცხადებს, რომ ეს მოწყობილობა შეესაბამება ყველა შესაბამის დირექტივას
89/336/EEC, 73/23/EEC. შესაბამისობის დეკლარაცია შეგიძლიათ ნახოთ მოცეულ ბმულზე: 
http:// www.motorola.com/enterprisemobility/doc

შეესაბამება FCC
სტანდარტებს

ოფისში ან სახლში გამოყენებისათვის

მმმოოოთთთხხხოოოვვვნნნეეებბბიიისსს   რრრააადდდიიიოოოსსსიიიხხხშშშიიირრრუუულლლიიი   ზზზეეემმმოოოქქქმმმეეედდდეეებბბიიისსს   შშშეეესსსააახხხეეებბბ   
შშშეეენნნიიიშშშვვვნნნააა: მოცემული მოწყობილობა შემოწმებულია და შეესაბამება B კლასის

ციფრულ მოწყობილობებზე FCC-ს მე-15 ნაწილის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებს.

მოცემული შეზღუდვები შემუშავებულია იმისათვის, რომ თავიდან იქნას

აცილებული ჯანმრთელობისთვის საზიანო გამოსხივება. მოცემული მოწყობილობა

გენერირებს, გამოიყენებს და შეიძლება გამოასხივოს ელექტრომაგნიტური ტალღა

რადიო სიხშირულ დიაპაზონში. თუ ის დამონტაჟებულია და გამოიყენება

ინსრუქციის მოთხოვნების უგულვებელყოფით, მაშინ შესაძლებელია შეუქმნას

ძლიერი ხელშეშლები სხვა კავშირგაბმულობის საშუალებებს. 

მიუხედავათ ამისა, მწარმოებელი არ იძლევა გარანტიას, რომ სწორად დამონტაჟებული და გამოყენებული ეს მოწყობილობა
არ იქნება ხელშეშლების წყარო. თუ მოცემული მოწყობილობა მოახდენს რადიოსიხშირულ ზეგავლენას რადიო ან
სატელევიზიო მიმღებზე (ტელევიზორზე), რაც შეიძლება დადგინდეს მოწყობილობის გამორთვით და ხელმეორედ
ჩართვის მეშვეობით, მომხმარებელმა უნდა შეეცადოს აღნიშნული ხელშეშლის აღმოფხვრა შემდეგი მოქმედებებით:
• შეუცვალოს ორიენტაცია ან მდებარეობა  მიმღებ ანტენას 
• გაზარდოს მანძილი მოწყობილობებს შორის
• შეაერთოს მოწყობილობები სხვადასხვა კვების შესართებში. 
• გაიაროს კონსულტაცია დილერთან ან გამოცდილ რადიოტექნიკოსთან.

ავტომატური წაკითხვის რეჟიმის ჩართვა/გამორთვა

კკკვვვეეებბბიიისსს   წწწყყყააარრროოო   

შენიშვნა: გამოიყენეთ მხოლოდ Symbol-ის მიერ რეკომენდირებული კვების წყარო (მწარმოებლის კოდი p/n 50-14000-253R, 

50-14000-256R, 50-14000-257R, 50-14000-258R ან 50-14000-259R) გამოსასვლელი ძაბვა 5 ვოლტი მუდმივი დენი მინიმუმ 650მა. კვების

წყარო სერტიფიცირებულია EN60950 შესაბამისად SELV გამოსასვლელებით. სხვა კვების წყაროს გამოყენების შემთხვევაში, ყველა

განცხადება ტექნიკურ შესაბამისობაზე ანულირდება. ასეთი კვების წყაროების გამოყენება საშიშია.

Hinweis: Benutzen Sie nur eine von Symbol Technologies genehmigte Stromversorgung mit einer Ausgangsleistung von 5 VDC (Gleichstrom) und 

mindestens 650mA. Die Stromversorgung ist nach EN60950 für die Verwendung in SELV-Stromkreisen zertifiziert. Bei Verwendung eines anderen 

Netzteils werden alle für das Gerät gewährten Genehmigungen außer Kraft gesetzt, und der Betrieb kann gefährlich sein.

გგგაააუუუმმმააარრრთთთააავვვოოობბბიიისსს   პპპოოოვვვნნნააა   დდდააა   აააღღღმმმოოოფფფხხხვვვრრრააამმმოოოწწწყყყოოობბბიიილლლოოობბბიიისსს   მმმაააჩჩჩვვვეეენნნეეებბბლლლეეებბბიიი
დდდიიიოოოდდდუუურრრიიი   (((LED) მმმაააჩჩჩვვვეეენნნეეებბბეეელლლიიი
გამორთული მდგომარეობა

მოწყობილობა ჩართულია  და
მზადყოფნაშია ან არ მიეწოდება
კვება

მწვანე შუქი

წარმეტებით წაიკითხა
შტრიხ-კოდი

წითელი შუქი

შეცდომა მონაცემთა
გადაცემის დროს

დაბალი/მაღალი სიხშირის
ხმოვანი შეტყობინებამაღალი/დაბალი სიხშირის

ხმოვანი შეტყობინება

კვების ჩართვა
შტრიხ-კოდი წაკითხულია

შეცდომა მონაცემთა
გადაცემისას

მაღალი/დაბალი/მაღალი/დაბალი
სიხშირის ხმოვანი შეტყობინება

პროგრამირების
თანმიმდევრობა სწორია

პარამეტრების კონფიგურირების დროს

დაბალი/საშუალო/მაღალი
სიხშირის  ხმოვანი შეტყობინება

საშუალო სიხშირის
ხანმოკლე მოკლე
შეტყობინება

დაბალი სიხშირის 4
ხანგრძლივი შეტყობინება

სტანდარტული გამოყენება
ხხხმმმოოოვვვააანნნიიი   შშშეეეტტტყყყოოობბბიიინნნეეებბბეეებბბიიი

არ მიეწოდება კვება

შეამოწმეთ კვება,;
დარწმუნდით,
რომ კვების ბლოკი
მიერთებულია

გამოყენებულია
შეუსაბამო კაბელი

გადაამოწმეთ შეერთებების
საიმედოობა

მოწყობილობა არ მუშაობს წაკითხული ინფორმაცია არასწორად აისახა კომპიუტერში

მოწყობილობა არ კითხულობს შტრიხ-კოდს

შტრიხ-კოდი არ
იკითხება

დარწმუნდით რომ
შტრიხ-კოდი არ არის
დაზიანებული,
სცადეთ იგივე ტიპის
სხვა შტრიხ-კოდის
წაკითხვა

წაკითხვისთვის
ოპტიმალური
დისტანცია
დარღვეულია

დააშორეთ ან
მიუახლოვეთ
მოწყობილობა
შტრიხკოდს

მოწყობილობის
კონფიგურაცია არ ემთხვევა
შტრიხ-კოდს

დარწმუნდით, რომ
მოწყობილობის
კონფიგურაცია
შეესაბამება მოცემული
ტიპის შტრიხ-კოდს 

გგგაააუუუმმმააარრრთთთააავვვოოობბბიიისსს   პპპოოოვვვნნნააა   დდდააა   აააღღღმმმოოოფფფხხხვვვრრრააა

მოწყობილობა კითხულობს შტრიხ-კოდს, მაგრამ მონაცემები არ გადაეცემა
კომპიუტერს

არასწორი ინტერფეისია
კონფიგურირებული 

წაიკითხეთ შესაბამისი ინტერფეისის
მაკონფიგურირებელი შტრიხ-კოდი გვ.1-ზე

მმმოოოხხხმმმააარრრეეებბბიიისსს   წწწეეესსსიიი   ---   სსსხხხეეეუუულლლიიისსს   ოოოპპპტტტიიიმმმააალლლუუურრრიიი   მმმდდდგგგოოომმმააარრრეეეოოობბბააა

სსსააამმმაააგგგიიიდდდოოო   სსსააადდდგგგააამმმიიი

ქარხნულ პარამეტრებზე დაბრუნება

SET DEFAULTS

123Scan2 არის მარტივად
გამოსაყენებელი პროგრამული
უზრუნველყოფა, რომლის
მეშვეობითაც  შეძლებთ  შტრიხ-
კოდების წასაკითხი მოწყობილობის
კონფიგურირებას. დამატებითი
ინფორმაციისთვის ეწვიეთ შემდეგ
ვებ გვერდს
http://www.motorola.com/123Scan2.

123SCAN2 
ოოოპპპტტტიიიმმმააალლლუუურრრიიი
წწწაააკკკიიითთთხხხვვვააა 

ეეელლლეეექქქტტტრრროოონნნუუულლლიიი   მმმოოოწწწყყყოოობბბიიილლლოოობბბეეებბბიიისსს   უუუტტტიიილლლიიიზზზაააცცციიიააა   (WEEE)   

© MOTOROLA, INC. 2010 წწწეეელლლიიი   ყყყვვვეეელლლააა   უუუფფფლლლეეებბბააა   დდდაააცცცუუულლლააა.
კომპანია Motorola იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები მის მიერ წარმოებულ
პროდუქციაში ფუნქციონალური შესაძლებლობების, კონსტრუქციის და საიმედოობის
გაუმჯობესების მიზნით. Motorola არ აგებს პასუხს ზიანზე, რომელიც პირდაპირ ან
არაპირდაპირ შეიძლება მიყენებული იქნას მისი პროდუქციის, ნახაზის ან აქ მოცემული
ინსტრუქციის გამოყენებით. მომხმარებელს არ გადაეცემა არანაირი ლიცენზია
პატენტიდან გამომდინარე და არც თავად პატენტით, პირდაპირად, ირიბად. და არც
პატენტის მფლობელი პირის მოქმედებების შედეგად, აპარატურაზე, სქემაზე, სისტემის
კომბინაციაზე, მექანიზმზე, მასალაზე სადაც შეიძლება გამოყენებული იქნას Motorola-ს
პროდუქცია. წარმოდგენილი ლიცენზია მოქმედებს მხოლოდ Motorola-ს მიერ წარმოებულ
პროდუქციაზე, სქემებზე და სისტემებზე.

გგგააარრრააანნნტტტიიიააა
Motorola-ს მიერ წარმოებული აპარატურის საგარანტიო
პირობები იხილეთ მოცემულ ბმულზე: 
http://www.motorola.com/enterprisemobility/warranty.

იიინნნფფფოოორრრმმმაააცცციიიააა   მმმოოომმმსსსააახხხუუურრრეეებბბიიისსს   შშშეეესსსააახხხეეებბბ
თუ შეგექმნებათ რაიმე პრობლემა აპარატურის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მიმართეთ
თქვენი დაწესებულების ტექნიკურ ჯგუფს. ისინი თავად დაუკავშირდებიან Motorola 
მოცემულ ბმულზე: http:// www.motorola.com/enterprisemobility/contactsupport.
მოცემული ინსტრუქციის უახლესი ვერსია შეგიძლიათ ნახოთ ვებ გვერდზე:
http://www.motorola.com/enterprisemobility/manuals.

მე-5 სტატიის,IEC 825-სა და EN60825 მოთხოვნების შესაბამისად,
მომხმარებელს ვაწვდით შემდეგ ინფორმაციას

ლაზერის ეტიკეტი
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