
1 | P a g e  
 

 Delta EC321-BTتنظيمات باركدخوان 

تنظيم روي باركدخوان را Bluetooth Mode كه درصورت نياز ميتوانيد روي باركدخوان فعال ميباشد 2.4Gتنظيمات  به صورت پيش فرض

به عنوان مثال قبل از اينكه .بعد از بوت شدن ، دستگاه تالش ميكند كه طبق پيكربندي انجام شده ارتباط را قبل از خاموش شدن برقرار كند .نماييد

، باركدخوان به صورت reboot(جفت) ميشوند. بعد از  pairبايكديگر  Bluetoothباركدخوان خاموش شود، باركدخوان و موبايل از طريق 

كند. تنها كافيست  pairرا باركدخوان (جفت) شده بود ارتباط برقرار ميكند بدون اينكه نياز باشد موبايل مجددا  pairخودكار به موبايلي كه قبال 

  موبايل روشن باشد. Bluetoothكه 

١-  Bluetooth Mode: 

Bluetooth دستگاه خود را روشن نماييد و سپس از طريق باركدخوان باركدهاي"EnterSettings - BluetoothHID Mode- 

Searching -Exit"  را به ترتيب بخوانيد. حال روي دستگاه خود جست و جو كنيد و گزينه ي"Barcode Scanner HID  " را انتخاب

  تا ارتباط برقرار شود. اگر ارتباط با موفقيت برقرار شود، چراغ آبي باركدخوان روشن ميشود. نماييد

  

٢-2.4G Mode : 

 Enter"با باركدخوان باركدهاي را به طور كامل شناسايي كرد،  Dongleرا به كامپيوتر متصل نماييد. سپس بعد از اينكه كامپيوتر  Dongleابتدا 

Settings- 2.4G Mode- Connect Dongle- Exit Settings  "بخوانيد تا بار كدخوان با كامپيوتر  را به ترتيبpair.اگر  (جفت) شود

  برقرار شود، چراغ آبي باركدخوان روشن ميشود.ارتباط با موفقيت 
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  يمات كارخانهظبازگشت به تن -٣

  انتقال را تغيير نميدهد. اين باركد ارتباط و متد.را بخوانيد"  Active Factory Defaults"جهت بازگشت به تنظيمات كارخانه ميبايست باركد

  

  به باركد  LFو CRاضافه كردن  -٤

زير را بخوانيد و در انتها  يكي از باركدهاي. سپس متناسب با نياز خود بخوانيدنظيمات عملكردي براي شروع ترا " Enter Settings"باركد

  .خوانيدبعملكردي جهت ذخيره ي تنظيمات  "Exit Settings"باركد

  

  

  :روش خاموش شدن-٥

. درصورتيكه مايل دقيقه استفاده نشود خاموش ميشود ١٠صورتيكه در  ارتباط با موفقيت برقرار شودبعد از اينكه باركدخوان به صورت خودكار 

  باشيد باركدخوان را به صورت مستقيم خاموش نماييد ميتوانيد باركدهاي زير را به ترتيب بخوانيد.
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  معاني حالت هاي چراغ و صداي بوق باركدخوان-٦

بدين معناست كه باركدخوان درحالت جست و  روشن شود، Flashدرصورتي  كه چراغ آبي و چراغ سبز به صورت متناوب به صورت  -٦- ١

  ميباشد. Bluetoothجوي 

  ) شود.Pairجفت( 2.4Gبا دانگل در حالتروشن شود، بدين معناست باركدخوان تالش ميكند  Flashدرصورتيكه چراغ سبز با يك تك  -٦- ٢

كامپيوتر  ارتباط برقرار كرده است. بعد از قطع ارتباط چراغ خاموش در صورتيكه چراغ آبي روشن شود، بدين معناست كه باركدخوان با -٦- ٣

  ميشود.

 و  Decoding ،درصورتيكه دوبار چراغ سبز پشت سرهم روشن شود، بدين معناست كه باركدخوان ارتباط با كامپيوتر برقرار كرده است-٦- ٤

  با موفقيت انجام شده است.انتقال اطالعات  

پشت سرهم بزند، بدين معناست كه  Flashروشن شود درحاليكه  چراغ سبز دوبار به صورت  Flashدرصورتيكه چراغ سبز به صورت تك -٦- ٥

  .ولي انتقال اطالعات با شكست روبه رو شده استو موفق بوده است    Decoding، قطع شده استباركدخوان 

  باركدخوان دريافت نموده است.صداي بوق سه مرتبه، دستگاه پيام غيرعادي از  -٦- ٦

  صداي بوق دوبار، ارتباط قطع شده است. -٦- ٧

  صداي بوق يكبار، ارتباط برقرار است. باركدخوان روشن است. انتقال اطالعات موفق است.-٦- ٨

  صداي بوق دائم، هشدار كم بودن باطري باركدخوان است. بالفاصله باركدخوان را خاموش نماييد و شارژ كنيد -٦- ٩

چراغ قرمز باركدخوان هميشه روشن است، باركدخوان درحال شارژ شدن است و چراغ قرمز بعد از شارژ شدن كامل باركدخوان خاموش  - ٦- ١٠

  ميشود.

     

  

 


