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KAPITOLA 1 – Přehled
Ruční datový terminál C3000 byl vytvořen v kompaktní velikosti, která zajišťuje
přenosnost, trvanlivost, funkčnost a flexibilitu, a je přizpůsoben požadavkům
administrativních pracovníků a IT, jakož i využití v byznysu.
C3000 má v sobě integrovanou podporu skenování 1D nebo 2D čárových kódů, RFID HF,
více frekvenční modul zápisu/čtení UHF, Bluetooth, WIFI, GPRS, komunikaci pomocí
GPS, fotoaparát 5Mpx s funkcí auto-focus, atd. Díky C3000 mohou pracovníci různých
odvětví (jako je personál expresní logistiky, zdravotnický personál v nemocnicích nebo
zaměstnanci maloobchodního a skladištního managementu) využívat ekonomické a
efektivní sbírání dat pro zjednodušení úkonů, zlepšení pracovní výkonnosti, zlepšení
reakčního času vůči zákazníkům a celkovému zlepšení péče o zákazníky.
Tento produkt má zákazníky oblíbený vzhled a ergonomický design, který odpovídá
požadavkům zaměstnanců. Kromě toho se řídí filosofií přenosnosti a dobře
vypadajícího průmyslového designu; má kompaktní rozměry a je snadno použitelný,
vodotěsný a prachotěsný, robustní a trvanlivý, s vysokou přesností, vysokou rychlostí,
rozšiřitelností a přizpůsobivostí, aby byl schopen přizpůsobit se různým způsobům
sběru dat.

1.1 technické parametry
Fyzické parametry
Rozměry

153 mm * 75 mm * 29 mm

Hmotnost

330g (včetně standardní baterie)

Displej
Vstupní metody

Barevný 3.5″QVGA TFT-LCD s podsvícením, 65 tisíc barev, 240 W x 320 L (velikost
QVGA)
Dotykový displej a klávesnice

Sloty pro rozšíření

PSAM, SIM/PSAM, slot pro MicroSD/TF kartu pod baterií

Baterie

Dobíjecí li-ion polymerová baterie 3.7V / 3200mAh
Pistolová rukojeť: dobíjecí li-ion polymerová baterie 3.7V, 5200mAh MAX (s pistolovou
rukojetí)
0,5 wattů

Zvuk
Klávesnice
Výkon
CPU
Paměť RAM
Paměť
Rozhraní/Komunikace

QWERT: 41 silikonových a 3 boční tlačítka;
Numerické klávesy: 24 silikonových a 3 boční tlačítka;
Freescale 800MHz
256MB
4GB iNAND FLASH; MicroSD/TF karta, maximální velikost 32GB
Port USB pro synchronizaci s PC (po nastavení USB jako OTG rozpozná externí zařízení
jako U disk)

RS-232 port pro ladění tiskárny
Nabíjecí DC port

Životní prostředí
Provozní teplota
Skladovací teplota
Vlhkost vzduchu
Odolnost při pádu
Odolnost proti otřesům
Stupeň krytí
Elektrostatický výboj
(ESD)
Programovací prostředí
Operační systém
SDK
Jazyk
Nástroj
Sběr dat
Čárový kód

Systém snímání 1D čárového
kódu

Systém snímání 2D čárového
kódu

Fotoaparát

-10 až 50
-40 až 70
Relativní vlhkost 5 % až 95 %, nekondenzující
Opakované pády z výšky 5ft./1.5m v rozsahu provozní teploty podle MIL-STD 810 G
1 000 pádů z výšky 0,5 m podle specifikace IEC
IP64
+/-15 kV VDC výboj vzduchem, +/-8 kV VDC přímý výboj, +/-8 kV VDC nepřímý výboj

Systém Windows Embedded CE 6.0
Chainway Software Development Kit
C++, C#, VB.NET
Visual Studio 2005/2008
Lineární snímač 1D (SE655 CCD nebo SE955 laser);
2D Imager (SE4500 CMOS);
Snímač CCD 1D: Symbol SE655 (volitelné)
Optické rozlišení: Minimální rozlišovací schopnost 5 setin palce (milů)
Tolerance příčného náklonu: ±25º
Tolerance podélného sklonu: ±65º
Tolerance zkosení: ± 30 °
Okolní světlo: 0 ft-c - 10000 ft-c
Četnost opakování skenování: 50 za sekundu
Úhel skenování: 53º±3º
Typ čárového kódu: UPC/EAN, Bookland EAN, Code 128, Code 39, kód 93, kód 11,
Interleaved 2 z 5, Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Matrix 2 z 5, Inverzní 1D, MSI, GS1
DataBar atd.
1D laserový skener: Symbol SE955 (volitelný)
Optické rozlišení: Minimální rozlišovací schopnost 5 setin palce (milů)
Příčný náklon: 100 % UPC (5in. ± 35º)
Podélný sklon: 100 % UPC (5in. ± 65º)
Tolerance zkosení: 100 % UPC (5in. ± 50º)
Okolní světlo: 10000 ft-c (107640 lux)
Četnost opakování skenování: 104 za sekundu (±), 12 x (obousměrný)
Úhel skenování: 47º±35º (standardní) / 35º ± 3º (ostrý úhel)
Typ čárového kódu: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 z 5,
Discrete 2 z 5, Chinese 2 z 5, Codabar, MSI, RSS atd.
2D laserový skener CMOS: Symbol SE4500
Rozlišení senzoru: 750 (vodorovně) * 480 pixelů (svisle) pixelů (úroveň šedé)
Tolerance příčného náklonu: 360º
Tolerance podélného sklonu: ± 60º
Tolerance zkosení: ± 30 °
Okolní světlo: 9000 ft-c/96900 ft-c (nesvítící)
Zaměřování LED (VLD): 655 nm ± 10 Nm
Osvětlovací prvek: 650 nm ± 5 nm
Zorné pole: 40° vodorovně, 25° svisle
Typ čárového kódu: PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR
code, Micro QR kód, Aztec, MaxiCode; Poštovní kódy: US PostNet, US Planet, UK Postal,
Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX) atd.
Rozsah dekódování
Ohnisko SR

Blízké

Daleké

5 mil Code 39

2.1 in./53 mm

7.5 in./191 mm

100 % UPC/ENA

1.6 in./41 mm

15.5 in./394 mm

6,7 mil PDF417

3.4 in./86 mm

7.1 in./180 mm

Rozlišení: 5.0MP
Autofokus

RFID

HF: (Volitelné)
Frekvence: 13,56 MHz
Protokol: ISO14443A/B, ISO15693 (volitelné)
Vzdálenost: 0cm ~ 8cm
UHF: (Volitelné)
Provoz: 840 ~ 960MHZ (přizpůsobitelné)
CN: 840 ~ 845MHZ
CN: 920 ~ 925MHZ
EU: 865 ~ 868 (ETSI EN 302 208)
Protokol: EPC C1 GEN2/ISO18000 - 6C
Čtení až do rozsahu: 2,0 m
Anténa: polarizace vpravo (3dbi)
Výkon: 1T (+ 10dBm ~ + 30dBm)

Bezdrátové datové komunikace

WWAN

WIFI: muRata®
Protokol: IEEE802.11b/g;
Přenosové rychlosti: 802.11b max 11Mbps; 802.11g max 54 MB/s
Anténa: vnitřní
Frekvenční pásmo: 802.11b - 2,4 GHz; 802. 11 g - 2.4 GHz
Zabezpečení: WPA2, PEAP, TLS, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPA2/AES
Frekvence: GSM/GPRS (850,900,1800,1900MHz)

Bezdrátová PAN

Bluetooth: Třída 2.0, 5 ~ 10 m

GPS

GPS: Nízkoenergetický UBLOX NEO - 6M GPS čip

WIFI

1.2 Funkce a struktura

Reproduktor

LED

Pravé tlačítko
Levé tlačítko

Klávesnice

Tlačítko napájení

Obrázek 1-2-1: Přední strana C3000

Systém snímání
čárového kódu

Stylus
Fotoaparát

Zóna detekce RFID

Prostor pro rozšíření

Baterie

Zámek baterie

Obrázek 1-2-2: Zadní strana C3000

USB port
Sériový port
Vypínač DC

Slot pro rozšíření IO (13 pinů)
Obrázek 1-2-3: Spodní strana C3000

1.3 Klávesnice
Existují dva volitelné typy včetně QWERT a číselné klávesnice.
QWERT klávesnice: 41 silikonových tlačítek a 3 nastavitelná boční tlačítka

2D

Obrázek 1-3-1: C3000 QWERT klávesnice

Numerická klávesnice: 24 silikonových tlačítek a 3 nastavitelná boční tlačítka

Obrázek 1-3-2: C3000 numerická klávesnice

1.4 Standardní příslušenství
Jméno

AC adaptér

USB kabel

Množství

1

Popis

Nabíjení baterie

1

Synchronizace a nabíjení baterie

Obrázek

Stylus

1

Ovládání dotykové obrazovky

Li-ion polymerová baterie o
Baterie

1

Patice pro IO

1

kapacitě 3200mha

USB port, UART port a DC port

1.5 Volitelné příslušenství
l

Pouzdro: ideální pro venkovní použití;

l

Sériový kabel: komunikace s PC;

l

Dokovací stanice: Synchronizace s PC a nabíjení baterie.

l

CD: SDK včetně souvisejících dokumentů.

KAPITOLA 2 Začínáme
2.1 Výměna baterie
Postup: (Obrázek 2-1-1)
1)

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté nebo ve stavu nabíjení, a odemkněte zámek krytu
baterie;

2)

Odstraňte kryt baterie tak, jak je ukázáno na obrázku ③;

3)

Baterii patrně vyjměte;

4)

Vložte novou baterii tak, jak je ukázáno na obrázku ⑤;

5)

Zajistěte kryt baterie tak, jak je ukázáno na obrázku ⑥.

Obrázek 2-1-1

2.2 Instalace karty TF

Obrázek 2-2-1

Postup:
1)

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté nebo ve stavu nabíjení;

2)

Odemkněte kryt baterie;

3)

Baterii opatrně vyjměte;

4)

Opatrně nainstalujte kartu TF tak, jak je ukázáno na obrázku 2-2-1;

5)

Vložte baterii a zajistěte kryt baterie.

2.3 Instalace karty SIM

Postup:
1)

Obrázek 2-3-1

Ujistěte se, že je zařízení vypnuté nebo ve stavu nabíjení;

2)

Odemkněte kryt baterie;

3)

Baterii opatrně vyjměte;

4)

Instalace SIM karty;

5)

Vložte baterii a zajistěte kryt baterie.

2.4 Nabíjení baterie
Existují tři metody nabíjení baterie:
1)

Použijte AC adaptér pro nabíjení z 220V AC elektrické zásuvky;

2)

Pomocí USB kabelu nabíjejte pomocí připojení k PC;

3)

Baterii nabijte pomocí nabíjecí kolébky;

Obrázek 2-4-1

2.5 Instalace karty TF
Po instalaci karty TF lze soubory najít ve složce ‚My Device/Storage Card“ (Obrázek 2-5-1),
která zároveň složí jako katalog karty TF.

Obrázek 2-5-1

2.6 Uspání/Vypnutí/Restart
Uspání
Stisknutím tlačítka

lze změnit status včetně na uspání/vypnutí/restart. V režimu

uspání obrazovka zčerná a všechny moduly přestanou fungovat.
Zařízení do režimu uspání vstoupí samo v případě uplynutí předem specifikovaného času
nečinnosti, aby se snížila spotřeba.

Probuzení
Jednou stiskněte tlačítko napájení

uspaného zařízení pro probuzení zařízení.

Poznámka: Při nabíjení je lepší zařízení uspat, čas nabíjení se tak zkrátí. Toto tlačítko
prosím nemačkejte opakovaně během krátkého času. Mohlo by dojít k poškození obrazovky a
dat.

2.7 Hlavní panel

Hlavní panel se nachází v pravé dolní části obrazovky, jak lze vidět na obrázku 2-7-1.

Obrázek 2-7-1

Nabídka Start

: Je možné zobrazit menu a spustit různé aplikace, jak lze vidět na obrázku

2-7-2.

Obrázek 2-7-2

Vstupní metody Poklepáním zobrazíte dostupné vstupní metody; softwarovou klávesnici
lze vyvolat klepnutím tak, jak lze vidět na obrázcích 2-7-3 a 2-7-4.

Obrázek 2-7-3

Nabídka aktuálních programů

Obrázek 2-7-4

: Stiskněte jej pro zobrazení všech aktuálních programů

nebo pro přepnutí běžících programů. Obrázek 2-7-5

Obrázek 2-7-5

Hodiny

: Zobrazí aktuální čas a nastavení data a času ‚Date/Time Properties“. Datum

a čas lze také nastavit skrze nabídku „Control Panel -> Date/Time“. Zobrazení lze
povolit/zakázat pomocí nabídky ‚

->Settings->Task and Start Menu“. Obrázek 2-7-6 a

obrázek 2-7-7.

Obrázek 2-7-6

Obrázek 2-7-7

2.8 Pracovní plocha
Pracovní plocha zobrazuje běžné ikony a zkratky, které můžeme vybrat.

Obrázek 2-8-1

Obrázek 2-8-2

2.9 Restartování

Stiskněte tlačítko napájení

na 10 sekund a zařízení se automaticky restartuje, jak je

možné vidět na obrázku 2-9-1.

Obrázek 2-9-1

KAPITOLA 3 - Systémové nastavení
Klepněte na tlačítko

a vyberte ‚Settings“ pro přístup k rozhraní ‚Control Panel“.

Obrázek 3-1

Obrázek 3-2

Podrobnosti o jednotlivých aplikacích nastavení jsou následující:
Aplikace

Popis

Nastavte možnosti internetu jako domovskou stránku, soukromí, bezpečnost atd.

Vyberte metodu připojení k PC.

Zkalibrujte obrazovku

Správa úložišť, včetně HDD a TF karet.

Zobrazte kapacitu baterie a spravujte schémata nastavení napájení.

Nastavte vlastnosti klávesnice.

Nastavte heslo pro systém.

Místní nastavení, přizpůsobení oblasti, jazyk uživatelského rozhraní/zadávání.

Nastavte aktuální čas, aktuální datum a změňte časové pásmo.

Vyberte a odeberte programy.

Přepněte metody zadávání.

Zobrazte vlastností myši.

Změňte informace o vlastníkovi

Síťová a telefonická připojení. Používá se pro nastavení Wi-Fi nebo GPRS připojení.

Nastavte hlasitost a zvuky.

Zobrazte informací o systému, nastavte paměť a změňte název zařízení.

Nastavte pozadí, vzhled a podsvícení.

Nastavte vlastnosti vytáčení.

Nastavení sítě WLAN. Nakonfigurujte bezdrátovou síť.

Informace o certifikátu.

Přepněte mezi třemi režimy připojení USB, včetně karty úložiště pro Disk U, Flash Dish
U Disk a aplikace Activesync

Poznámka: Prosím, upravujte položky výše pouze v případě, že jste profesionál.

3.1 Internet
Nastavení Internetu, včetně nastavení
„General/Connection/Security/Privacy/Advanced/Popups“, lze upravit následovně v menu
„Control Panel->Internet Options“:

Obrázek 3-1-1

Obrázek 3-1-2

Obrázek 3-1-3

Obrázek 3-1-4

Obrázek 3-1-5

Obrázek 3-1-6

3.2 Připojení k PC
Vlastnosti připojení k PC lze nastavit v menu „Control Panel->PC Connection“ tak, jak je
ukázáno na obrázcích 3-2-1 a 3-2-2:

Obrázek 3-2-1

Obrázek 3-2-2

3.3 Správa úložiště
Správce úložiště lze nastavit pomocí menu „Control Panel->Storage Manager“, jak lze vidět
na obrázku 3-3-1. Zde lze provádět operace včetně formátování a odebrání zařízení:

Obrázek 3-3-1

3-4 Výkon
Vlastnosti napájení lze nastavit pomocí menu „Control Panel->Power“.
Vlastnosti napájení včetně nastavení „Battery/Schemes/Device Status“ lze zkontrolovat a
nastavit následovně:

Obrázek 3-4-1

Obrázek 3-4-2

3.5 Klávesnice
Vlastnosti klávesnice lze nastavit pomocí menu „Control Panel->Keyboard“; viz obrázek
3-5-1:

-->
Obrázek 3-5-1

3.6 Místní nastavení
Místní a jazykové nastavení, které lze nastavit pomocí menu „Control Panel->Regional
Settings“; viz obrázek 3-6-1.

Obrázek 3-6-1

Jazyk (obr. 3-6-2) lze vybrat v případě, že je podporováno více jazyků, ale doporučuje se
ponechat základní nastavení.

Obrázek 3-6-2

Vstup: vstupní jazyky lze nastavit podle obrázku 3-6-3, jakmile jsou nainstalovány do OS; viz
obrázek 3-6-3:

Obrázek 3-6-3

3.7 Datum a čas
Datum/čas/časové pásmo lze nastavit pomocí menu „Control Panel->Date/Time“; viz
obrázek 3-7-1.

Obrázek 3-7-1

3.8 Odebrání programů
Nainstalované programy lze odstranit pomocí menu „Control Panel->Remove Programs“,
princip je stejný jako na PC.

Obrázek 3-8-1

3.9 Vstupní panel
Vstupní panel včetně aktuální vstupní metody lze nastavit pomocí menu „Control
Panel->Remove Programs“; viz obrázek 3-9-1.

Obrázek 3-9-1

3.10 Myš
Vlastnosti myši včetně citlivosti poklepání a fyzické vzdálenosti lze nastavit pomocí menu
„Control Panel->Mouse“; viz obrázek 3-10-1.

Obrázek 3-10-1

3.11 Síťové a telefonické připojení.
Vlastnosti sítě lze nastavit v menu „Start->Settings->Network and Dial-up Connection“; viz
obrázky 3-11-1 a 3-11-2.

Obrázek 3-11-1

Obrázek 3-11-2

3.12 Systém
Vlastnosti systému včetně nastavení „General/Memory/Device Name/Copyrights“ lze
nastavit v menu „Control Panel->System“; viz obrázek 3-12-1.

Obrázek 3-12-1

Paměť: stav využití paměti lze zkontrolovat tak, jak je ukázáno na obrázku 3-12-2.

Obrázek 3-12-2

Poznámka: posuvník nelze použít, protože je využíván systém ROM. V opačném případě by
mohlo dojít k neočekávaným selháním, a to až do restartu zařízení.
Název zařízení: název zařízení a popis zařízení lze upravit jako na obrázku 3-12-3.

Obrázek 3-12-3

Copyright: detailní informace o copyrightu lze pohlížet jako na obrázku 3-12-4.

Obrázek 3-12-4

3.13 Displej
Vlastnosti zobrazení včetně nastavení „Background/Appearance/Backlight“ lze nastavit v
menu „Control Panel->Display“.
Pozadí: obrázek na pozadí lze nastavit a upravit jako na obrázku 3-13-1.

Obrázek 3-13-1

Vzhled: vzhled systému lze nastavit jako na obrázku 3-13-2.

Obrázek 3-13-2

Podsvícení: podsvícení lze nastavit a přizpůsobit pro vyšší výdrž baterie nastavením doby
nečinnosti, jako je ukázáno na obrázku 3-13-3.

Obrázek 3-13-3

3.14 Hlasitost a zvuky
Vlastnosti hlasitosti a zvuků lze nastavit v menu „Control Panel->Volume&Sounds“.
Hlasitost: hlasitost lze nastavit jako na obrázku 3-14-1.

Obrázek 3-14-1

Zvuky: různé zvuky lze nastavit jako na obrázku 3-14-2.

Obrázek 3-14-2

3.15 Klientská licence serveru terminálu
Místní licence lze spravovat v menu „Control Panel->Terminal Server Client License“, jako je
ukázáno na obrázku 3-15-1.

Obrázek 3-15-1

3.16 Stylus
Double-Tap: používá se pro nastavení citlivosti poklepání a testování; viz obrázek 3-16-1.

Obrázek 3-16-1

Kalibrace: slouží ke kalibraci dotykové obrazovky v případě, že obrazovka nereaguje
správně.
Klepněte na tlačítko „Recalibrate“ a v novém rozhraní postupujte podle instrukcí (klepněte
5x; začněte uprostřed a pokračujte všemi čtyřmi rohy). Obrázek 3-16-2 a obrázek 3-16-3.

Obrázek 3-16-2

Obrázek 3-16-3

3.17 Vlastnosti zařízení Bluetooth
Vlastnosti zařízení Bluetooth včetně skenování okolních zařízení Bluetooth lze provést v
menu „Control Panel->Bluetooth Device Properties“; viz obrázek 3-17-1.

Obrázek 3-17-1

3.18 Oprava ActiveSync
Abnormální selhání synchronizace lze opravit v menu „Control Panel-> ActiveSync Repair“;
viz obrázek 3-18-1.

Obrázek 3-18-1

KAPITOLA 4 Klávesnice a metody zadávání
4.1 Softwarová klávesnice
Softwarovou klávesnici lze využít k zadávání písmen/čísel/symbolů, jak lze vidět na obrázku
4-1-1. Přednastaveným jazykem je angličtina.

Obrázek 4-1-1

Dva způsoby zadávání velkých písmen:
1) Klepněte na klávesu
stiskem

klávesnice pro zadávání velkých písmen, opětovným

pak můžete opět zadávat malá písmena; viz obrázek 4-1-2.

2) Klepněte na klávesu

pro zadání velkého písmena. Po zadání

jednoho písmena se klávesnice opět přepne do módu zadávání malých
písmen; viz obrázek 4-1-3.

Obrázek 4-1-2

Obrázek 4-1-3

Pro vložení symbolu klepněte na softwarové klávesnici na klávesu
symboly, které chcete zadat. Poté klepněte na klávesu
stavu; viz obrázek 4-1-2.

a vyberte

pro návrat do normálního

4.2 Metody zadávání
Podporovány jsou různé způsoby zadávání, ale přednastavená je angličtina.

KAPITOLA 5 Síťové připojení
5.1 Připojení k WiFi
1) Na ploše otevřete „AppCenter“ a poté odtud spusťte aplikaci „AppCenter“; viz
obrázek 5-1-1.
2) Ve „WLAN Loader“ klikněte na „Load“, poté se na panelu nástrojů zobrazí ikona sítě;
viz obrázek 5-1-2.

Obrázek 5-1-1

Obrázek 5-1-2

3) Poklepejte na ikonu sítě, vyberte router v okně „Wireless Information“ a následně
klepněte na tlačítko „Connect“. Zvolte vhodné šifrování (Encryption) a ověření
(Authentication) a zadejte heslo do položky „Network Key“. Poté stiskněte tlačítko a
„OK“; viz obrázky 5-1-3, 5-1-4, 5-1-5 a 5-1-6.

Obrázek 5-1-3

Obrázek 5-1-4

Obrázek 5-1-5

Obrázek 5-1-6

5.2 Vytáčené GPRS připojení
5.2.1 GPRS konfigurace
Nastavení vytáčení:
1) Klepněte na „Start Menu“->„ Settings“-> „Network and Dial-up Connections“ a poté
poklepejte na tlačítko „Make New Connection“. Obrázek 5-2-1 a obrázek 5-2-2.

Obrázek 5-2-1

Obrázek

5-2-2
2) Vepište název pro připojení (GPRS), poté stiskněte tlačítko „Next“. Klepněte na
tlačítko „Configure“ a poté na tlačítko „Next“. Obrázek 5-2-3 a obrázek 5-2-4.

Obrázek 5-2-3

Obrázek 5-2-4

3) V záložce „Port Settings“ nastavte následující hodnoty:
„Baud Rate“: 115200; „Data Bits“: 8; „Parity“: None; „Stop Bits“: 1; „Flow Control“:
None
Poté klepněte na záložku „Call Options“.
4) Zde do části „Extra Settings“ zadejte: „+CGDCONT=1, „IP“, „CMNET“„ (zadejte tyto
znaky v této podobě, a to včetně mezer a dvojitých uvozovek); zkratka CMNET by
měla být nahrazena vaší místní GPRS APN. Všechna ostatní nastavení ponechte v
jejich defaultní podobě; viz obrázek 5-2-5 a obrázek 5-2-6.

Obrázek 5-2-5

Obrázek 5-2-6

5) Klepněte na tlačítko Next pro přesun na další stránku, kde uveďte kód
země/regionu, kód oblasti a telefonní číslo (* 99 *** 1 #), pak klepněte na tlačítko
Finish. Nyní můžete vidět ikonu připojení GPRS; viz obrázky 5-2-7 a 5-2-8.

Obrázek 5-2-7

Obrázek 5-2-8

6) Poklepejte na ikonu GPRS; na stránce „Dial-Up Connection“ ponechte kolonky „User
Name“, „Password“ a „Domain“ prázdné a klepněte na tlačítko „Dial Properties“„;
Zvolte umístění („Location“) a klepněte na tlačítko „Edit“. Do všech tří textových
polí vepište písmeno „G“ a potvrďte stiskem tlačítka „OK“. V okně „Dialing
Properties“ stiskněte tlačítko „OK“ a poté se vraťte zpět na pracovní plochu.

Poznámka: V průběhu naší konfigurace používáme jako referenční hodnotu „CMNET“. Je třeba,
aby uživatelé zadali své místní nastavení GPRS a vytáčeného připojení. Pro podrobné informace
kontaktujte svého místního poskytovatele připojení.

5.2.2 GPRS připojení
Věnujte, prosím, pozornost následujícím bodům před připojením:
l

Konfigurace jsou správně nastaveny;

l

SIM karta je správně nainstalována jako na následujícím obrázku;

l

GPRS modul podporuje frekvenci použité SIM karty;

l

SIM karta je dostupná a má aktivovanou funkci GPRS;

Obrázek 5-2-11

KAPITOLA 6 Synchronizace s PC a aktualizace OS
Kapesní počítač je možné používat pro zobrazení náhledu dat a kopírování souborů po
úspěšné instalaci softwaru ActiveSync. Následují podrobné kroky popisující instalaci:

6.1 Seznámení se s ActiveSync
Jsou dostupné 3 verze softwaru ActiveSync pro různé OS (operační systémy):
l ActiveSync4.5_OfficialRelease.msi
Podporuje OS:
Windows Server 2003；Windows Server 2003 Service Pack 1；Windows Server 2003 Service
Pack 2；Windows XP；Windows XP 64-bit；Windows XP Embedded；Windows XP Embedded
Service Pack 1；Windows XP Embedded Service Pack 2；Windows XP for Itanium-based
Systems Version 2003；Windows XP Home Edition；Windows XP Media Center Edition；
Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)；Windows XP Professional 64-Bit Edition
(Itanium) 2003；Windows XP Professional Edition；Windows XP Professional x64 Edition；
Windows XP Service Pack 1；Windows XP Service Pack 2；Windows XP Starter Edition；
Windows XP Tablet PC Edition
l

ActiveSync6.1_OfficialRelease-x64.exe

Podporuje OS (64bit):
Windows 7 Ultimate；Windows 7 Enterprise；Windows 7 Professional；Windows 7 Home
Premium；Windows Vista Ultimate；Windows Vista Enterprise；Windows Vista Business；
Windows Vista Home Premium；Windows Vista Home Basic；Windows Vista Server

l

ActiveSync6.1_OfficialRelease-x86.exe

Podporuje OS (32bit):
Windows 7 Ultimate；Windows 7 Enterprise；Windows 7 Professional；Windows 7 Home
Premium；Windows 7 Starter；Windows Vista Ultimate；Windows Vista Enterprise；Windows
Vista Business；Windows Vista Home Premium；Windows Vista Home Basic；Windows Vista
Server

6.2 Instalace ActiveSync
Zvolte aplikaci ActiveSync správně podle OS nainstalovaného na PC. Zde je jako referenční
použita verze ActiveSync4.5_OfficialRelease.msi.

1) Otevřete software a uvidíte následující rozhraní:

Obrázek 6-2-1

2) Po stisknutí tlačítka Next se dostanete k následujícímu rozhraní:

Obrázek 6-2-2

3) Zvolte možnost „I accept the terms in the license agreement“ a pokračujte
stisknutím tlačítka Next; viz obrázek 6-2-2.

Obrázek 6-2-3

4) Zadejte uživatelské jméno a organizaci a klepněte na tlačítko Next; viz obrázek
6-2-3.

Obrázek 6-2-4

5) Výchozí cesta instalace je „C:\Program Files\ Microsoft ActiveSync“, změnit ji
můžete kliknutím na tlačítko Change; viz obrázek 6-2-4.

Obrázek 6-2-5

6) Než stiskněte tlačítko Install pro pokračování v instalaci, ujistěte se, že je
nainstalována správná verze operačního systému; viz obrázek 6-2-5.

Obrázek 6-2-6

7) Po úspěšné instalaci se dostanete do následujícího rozhraní:

Obrázek 6-2-7

8) Klepněte na tlačítko Finish pro dokončení instalace a po vyzvání stiskněte Yes pro
restartování PC; viz obrázek 6-2-8.

Obrázek 6-2-8

9) Po restartování počítače se v pravém dolním rohu počítače objeví ikona
Poklepejte na ni pro spuštění aplikace ActiveSync; viz obrázek 6-2-9.

Obrázek 6-2-9

6.3 Aktualizace operačního systému

.

Před aktualizací si zálohujte data: zkopírujte data do PC nebo jiného úložiště, jako je
například karta SD. Veškerá data a všechny aplikace budou po aktualizaci smazány.

6.3.1 Kopírování systémových dat na kartu SD
1) Zformátujte kartu SD;
Poznámka: Zformátujte kartu. Nevybírejte možnost „Rychlé formátování“. Zvolte systém
souborů FAT32.
2) Zkopírujte soubory aktualizace na SD kartu;
3) Vložte SD kartu do zařízení.

6.3.2 Aktualizace OS pro systém Windows CE
Po dokončení výše uvedených kroků restartujte zařízení a potom co nejdříve stiskněte levé
tlačítko
; následně se na obrazovce zobrazí totéž, co můžete vidět na obrázku 6-3-1;
zvolte možnost Update OS, poté stiskněte žluté tlačítko na klávesnici; následně vyčkejte na
dokončení systémové aktualizace a opětovné spuštění systému.

Obrázek 6-3-1

6.4 Obnovení továrního nastavení

Před aktualizací si zálohujte data: zkopírujte data do PC nebo jiného úložiště, jako je
například karta SD. Veškerá data a všechny aplikace budou po aktualizaci smazány.
Po dokončení výše uvedených kroků restartujte zařízení a potom co nejdříve stiskněte levé
tlačítko
; následně se na obrazovce zobrazí totéž, co můžete vidět na obrázku 6-3-1;
zvolte možnost Restore factory settings, poté stiskněte žluté tlačítko na klávesnici; následně
vyčkejte na dokončení obnovení systému a opětovné spuštění systému.
Pokud zvolíte možnost Start OS, systém se spustí běžným způsobem.

6.5 Aktualizace souboru Logo.bmp

Před vlastním nastavením prosím vložte obrázek formátu .bmp na TF kartu. Maximální
velikost je 240x320.
Po dokončení výše uvedených kroků restartujte zařízení a potom co nejdříve stiskněte levé
tlačítko
; následně se na obrazovce zobrazí totéž, co můžete vidět na obrázku 6-3-1;
zvolte možnost Update Logo.bmp, poté stiskněte žluté tlačítko na klávesnici; následně
vyčkejte na dokončení obnovení systému a opětovné spuštění systému.

KAPITOLA 7 Využití funkcí
7.1 Čárový kód
Modul pro skenování čárového kódu je umístěn v horní části zařízení a při skenování by s
ním mělo být správně zacházeno. Obrázky 7-1-1, 7-1-2 a 7-1-3.

Obrázek 7-1-1

(Správně)

(Nesprávně)

Obrázek 7-1-2 Skenování 1D čárového kódu

(Správně)

(Nesprávně)
Obrázek 7-1-3

7.2 RFID
Snímací zóna RFID je umístěna na zadní straně zařízení a pro správně čtení by tagy měly být
umístěny ve snímací zóně. Obrázek 7-2-1

Snímací zóna RFID

Obrázek 7-2-1

Vysoká frekvence (13,56 MHz)
Provozní frekvence: 13.56 MHz
Protokol: ISO14443A/B, ISO15693;
Typy karet: HF S50, S70 a ultralight
Ultra vysoká frekvence (840 ~ 960 MHz)

Obrázek 7-2-2
1) Protokol: EPC GEN2/ISO 18000-6C
2) Provozní frekvence: 840~960 MHz
l Čínský standard 920-925 MHz;

l

Čínský standard 840-845 MHz;

l

ETSI 865-868 MHz;

l

Přizpůsobení 915MHz;

3) Výkon: Doporučuje se 10~30dBm a 24/25 dBm; čím vyšší výkon, tím vyšší spotřeba
baterie;
4) Zisk antény: 3dBi;
5) Vzdálenost čtení/zápisu: skutečná vzdálenost závisí na více faktorech; mimo jiné na
okolním prostředí, pracovní frekvenci a výkonu.

7.3 GPS
GPS modul umožňuje dynamické zjištění polohy včetně informací o zeměpisné šířce/délce
zařízení. Doporučuje se venkovní použití.

Obrázek 7-3-1

7.4 Fotoaparát
Fotoaparát má 5 megapixelů a podporuje maximální rozlišení 2592*1944.

Spusťte fotoaparát
z AppCenter, vyberte potřebné rozlišení (výchozí rozlišení je
640*480) a poté stiskněte Preview pro náhled (obrázek 7-4-1), následně klepněte na tlačítko
Photo pro pořízení snímku (obr. 7-4-2). Fotografie bude automaticky uložena do složky My
Device/Flash Disk/Photos.

Obrázek 7-4-1

Obrázek 7-4-2

7.5 Bluetooth
Zařízení používá Bluetooth 2.0. Odeslání/tisk dat a odesílání souborů je podporováno po
úspěšném připojení. Obrázek 7-5-1

Obrázek 7-5-1

KAPITOLA 8 Údržba
8.1 Problémy systému a zařízení
Tabulka 8-1 Problémy systému a zařízení
Problém

Zařízení nelze spustit

Dotyková obrazovka
nefunguje

Na obrazovce se nic
nezobrazuje

Klávesnice nefunguje

Baterii nelze nabít

Řešení
l

Ujistěte se, že baterie je nainstalována správně;

l

Vyměňte baterii za jinou, která je plně nabitá;

l

Obnovte nebo aktualizujte OS;

l

Vyčistěte dotykovou obrazovku;

l

Znovu proveďte kalibraci;

l

Restartujte zařízení;

l

Obnovte nebo aktualizujte OS;

l

Zkontrolujte, zda zařízení není v pohotovostním režimu;

l

Restartujte zařízení;

l

Vyměňte baterii za jinou, která je plně nabitá;

l

Zkontrolujte, zda zařízení není v pohotovostním režimu;

l

Restartujte zařízení;

l

Vyměňte baterii za jinou, která je plně nabitá;

l

Zkontrolujte, zda nebyl poškozen adaptér;

l

Zkontrolujte, zda nebyl poškozen kabel USB;

l

Zkontrolujte, zda je adaptér zapojen do zásuvky (220V);

l

Zkontrolujte, zda je adaptér v zásuvce správně zasunut;

8.2 Problémy při skenování
Tabulka 8-2 Problémy při skenování
Problém

Řešení

Po stisku tlačítka Scan se
nic neděje

Po naskenování nebyla
získána žádná data

l

Zkontrolujte, zda není poškozena hlava skeneru;

l

Zkontrolujte, zda je program správný (viz DEMO pro konkrétní kódy);

l

Zkontrolujte, zda je demo je otevřeno správně;

l

Zkontrolujte, zda je podporován tento typ čárového kódu;

l

Zkontrolujte, zda je program správný (viz DEMO pro konkrétní kódy);

l

Zkontrolujte, zda není čárový kód poškozený;

l

Ujistěte se, že se nachází ve správné vzdálenosti;

l

Zkontrolujte, zda skenovací okno nepokrývá prach;

8.3 Problémy s RFID
Tabulka 8-3 Problémy s RFID
Problém

RFID tag nelze
rozpoznat

Řešení

l

Ujistěte se, že je modul RFID v kapesním terminálu kompatibilní s těmito
tagy;

l

Zkontrolujte, zda je program správný (viz DEMO);

l

Ujistěte se, že se skenovaný tag nachází ve skenovací zóně RFID snímače;

8.4 Síťové a komunikační problémy
Tabulka 8-4 Síťové a komunikační problémy
Problém

Zařízení po připojení USB není
rozpoznáno

WIFI komunikace je abnormální

Řešení
l

Zkontrolujte, zda je kabel USB zapojen;

l

Zkontrolujte, zda port USB zařízení není poškozen;

l

Restartujte zařízení;

l

Zkuste jiný USB port PC;

l

Zkontrolujte, zda byl správně nainstalován Microsoft ActiveSync
(viz kapitola 7);

l

Znovu nainstalujte software Activesync;

l

Zkontrolujte, zda je program správný (viz DEMO);

l

Zkontrolujte, zda je nastavení správné (viz bod 5.1);

l

Ujistěte se, že je příslušenství vybaveno WIFI připojením, které
je v efektivní přenosové vzdálenosti;

Nesprávná IP adresa po
připojení

l

Smažte aktuální síťové připojení a připojte se znovu;

l

Nastavte statickou IP adresu manuálně;

l

Vypněte bezdrátové sítě zařízení a zkuste se znovu připojit;

l

Zkontrolujte síťový režim AP/routeru přihlášením na stránku
administrace;

8.5 Ostatní
Problém
Selhání instalace ActiveSync
Selhání instalace SDK

Řešení
l

Při instalaci softwaru ActiveSync odpojte zařízení od PC;

l

Nainstalujte software Activesync správně tak, jak to vyžaduje prostředí PC;

l

Při instalaci věnujte pozornost dokumentaci, další podrobnosti pak naleznete v
dokumentu „Development Environment Setting Instruction“;

Selhání aktualizace systému

l

K formátování použijte počítač s OS Windows XP, zvolte „FAT32“ a nevybírejte
možnost „Rychlé formátování“;

l

Zkontrolujte, zda byly systémové soubory správně zkopírovány na SD kartu;

KAPITOLA 9 Bezpečnost používání baterie a AC adaptéru
9.1 Specifikace spínaného napájecího zdroje
Vstup: AC 100~240V, 50~60Hz, 0,28A
Výstup: DC 5V, 2A
Označení: viz obrázek 9-1.

Obrázek 9-1 Štítek AC adaptéru

9.2 Bezpečnostní pokyny k baterii
•

V oblasti, ve které jsou zařízení nabíjena, by se neměly nacházet žádné hořlavé
materiály nebo chemikálie. Zvláštní pozornost je třeba věnovat při nabíjení zařízení
v nekomerčním prostředí.

•

Dbejte na pokyny ohledně využití baterie, skladování a nabíjení, které jsou uvedeny
v uživatelské příručce.

•

Nesprávné užívání baterie může mít za následek požár, výbuch nebo jiné nebezpečí.

•

Pro nabití baterie mobilního zařízení je třeba, aby teplota baterie a nabíječky byla
mezi +32 °F a +113 °F (0 °C a +45 °C).

•

Nepoužívejte nekompatibilní baterie a nabíječky. Používání nekompatibilní baterie
může mít za následek riziko požáru, výbuchu, úniku nebo jiného nebezpečí. Pokud
máte jakékoli otázky ohledně kompatibility baterie nebo nabíječky, obraťte se na
technickou podporu Chainway.

•

Pro zařízení, která využívají jako zdroj nabíjení port USB, bude zařízení připojeno
pouze k produktům, které jsou označeny logem USB-IF, nebo které splnily program
kompatibility USB-IF.

•

Pro potvrzení správnosti ověřené baterie budou všechny ověřené baterie označeny
hologramem Chainway tak, jak to vyžaduje IEEE1725, klauzule 10.2.1. Do zařízení
nevkládejte baterii dřív, než se ujistíte, že je označena hologramem Chainway.

•

Baterii neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, nedeformujte, nepropichujte ani neřezejte.

•

Prudký náraz při pádu zařízení s baterií na tvrdý povrch by mohl způsobit přehřátí baterie.

•

Baterii nezkratujte a zabraňte všem kovovým či vodivým objektům, aby přišly do styku se svorkami
baterie.

•

Baterii neupravujte ani nepředělávejte, nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty a nevystavujte ji
vodě nebo jiným kapalinám, požáru, výbuchu nebo jinému nebezpečí.

•

Zařízení nenechávejte a neuchovávejte v oblastech nebo v blízkosti oblastí, které mohou dosahovat
velmi vysokých teplot, jako je například zaparkované vozidlo, radiátor nebo jiné tepelné zdroje.
Baterii nevkládejte do mikrovlnné trouby nebo fénu.

•

Děti by s baterií měly manipulovat pouze pod dohledem.

•

Dodržujte předpisy ohledně likvidace použitých baterii.

•

Nevyhazujte baterie do ohně.

•

V případě spolknutí baterie okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

•

Pokud baterie vyteče, zabraňte kapalině v kontaktu s kůží nebo očima. Jestliže ke kontaktu dojte,
omývejte postižené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

•

Pokud máte podezření na poškození zařízení nebo baterie, obraťte se na společnost Chainway, která
zajistí kontrolu.

Dodatek 1 Typy kódů pro skener 1D čárových kódů
Snímač 1D čárových kódů lze nastavit skenováním čárové kódy specifických funkcí.
Postup: namiřte skener na funkční čárový kód; naskenujte jej; pokud bude skenování
úspěšné, laser by měl rychle zmizet, což potvrdí, že nastavení bylo úspěšné.

A1.1 Podporované typy kódu
Příloha Tabulka 1
Povolit

Zakázat

Code 39

Codabar

IATA 2 of 5

Code 128

Discrete 2 of 5

UPC A with 2 Supps

Interleaved 2 of 5

Code 93

UPC A with 5 Supps

UPC A

MSI

UPC E0

EAN 8

Trioptic Code 39

UPC E0 with 2 Supps

EAN 13

Bookland EAN

UPC E0 with 5 Supps

EAN 128

Code 11

EAC 13 with 2 Supps

UPC E

Chinese 2 of 5

EAN 13 with 5 Supps

ISBT 128

UPC E1

UPC E1 with 2 Supps

RSS-Limited

UPC E1 with 5 Supps

RSS-14

Coupon Code

RSS-Expanded

Poznámka: typy povolit/zakázat ve výchozím nastavení lze přepnout pomocí naskenování
odpovídajících funkčních čárových kódů v bodě Příloha tabulka 2.
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A1.2 Kód pro rozpoznání typu kódu

Povolit

Zakázat

Pokud je tato funkce povolena, skener při skenování čárového kódu rozpozná typ kódu.

A1.3 Povolit/zakázat čárové kódy

Typ

Příloha Tabulka 2
Ukázkové čárové kódy

Povolit

UPC-E1

Zakázat

UPC-E

Povolit

Zakázat

UPC-A

Povolit

Funkční čárový kód

60

61

Povolit

Code 128

Zakázat

Povolit

Bookland EAN
Zakázat

EAN-13
Povolit

Zakázat

EAN-8
Povolit

Zakázat
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Zakázat

Code 39
Povolit

Zakázat

ISBT 128
Povolit

Zakázat

Povolit

UCC/EAN 128
Zakázat

Povolit
Zakázat
Povolit
Zakázat

Trioptic Code 39 a Code 39 Full ASCII nelze povolit
současně. Pokud při pokusu o povolení Trioptic Code
39 uslyšíte varovný zvukový signál, zakažte Code 39
Full ASCII a opakujte akci.

Zakázat

Code 93

Povolit

Code 39 Full ASCII

Trioptic Code 39

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky Code 39
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Zakázat

Code 11

Povolit

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky Code 93

Zakázat

Interleaved 2 of 5

Povolit

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky Code 11

Povolit

5

Discrete 2 of

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky Interleaved 2 of 5
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Zakázat
Povolit
Zakázat
Zakázat

Codabar

Povolit

Chinese 2 of 5

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky Discrete 2 of 5

Povolit

MSI

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky Codabar
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Zakázat

Povolit

RSS-Expanded
Zakázat

Povolit

RSS-Limited
Zakázat

RSS-14
Povolit

Naskenujte tento čárový kód pro povolení libovolné délky MSI
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Zakázat

