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Žádná část této publikace nesmí být reprodukována nebo použita v jakékoli formě nebo jakýmikoli elektronickými nebo mechanickými 

prostředky bez souhlasu z Shenzhen Chainway. To zahrnuje elektronické a mechanické prostředky jako například kopírování nebo 

nahrávání. Materiál v této příručce se může bez upozornění změnit. 

Software je poskytován ve stavu, v jakém je. Veškerý software, včetně firmware, podléhá licenci. Shenzhen Chainway uděluje uživateli 

nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání každého software nebo firmware, který obdrží (licencovaný program). S výjimkou níže 

uvedeného nelze tuto licenci předávat, půjčovat nebo jakkoliv jinak přenášet bez předchozího písemného souhlasu společnosti Shenzhen 

Chainway. Neuděluje se žádné právo kopírovat licencovaný program jako celek nebo jeho části s výjimkou toho, co je umožněno 

autorským zákonem. Uživatel nebude upravovat, slučovat nebo začleňovat jakoukoliv podobu nebo část licencovaného programu s 

materiálem jiného programu, ani nebude vytvářet odvozená díla z licencovaného programu nebo používat licencovaný program v síti bez 

písemného souhlasu společnosti Shenzhen Chainway.  

Shenzhen Chainway si vyhrazuje právo provádět změny softwaru nebo produktu za účelem zlepšení spolehlivosti, funkcí nebo designu. 

Shenzhen Chainway nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za výrobek vyplývající nebo týkající se použití produktu, obvodů, nebo aplikací, 

které jsou zde popsány. 

Není udělena žádná licence, výslovně ani odvozeně, uplatněním právních překážek nebo jinak, v rámci práv k duševnímu vlastnictví 

Shenzhen Chainway. Jakákoliv odvozená licence existuje pouze pro zařízení, obvody a subsystémy, které jsou obsaženy v rámci produktů 

Shenzhen Chainway. 

 

Shenzhen Chainway Information Technology Co., Ltd 

Adresa: 9/F, budova 2, Phase 2, Gaoxinqi Industrial Park, Liuxian 1st Rd, District 67, Bao’an, 

Shenzhen, Guangdong, Čína 

Telefon: +0086-755-23223300 Fax: +0086-755-23223310 

Webová stránka: www.chainway.net  

E-mail: service@chainway.cn 
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Kapitola 1 Začínáme 
1.1 Stručný úvod  

Chainway C4000 je zařízení ze série chytrých terminálů pracujících na operačním systému 
Android. Mezi jeho funkce patří sběr dat, zpracování dat a bezdrátové komunikace. Jde o zařízení 
s vysokou spolehlivostí a možnostmi rozšíření. Automatický a přesný sběr dat pro různá odvětví 
podnikání je umožněn kompletní prémiovou výbavou. C4000 přináší mnohem jednodušší použití, 
zjednodušení a sníženou náročnost na údržbu. 
C4000 splňuje průmyslový standard úrovně IP64 (IEC těsnění), což je adekvátní pro rutinní 
použití, např. železniční kontroly, mýtné, technické prohlídky vozidla, expresní logistika, správa 
skladování, maloobchodní řetězce apod. Ať už jde o přenosné použití venku či uvnitř, Chainway 
C4000 vždy zajišťuje efektivitu. 
Splňuje průmyslové standardy a je navržen pro různé způsoby použití. Zařízení je vybaveno 
vysokovýkonným čtyřjádrovým procesorem Cortex-A7 1,3GHz, a je proto ideální volbou pro 
zjednodušení pracovního procesu, zvýšení efektivity práce a zlepšení uživatelské podpory. 
Zařízení Chainway C4000 podporuje celosvětový standard WCDMA. Vícekanálová datová a 
hlasová komunikace zajišťuje přímý přenos komunikace a datovou efektivitu. 
 

1.2 Preventivní opatření před použitím baterie 
l Nenechávejte baterie delší dobu bez využití, ať už v zařízení, nebo usklaněné. Když baterie 

již 6 měsíců nebyla využita, zkontrolujte stav nabití a nabijte ji, nebo ji vhodně odstraňte. 
l Typická předpokládaná životnost Lithium-Ion baterie je asi dva až tři roky, nebo 300 až 500 

nabíjecích cyklů - podle toho, co nastane dříve. Jeden nabíjecí cyklus představuje využití 
baterie od stavu plného nabití k úplnému vybití a opětovnému plnému nabití. Pro baterie, 
které neprochází kompletními nabíjecími cykly, počítejte s životností dva až tři roky. 

l Dobíjecí Lithium-Ion baterie mají omezenou životnost a postupně ztrácejí svou kapacitu. 
Tato ztráta kapacity (stárnutí) je nevratná. Jak baterie ztrácí kapacitu, délka času, po kterou je 
schopna zařízení napájet, klesá.  

l Lithium-iontové baterie se pomalu vybíjí (samovybíjení), i když nejsou v provozu nebo jsou 
uloženy. Pravidelně kontrolujte stav nabití baterie. Uživatelská příručka obvykle obsahuje 
informace ohledně kontroly stavu baterie i pokyny k nabíjení baterie.  

l Pozorujte a poznamenejte si výdrž nové plně nabité baterie. Použijte tuto výdrž jako výchozí 
hodnotu pro srovnání výdrže starších baterií. Výdrž baterie se bude měnit i v závislosti na 
nastavení zařízení a aplikacích, které na něm jsou spuštěny. 

l Pravidelně kontrolujte stav nabití baterie. 
l Pečlivě kontrolujte baterie, které se blíží ke konci své odhadované životnosti. 

Pokud u baterie zpozorujete jeden z následujících jevů, zvažte její nahrazení baterií novou: 
l Výdrž baterie klesne na méně než 80% výchozí hodnoty. 
l Délka nabíjení baterie se výrazně zvyšuje. 
l Je-li baterie je uložena nebo jinak nevyužita po delší dobu, je nutné postupovat podle pokynů 

pro skladování, které naleznete v tomto dokumentu. Pokud tyto pokyny nedodržíte a pokud 
baterie při kontrole již nevykáže žádnou úroveň nabití, považujte ji za poškozenou. 
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Nepokoušejte se ji dobíjet nebo použít. Vyměňte ji za novou baterii. 
l Vždy dodržujte nabíjecí pokyny dodané s produktem. Pro více informací ohledně dobíjení 

baterie se obraťte na uživatelskou příručku produktu a/nebo vyhledejte informace online. 
l Před uložením baterii nabijte přibližně na 50 %. 
l Baterii znovu dobijte na 50 % alespoň jednou každých šest měsíců. 
l Baterii vyjměte a uložte ji odděleně od produktu. 
l Baterii skladujte při teplotách mezi 5 °C a 20 °C (41 °F a 68 °F). 
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Kapitola 2 O zařízení 
2.1 Struktura 

 
       <Přední strana> 
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<Zadní strana> 

Tlačítka: 
Tlačítko Funkce 
1. Tlačítko napájení Stiskněte a podržte pro vypnutí a zapnutí zařízení 

2. Tlačítko Zobrazit seznam aplikací Zobrazí seznam aplikací, které běží 

3. Tlačítko domů Stiskněte tlačítko pro návrat na domovskou 

obrazovku 

4. Tlačítko Cancel Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku 

 

2.2 Instalace karty SD  
Podrobné instalační kroky jsou následující: 

1. Otevřete slot pro SIM kartu ve směru označení Open (otevřený)/ Lock 
(zamčený); 

2. Otevřete slot pro SD kartu ve směru označení Open (otevřený)/ Lock (zamčený); 
3. Správně vložte kartu SD; 
4. Řádně uzamkněte SD slot a slot pro SIM kartu; 
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2.3 Instalace SIM karty 
1. Otevřete slot pro SIM kartu ve směru označení Open (otevřený)/Lock 

(zamčený); 
2. Správně vložte SIM kartu; 
3. Řádně uzamkněte slot pro SIM kartu; 

 
2.4 Vložení baterie 

1. Zatlačte baterii do spodní části; 
2. Zasuňte baterii vyznačeným směrem; 
3. Otočte zámek baterie; 
 

2.5 Nabíjení baterie  

2.5.1 Přímé nabíjení 
Používejte adaptér pro nabíjení baterie přes USB konektor; 

2.5.2 Nabíjecí kolébka 
Připojte adaptér s napájecím kabelem pro nabíjení zařízení. 

 

2.6 Zapnutí/vypnutí zařízení 

2 3 
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Krátce stiskněte tlačítko „Power“ na straně pro zapnutí/vypnutí zařízení. 

Kapitola 3 Funkce hovoru 
3.1 Telefon 

1. Klepněte na tuto ikonu: ; 

2. Stiskem číselných tlačítek zadejte číslo; 

3. Klepněte na tlačítko  pro potvrzení a zahájení vytáčení; 

4. Stiskem tlačítka  hovor ukončíte; 

 

 3.2 Kontakty 
1. Klepněte na „Contacts“ pro otevření seznamu kontaktů; 

2. Klepněte na  pro přidání nového kontaktu; 

3. Klepněte na tlačítko  pro import/export nebo smazání seznamu 

kontaktů; 

Kontakty 

Záznamy 

Hlasové volání 

Emulované numerické 
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3.3 Zprávy 

1.  Klepněte na tlačítko  pro otevření seznamu zpráv; 

2. Klepněte na tlačítko  pro zadání obsahu zprávy; 

3. Klepněte na tlačítko  pro odeslání zprávy; 

4. Klepněte na tlačítko  pro přidání fotografií nebo videí;  

 

 

Kapitola 4 Čtečka čárových kódů 

Oblíbené 

Seznam kontaktů 

Skupina 
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4.1 1D čárové kódy 	

1) Otevřete 1D Barcode Demo v centru aplikací; 
2) Stiskněte tlačítko „Scan“ pro zahájení skenování, následně lze také nastavit 

parametry automatického intervalu; 

 

 

4.2 2D čárové kódy 
1) Otevřete 2D Barcode Demo v centru aplikací; 
2) Stiskněte tlačítko „Scan“ pro zahájení skenování, následně lze také nastavit 

parametry automatického intervalu; 
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4.3 2D(S) čárové kódy 
1) Otevřete 2D(S) Barcode Demo v centru aplikací; 
2) Stiskněte tlačítko „Scan“ pro zahájení skenování, následně lze také nastavit 

parametry automatického intervalu; 

3) Lze také nastavit povolení/zakázání čárových kódů; 

Poznámka: Naskenujte čárový kód správně, jinak skenování může selhat; 
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Kapitola 5 RFID čtečka 
5.1 Nízká frekvence  

1. Otevřete Demo RFID_LF v centru aplikací a následně stiskněte tlačítko 
„Skenovat“ pro zahájení skenování; 

2. Lze také zvolit typy tagů včetně ID Card/Animal Tag/Hitag/HDX Tag/EM4450, 
zařízení již také podporuje čtení a zápis Hitag-S a EM4305; 

 

Poznámka: Zkontrolujte, že se v zařízení nachází modul LF a že je správně nastaven typ tagu, 

jinak tato operace nemusí fungovat. Pozornost také věnujte HDX a FDX-B, které kvůli odlišnému 

principu, na kterém fungují, používají odlišný hardware.  

5.2 Vysoká frekvence 
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5.2.1 14443A 
1. Otevřete demo 14443A v centru aplikací a následně stiskněte tlačítko 

„Skenovat“ pro zahájení skenování; 
2. Je také podporován způsob zápisu/čtení Mifare a Ultra Light; 

 

5.2.2 15693 
1. Otevřete demo RFID_15693 v centru aplikací a následně stiskněte tlačítko 

„Skenovat“ pro zahájení skenování; 
2. Podporován je také zápis 15693; 
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5.3 Ultra-vysoká frekvence 
1. Otevřete demo UHF v centru aplikací a následně stiskněte tlačítko 

„Skenovat“ pro zahájení skenování; 
2. Je také podporován zápis více či jednoho tagu; 
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Kapitola 6 Čtečka otisků prstů 
1. Otevřete Fingerprint Demo v centru aplikací; 
2. Položte prst na modul čtečky otisků prstů a nastavte název/ID šablony v části 

ACQUISITION; 
3. Správně položte prst na modul čtečky otisku prstů a označte jej v rámci položek 

ID/Name/Score v části IDENTIFICATION; 
4. Místní šablony lze zkontrolovat také v části „Data“; 

 

Poznámka: Mějte na vědomí, že standardy ISO jsou podporovány pouze zařízeními, které jsou 
vybaveny ISO modulem čtečky otisků prstů. 
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Kapitola 7 Další funkce 
7.1 PING 

1. Otevřete Ping v centru aplikací; 
2. Nastavte Ping parametry a vyberte vnitřní/vnější adresy; 

 

7.2 Bluetooth 
1. Otevřete Bluetooth demo v centru aplikací a zapněte Bluetooth; 
2. Zadejte obsah nebo vyberte soubor, následně vyhledejte Bluetooth tiskárny 

poblíž a spárujte je se zařízením; 
3. Vyberte tiskárnu, klepnutím na tlačítko Print vytiskněte obsah; 
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7.3 GPS 
1. Otevřete GPS demo v centru aplikací a zapněte modul GPS; 
2. Nastavte	parametry	GPS	a	získejte	informace	o	datech	GPS;	 	
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7.4 Nastavení hlasitosti 
1. Otevřete Volume Settings demo v centru aplikací; 

2. Nastavte hlasitost na základě svých požadavků; 
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7.5 Snímač 
1. Otevřete Sensor demo v centru aplikací; 

2. Otestujte senzor na základě svých požadavků; 

 

7.6 Klávesnice 
1. Otevřete Keyboard demo v centru aplikací; 

2. Nastavte a otestujte hodnoty přiřazené klávesám zařízení; 
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7.7 Síť 
1. Otevřete Network demo v centru aplikací; 

2. Otestujte Wi-Fi/mobilní signál na základě svých požadavků; 

 

7.8 Emulátor klávesnice 

Emulátor klávesnice lze použít pro různá prostředí a výstupní formáty lze definovat včetně 

předpon/přípon/klávesy enter/dotyku; jednotlivé možnosti nastavte podle vlastností zařízení. 

1) Otevřete aplikaci KeyboardEmulator, která je předinstalována v zařízení. 
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2) Vyberte správná nastavení podle vlastností zařízení; stiskněte také fyzické tlačítko 

pro nastavení tlačítka skenování; následně nastavte výstupní formát podle požadavků 

a stiskem „Open“ uložte. 
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Kapitola 8 Specifikace zařízení 
	

Fyzické vlastnosti 

Rozměry 153mm*75mm*29mm/6.02*2.95*1.14in. 

Hmotnost 286g/10.09 oz. (zahrnuje hlavní baterii) 

Obrazovka 4 in. WVGA (480*800) TFT-LCD, kapacitní dotykový displej dual touch 

Klávesnice 3 funkční klávesy, 3 boční tlačítka  

Baterie Hlavní bat. (dobíjecí li-ion polymerová 3,7V, 3200 mAh) 

Vedlejší bat. (dobíjecí li-ion polymerová 3,7V, 5200 mAh) 
Slot pro rozšíření MicroSD/TF, maximální kapacita 32GB 

Slot pro SIM 1 PSAM, 1 SIM, 1 MicroSD 

Zvuk 0,5 W 

Fotoaparát OV 8M pixelů, autofocus s LED bleskem 

Výkonová charakteristika 

CPU Cortex A7 1.3GHz čtyřjádrový 

OS Android 4.4.2 

Paměť 1GB RAM, zabudovaná 4GB Flash 

Rozhraní USB Micro-B, sériový port RS-232(TTL) 

Typ karty úložiště MicroSD karta 

Maximální rozšíření úložiště 32GB 

Charakteristika uživatelského prostředí 

Provozní teplota -10� až 50� 

Skladovací teplota -40� až 70� 

Vlhkost vzduchu 5% RH - 95% RH (non-condensing) 

Odolnost při pádu Pád 1.2m/3.9ft., 6 stran (na betonovou podlahu za provozní teploty) 

Stupeň krytí IP64, v souladu s IEC 

Bezdrátové komunikace 

WAN WCDMA/HSDPA/HSPA+ (850/1900/2100 MHz) 

GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900 MHz) 
WLAN IEEE802.11b/g/n, interní anténa 

WPAN Bluetooth v4.0 Low Energy 

Bluetooth 3.0 + HS 

Bluetooth v4.0 Low Energy (LE) 

Sběr dat 

Systém snímání čárového kódu 1D čárové kódy (Symbol SE955, laser)(volitelné); 

2D laserový skener CMOS: Symbol SE4750 (volitelný) 

Rozlišení senzoru: 750 px (vodorovně) * 480 px (svisle)(úroveň šedé) 

Tolerance příčného náklonu: 360º 

Tolerance podélného sklonu: ±60º 
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RFID 

LF 125KHz/134.2 KHz, HDX/FDX-B (volitelné) 

HF 13,56 MHz, ISO14443A/ISO15693 (volitelné) 

UHF 860-960MHz, EPC C1 GEN2/ISO18000-6C (volitelné) 

Prostředí pro vývojáře 

SDK Chainway SDK 

Programovací jazyk  Java 

Vývojové nástroje Eclipse 

 


