
Mindeo CS2290 BT  
vezeték nélküli 2D olvasó 

használati útmutató

Üzembe helyezés:

A készülék üzemeléséhez szükséges áramfor-
rást a számítógép/pénztárgép biztosítja az USB  
csatlakozáson keresztül. Csatlakoztassa a dok-
koló USB végét a megfelelő porton keresztül 
számítógéphez vagy pénztárgéphez. (Meg- 
jegyzés: egyes pénztárgépeken a vonalkód  
olvasó használatát külön engedélyezni kell).
Bekapcsoláshoz az olvasó ravasz gombját kb. 3 
mp-ig tartsa lenyomva. (Megjegyzés: kikapcso- 
láshoz az olvasó ravasz gombját kb. 10 mp-ig 
tartsa lenyomva vagy használja az utasítás leg-
végén található kikapcsoló vonalkódot)
A számítógép automatikusan felismeri és tele- 
píti az olvasót, miután csatlakoztattuk. 
Beolvasáshoz a készüléket irányítsa a leol-
vasni kívánt vonalkódra, majd nyomja meg a 

Dokkolóba 
helyezve világít

(kék fény)

Dokkoló gyári visszaállítása
(10 mp-ig kell nyomva tartani)

Kommunikációs 
jelzés (zöld fény)

Bekapcsolt állapot 
jelzés (kék fény)

Kétoldali fényjelzés 
(dokkolóba helyezve töltéskor piros, 
feltöltve zöld)

Sikeres olvasáskor 
zölden felvillan



markolaton lévő gombot. A beolvasott kód  
a kurzor pozíciójában kerül rögzítésre. A készü- 
lék a helyes olvasást rezgéssel, rövid hang- és 
fényjelzéssel nyugtázza.
Első használat előtt kérjük teljesen töltse fel 
a készüléket a dokkolóba helyezve. A teljes 
töltési idő kb. 6 óra. Az olvasó led jelzőfénye 
töltés alatt pirosan világít, majd a töltés végez-
tével zöldre vált.
Első használatkor szükséges lehet az olvasó és 
dokkoló párosítása. Ehhez olvassa le a dokkoló 
alján lévő vonalkódot a készülékkel.  

Programozás:

Az olvasó optikája nagy felületet képes befogni, 
ezért a beállító kód sikeres beolvasása érdeké-
ben a környező kódokat érdemes kitakarni. 
A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak 
a kívánt beállítást kell beolvasni a készülékkel.  
A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor 
nem vész el. Gyárilag az olvasó magyar billentyű 
beállítással érkezik (így a vonalkódban található 
„0” karakter nem „ö” karakterként jelenik meg).  

Gyári alapbeállítások:

Figyelem! Gyári alapbeállítások után a magyar 
nyelvet újból szükséges lehet beállítani!

Billentyűzet beállítás:

USA billentyűzet

MAGYAR billentyűzet

Üzemmódok:

Dokkoló Bluetooth mód (alapbeállítás)

Telefon/tablet Bluetooth mód



Automata olvasás / intelligens dokkoló:
A funkció bekapcsolásakor a készülék dokko- 
lóba helyezve átvált automatikus olvasásra, 
így az elé helyezett vonalkódot automatikusan 
beolvassa.

Bekapcsolás

Kikapcsolás (alapbeállítás)

Befejező karakter:

Nincs (folyamatos)

Enter / új sorba (alapbeállítás)

TAB-al elválasztva

2D Vonalkódok engedélyezése/tiltása:

Összes 2D engedélyezése (alapbeállítás)

Összes 2D tiltása 

DPM Vonalkódok engedélyezése/tiltása:

DPM engedélyezése

DPM tiltása (alapbeállítás)

Hang és rezgés beállítása:

Olvasó hang magas



Olvasó hang alacsony

Olvasó rezgés be

Olvasó rezgés ki

Adatátvitel:

Azonnal (alapbeállítás)

Csak olvasó belső memóriájába

Belső memóriában mentett adatok kezelése:

Adatok feltöltése és törlése

Statisztika - elmentett kódok száma

Adatok törlése

Alvó Üzemmód:

30 perc

Nincs

Készülék kikapcsolása:

www.penztargepcentrum.hu


