
Skrócona instrukcja obsługi czytnika bezprzewodowego WD-1805/WD-685

Przywrócenie ustawień fabrycznych:

a) wejście do ustawień

b) reset do ustawień fab.

c) wyjście z ustawień

Ładowanie baterii:
Proszę używać kabla dołączonego do zestawu. Jeśli dioda na skanerze jest 
czerwona oznacza to tryb ładowania baterii. Kiedy bateria osiągnie pełny stan 
naładowania zapali się lampa niebieska.

Uwagi ogólne:
W sytuacji dodania przedrostka PREFIX lub SUFIX należy udać się na stronę 
nr 16 pełnej instrukcji obsługi dział XX i XXI i przeczytać odpowiednie kody 
sterujące. Tabela kodów ASCII strona nr 17 pełnej instrukcji.

Każdą operacje programowania „specjalnego” należy poprzedzić kodem 
„wejście do ustawień” (patrz wyżej) a po skończeniu ustawień należy 
przeczytać kod „wyjście z ustawięń” (patrz wyżej)

Kiedy pracujemy w trybie pracy „bezstratnym” kody są przechowywane w 
pamięci czytnika do momentu ponownego nawiązania komunikacji ze stacją 
bazową (wejście w zasięg stacji) wtedy następuje automatyczny transfer 
zapisanych przeczytanych kodów poza zasięgiem.

Czytnik kodów WD-1805/WD-685 pracuję w komputerze jako emulacja 
klawiatury, żadne dodatkowe sterowniki nie są wymagane do instalacji w 
systemie Windows - tzw. Plug & Play.

W przypadku wątpliwości odnośnie poprawnego odczytu kodów kreskowych 
należy wykonać prosty test : 
1. Otworzyć aplikację Notatnik
2. Odczytać przykładowy kod kreskowy
3. Sprawdzić zgodność odczytanego kodu z zapisem w notatniku



1. Parowanie czytnika w trybie „Jeden do Jeden”

 a) Przeczytaj kod 

b)  skaner przejdzie w tryb parowania potwierdzi to sygnałem dźwiękowym
c)  podłącz stację bazową do portu USB
d)  poprawny proces sparowania potwierdzi szybko pulsująca dioda na stacji bazowej

2. Tryby pracy skanera

a) normalny

w

b) bezstratny (kody przechowywane  pamięci gdy skaner jest poza zasięgiem bazy)

* kod czyszczenia zapamiętanych kodów w trybie bezstratnym

c) tryb inwenatrza (kody przechowywane w pamięci skanera do momentu odczytania kodu 
sterującego „wyślij zapamiętane kody”)

* kod czyszczenia zapamiętanych w trybie inwentarza kodów

3. Czas usypiania skanera
a) Przeczytaj kod sterujący

* kod wysłania zapamiętanych kodów



b) wybierz odpowiedni czas czuwania skanera

* 20s

*30s

*60s

*2 min

* 5 min

*10 min

*20 min

*8 godzin

*bez uśpienia


