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Te agradecemos por escolher nosso produto. Para ter uma melhor
experiência na operação deste ítem, por favor leia todo o manual
cuidadosamente
ítens inclusos:
• 1 Leitor 
• 1 Cabo (USB/KB/COM)
• 1 Manual do usuário
• 1 Suporte (Opcional)

Introdução ao Produto
Este é um Leitor de código de Barras a laser com fio Haiz Brasil que
consegue ler todos códigos 1D Padrões incluindo
UPC-A, UPC-E, EAN-13/JAN-13, ISBN/ISSN code,
EAN-8/JAN-8, code 39, code93, code 128, intercalado
2 a 5, industrial 2 a 5, Código Postal Chinês, MSI/PLESSY
and CODABAR. Nós oferecemos USB, PS/2 e
Interface Rs232 por escolha do usuário. Este leitor
de código de barras possui as vantagens de operação
fácil e baixa taxa de erros tornando-se assim um
grande companheiro para você.

Descrição do Design de Encaixe

Indicador de Luz

Capa resistente a Choque

Botão Gatilho

Orifício de desmontagem
do Cabo 

Para extrair o cabo para fora do Leitor, por favor plugue um clip
ao cabo no orifício de demonstagem



Leitura de Ângulo
• Mantenha um chanfro entre o Leitor e o Código de Barras para 
realizar uma melhor leitura

• Não deixe o Leitor a um ângulo de 90º do código, desta forma
não será possível a leitura.

• O leitor deve mirar no código e pegar o código inteiro. Caso
não aconteça desta forma talvez erros sejam gerados.

Modo correto de leitura

Modo incorreto de leitura Modo incorreto de leitura

Modo correto de leitura

Conectando o Leitor

Conecte o cabo USB a interface USB do computador.

1. Desligue a fonte de alimentação do host.
2. Extraia o teclado do host.
3. Confirme se o cabo PS/2 é adequado para a conexão com host.
4. Conecte o Leitor ao host.
5. Conecte a porta do teclado ao cabo PS/2.
6. abra o Host.

Porta do teclado
no dispositivo

Cabo do teclado



1. Desligue a fonte de energia do host
2. Confirme se a conexão entre Rs232 e o host está correta.
3. Conecte o adptador AC a porta de energia do leitor
ou conecte a porta do teclado do host na porta de teclado do
leitor
4. Abra o host
5. Escaneie o código de barras ‘’Configuração’’ para
definir o modo de saída como RS232(Modo Serial)

Especificação Ténica

Taxa de Bits Rs232: 1200-115200

Fonte de Luz Laser Visível 650nm (classe nacional de segurança laser 1)

Capacidade
de

Decodificação

Modo Gatilho Gatilho Manual, Auto Scan, Modo Contínuo

Distância de Detecção

Resolução Mínimo 0.1mm(4mils)

Profundidade de Campo 2-9cm(barra de 0.1mm largura); 3-50cm(barra ed 0.3mm largura)

Velocidade Decodificação 300scans/seg

Largura de Leitura

Modo Prompt Alarme, Indicador Luminoso

Contraste

Ângulos de Leitura

Cilíndro Horizontal Diâmetro 35mm



Alimentação

Corrente Operação
50ma (Modo de operação)/ 30ma (Modo Standby);
100ma (Ponto máximo)

Silencioso

Parâmetros Físicos

Parâmetros Externos

Proteção IP

Temperatura de Operação

Temperatura de Armazenamento

Humidade

Humidade de Armazenamento

Proteção ESD

Resistência de Choque

0 a 50º / 32 a 122 ºF

0 a 50º / 32 a 122 ºF

20 - 85% ( Não-Condensação)

20 - 85% ( Não-Condensação)

15KV descarga de ar

Queda livre de 1.5m em superfície de concreto

Configuração Funções Automáticas

1. Por ser um Leitor automático da Haiz, já vem com a função automática predefinida.
Quando um objeto passa na área sensível de leitura (A Área sensível de leitura depende
do tamanho do objeto, normalmente é 5cm-30cm), o leitor lerá automaticamente. Depois
de ler um código de barras com sucesso, a luz apagará e o clico do gatilho acaba. O leitor
irá ler novamente quando um objeto atingir a área sensível de leitura.

2. Para leitores automáticos com suporte, a luz vermelha do leitor estará ligada
quando o leitor está ligado e posicionado no suporte. Isso significa que a função
auto Scan está ligada. Quando o Leitor é removido do suporte, a luz vermelha 
apagará. Agora a função auto Scan está desligada e o leitor volta ao modo
de gatilho manual.

3. Aperte o botão por 10 segundos, e o leitor irá para o modo de
auto Scan. Para alterar para o modo Gatilho Manual, aperte o botão
por 10 segundos novamente. (Essa é uma patente da Haiz Brasil)

Nota: Depois de ler um código com sucesso, por favor limpe
o leitor na parte sensível. Caso contrário o Leitor poderá não
ler novamente.

Modo de Configurações Avançadas

Essa função é apenas para o leitor com a versão V1.00 2007 -11-
29. Para adicionar prefixo/sufixo ou colocar Primeiro/Último em alguns
dígitos, o leitor precisa utilizar a interface KB.Escaneie o código de
configuração a seguir, o leitor irá entrar no Modo de Configuração
Avançada.



Funçoes e Preferências

Modos de Saída

Alarme

Modos de Leitura

Imagem

Info Versão Resetar Configurações de Fábrica

Som Leitura Ok-ONSom Leitura Ok-OFF

Pulsação

Leitura Única

Multi-Leitura

Leitura Única Sem Gatilho

Multi-Leitura Sem Gatilho

Leitura Contínua

Habilitado Desabilitado

Enviar Code ID como Prefixo

Enviar Code ID como Sufixo

Enviar Code ID como Prefixo Desabilitado

Enviar Code ID como Sufixo Desabilitado



Idiomas

Maiúsculo/Minúsculo

Parâmetros Modo Serial 

Taxa de transmissão

Disparo

Inglês EUA Alemão

Francês

Maiúsculo Minúsculo

Disparo Pausado -2seg Disparo Pausado -5seg

Dados Bits



Parar Bits

Checar Dígitos

Nenhum

Precisamente Marca de Checagem de Dígito

Espaço

Sequência de terminação de Código de Barras

Término CHAR-TAB/CR

Cancelar Sufixo Término CHAR-CR

Término CHAR-TABTérmino CHAR-Espaço

Todos códigos introdução-ETX

Término CHAR-CR+CR

Todos códigos introdução-STX

Esconder o primeiro CHAR Esconder o último CHAR



ID Caractere ‘m’ ID Caractere ‘z’

Code 11
Redundância habilitada

Code 11
Redundância Desabilitada

ID Caractere ‘h’ ID Caractere ‘z’

Code 93
Redundância habilitada

Code 93
Redundância Desabilitada

Code 39 Tudo ASCII-offCode 39 Tudo ASCII-on



Enviar Começar/Parar
CHARS - habilitado

Enviar Começar/Parar
CHARS - desabilitado

ID - Caractere ‘a’ ID - Caractere ‘z’

Code 39
Redundância habilitada

Code 39
Redundância desabilitada

Code 128
Redundância desabilitada

Code 128
Redundância habilitada

Enviar começar/parar
CHARS - habilitado

Enviar começar/parar
CHARS - desabilitado



ID - Caractere ‘k’ ID - Caractere ‘z’

Codabar
Redundância habilitada

Codabar
Redundância desabilitada

Largura de abertura da barra
Habilitado- Ligado

Largura de abertura da barra
Habilitado- Desligado

Intercalado/ITF25

Intercalado/ITF25-on Intercalado/ITF25-off

ID - Caractere ‘I’ ID - Caractere ‘z’

ITF25
Redundância desabilitada

ITF25
Redundância habilitada

ID - Caractere ‘j’ ID - Caractere ‘z’

Industrial 25
Redundância desabilitada

Industrial 25
Redundância habilitada



ID - Caractere ‘f’ ID - Caractere ‘z’

MSI rendundância habilitado MSI rendundância desabilitado

Converter UPC-A
em EAN13 habilitado

Converter UPC-A
em EAN13 desabilitado

Transmitir bit do sistema habilitado Transmitir bit do sistema desabilitado

Transmitir checagem de dígito habilitado Transmitir checagem de dígito desabilitado

ID - Caractere ‘b’ ID - Caractere ‘z’



Converter UPC-E
em UPC-A habilitado

Converter UPC-E
em UPC-A desabilitado

Transmitir bit do sistema habilitado Transmitir bit do sistema desabilitado

Transmitir checagem de dígito habilitado Transmitir checagem de dígito desabilitado

ID - Caractere ‘c’ ID - Caractere ‘z’

Converter EAN13
em ISBN habilitado

Converter EAN13
em ISBN desabilitado

Transmitir checagem de dígito habilitado Transmitir checagem de dígito desabilitado

ID - Caractere ‘e’ ID - Caractere ‘z’

Transmitir bit do sistema habilitado Transmitir bit do sistema desabilitado



Transmitir checagem de dígito desabilitadoTransmitir checagem de dígito habilitado

Transmitir bit do sistema habilitado Transmitir bit do sistema desabilitado

ID - Caractere ‘d’ ID - Caractere ‘z’

ID - Caractere ‘f’ ID - Caractere ‘z’

UPC/EAN
complemento habilitado

UPC/EAN
complemento desabilitado

UPC/EAN
complemento- 5 dígitos

UPC/EAN
complemento- 2&5 dígitos

UPC/EAN
redundância habilitado

UPC/EAN
redundância desabilitado



1. Adicionar Prefixo

Primeira etapa: Escaneie o código de configuração a seguir ( Esta etapa irá limpar o prefixo predefinido)

Adicionar prefixo

Segunda etapa: Escanear os códigos caracteres necessários (Máximo adicionar 10 caracteres)
Ex: Para adicionar o prefixo ‘’MG’’, escaneie os caracteres M e G na ordem.

Agora ‘’MG’’ será adicionado quando você escanear códigos normais.

Escaneie o código ‘’TEST’’ E ‘’MGTEST’’ aparecerá.

2. Adicionar Sufixo

Primeira etapa: Escaneie o código de configuração a seguir ( Esta etapa irá limpar o sufixo predefinido)

Adicionar Sufixo

Segunda etapa: Escanear os códigos caracteres necessários (Máximo adicionar 10 caracteres)
Ex: Para adicionar o prefixo ‘’OK’’, escaneie os caracteres O e K na ordem.

Agora ‘’OK’’ será adicionado quando você escanear códigos normais.

Escaneie o código ‘’TEST’’ E ‘’TESTOK’’ aparecerá.



3. Ocultar primeiros caracteres

Esconder primeiros caracteres

Primeira etapa: Escaneie o código de configuração a seguir ( Esta etapa irá limpar as preferências anteriores)

Segunda etapa: Escanear ocultar primeiros caracteres (Máximo ocultar 10 caracteres)
Ex: Para ocultar os dois primeiros caracteres escaneie o código ‘’02’’

Agora 2 caracteres da frente serão ocultados quando escanear códigos de barras normais.

Escaneie o código de barras acima, ‘’3456789’’ será mostrado. 

4. Ocultar últimos caracteres

Esconder últimos caracteres

Primeira etapa: Escaneie o código de configuração a seguir ( Esta etapa irá limpar as preferências anteriores)

Segunda etapa: Escanear ocultar últimos caracteres (Máximo ocultar 10 caracteres)
Ex: Para ocultar os três últimos caracteres escaneie o código ‘’03’’

Agora 3 últimos caracteres serão ocultados quando escanear códigos de barras normais.

Escaneie o código de barras acima, ‘’987654’’ será mostrado. 



adicionar prefixo

adicionar sufixo

Esconder Caracteres
frontais

Esconder Caracteres
finais
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