
LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS SEM FIO

MANUAL DO USUÁRIO

HZ-1100LW



Escaneie o Código de Barras para configurar o Leitor

Restaurar padrão (Função Wireless)

Restaurar padrão (Função Decodificação)

Nota: Escaneie ‘’ Restaurar padrão ( Função Wireless) ‘’ E ‘’ Restaurar padrão (Função
Decodificação)’’ nessa ordem para restaurar no Leitor as configurações de fábrica.

Sincronia (Sincronize o Leitor haiz brasil com o Receptor)

Operação de Sincronia

Conecte o receptor em seu computador, Escaneie o Código ‘’ Sincronia ’’ por 20
segundos para sincronizar o receptor HAIZ BRASIL.
(1) Sincronia feita com sucesso, o alarme irá disparar um som ‘’ Di-Di ’’
(2) Sincronia falhou, o alarme irá disparar um som ‘’ Di-Di-Di ’’
Nota: Se a sincrozinação falhar, por favor, desplugue o receptor e repita a operação de sincronia
novamente.

Funcionalidades e Utilização

Três Modos: Modo Upload Instantâneo, Modo Armazenamento, Modo Anti-perda

Modo Upload Instantâneo
Realiza instantaneamente o upload de dados para seu computador.



(1) Upload com sucesso: O alarme irá tocar ‘’ Di’’ .
(2)  Upload falhou: O alarme iria tocar ‘’ Di-di-di’’ .

Modo Armazenamento
No Modo Armazenamento, o código de barras ficará armazenado na memória
interna do Leitor Haiz Brasil e não irá para seu computador instantaneamente. O
código de barras irá para seu computador apenas quando você escanear o código ‘’
Upload data (Upload de dados)’’ dentro do alcance de transmissão.

Nota: Durante o uso, caso os dados não sejam possíveis de realizar o upload, por favor confirme se o
leitor está no Modo Armazenamento

Modo Anti-Perda
O Código de barras será transmitido para o receptor em tempo-real quando o leitor
estiver dentro do alcance de transmissão. Quando o leitor está fora do alcance de
transmissão, os dados serão armazenados em sua memória interna. Depois que o
leitor chega ao alcance de transmissão, escaneie o código ‘’ Upload de dados’’, os
dados perdidos durante este tempo serão transmitidos para o computador
automaticamente.

Nota: Antes de utilizar o modo Anti-Perda, aconselhamos que escaneie o código ‘’ Limpar Dados’’
para apagar os dados anteriores do leitor.



Configurações de Energia e Standby

Dicas de LED durante o carregamento
Cabo USB plugado na porta USB do computador
(1) Carregando: A luz vermelha está ligada.
(2) Carregamento completo: A luz Azul liga e a luz Vermelha apaga.

Introdução Rápida ao modo Com Fio

Nota: O modo Com-fio do Leitor vem desabilitado por padrão. Quando a transmissão Com-fio é
necessária, escaneie o código ‘’Modo Com-Fio // Habilitado’’ .



Configurações Gerais-1







Configurações Gerais-2

























Tabela Código de Barras ASCII





Perguntas Frequentes

Os códigos de barras presentes no manual do usuário são para programação, por
favor não escaneie os códigos sem necessidade de utilização, esta ação pode
afetar a utilização normal do produto.

Por favor tente escanear *RESTAURAR PADRÃO* presente no manual para uma
tentativa se o seu Leitor não estiver funcionando normalmente; Se o problema
persistir, por favor tente seguir os métodos a seguir.

Problema 1:
O leitor Haiz Brasil ativa o laser, mas não consegue ler o código.
Razão:
1. O código de barras está falhado, tente escanear os mesmos tipos de códigos de
barras para testar novamente.
2. O modo de Leitura não está correto, o laser do leitor precisa cobrir
completamente o código de barras, e se mesmo assim ainda não conseguir ler, por
favor ajuste a distância e o ângulo, o leitor Haiz Brasil não consegue ler com um
ângulo de 90º.
3. O scanner não abre o sistema do código correspondente, é necessário escanear
o código de barras depois de abrir o sistema de código correspondente.



Problema 2:
Tem alguma maneira de fazer o leitor Haiz Brasil trabalhar com uma impressão
branco em um fundo preto?
Razão: Por padrão, a leitura de um código de barras branco em um fundo preto é
colocada no modo OFF. Por favor escaneie o código *Branco em fundo Preto-ON*
na página 4.

Problema 3:
O Leitor Haiz Brasil ativa o laser e consegue ler o código de barras, Porém ele faz
upload do tipo de código errado.
Razão: O layout de teclado do Leitor é diferente de país para país, por favor use o
Leitor para ler as configurações de idioma presentes no manual.

Se você ainda possui qualquer dúvida a respeito deste Leitor nos contate!

Especificações:

Frequência: 2.400 - 2.483,5 MHz
Modulação: GFSK
Bateria recarregável via USB (acompanha cabo)

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não
pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para maiores informações consulte o site da ANATEL www.gov.br/anatel/pt-br/.


