
ASCII Táblázat 
 

 A  B  C  D 

 E  F  G  H 

 I  J  K  L 

 M  N  O  P 

 Q  R  S  T 

 U  V  W  X 

 Y  Z 
  

 

 0  1  2  3 

 4  5  6  7 

 8  9 
 

 

  

Enter 
 

 

 

Vonalkódolvasó áttekintés 

 

 
 

Description Function 

Vonalkódolvasó ablak Vörös sugarat bocsát ki a vonalkódolvasáshoz 

Jelző LED Olvasási státuszt jelez  

Bekapcsoló gomb / 
Beolvasó gomb 

Tartsa lenyomva 2 másodpercig, amíg hosszú 
csippanást nem hall, ahhoz hogy bekapcsolja. 
Csak nyomja meg a gombot vonalkód 
beolvasáshoz  

Kikapcsoló gomb 
Tartsa lenyomva 2 másodpercig a kikapcsoláshoz, 
amíg két rövid csippanást nem hall. 

Csuklópánt rögzítési pont Csuklópánt rögzítésére használható 

Akkumulátor rekesz Az akkumulátor itt található 

Micro USB kimenet Töltésre és kommunikációra használandó 

Hátlap zár Biztosítja az akkumulátor rekeszt 
 

 

Csomagolás tartalma 

A vonalkódolvasó kivitelétől függően a csomagolás tartalma változhat. 

 

 

 
 

Vezetéknélküli 
vonalkódolvasó 
akkumulátorral 

USB adapter 

(választható) 

Rövid útmutató 

  

 

USB kábel Adapter Csuklópánt 

*Megjegyzés: A termék megjelenése eltérhet a fenti képektől. 

 

Figyelmeztetés 
Ezen anyaggal kapcsolatban garancia nem érvényesíthető, beleértve, de nem kizárólag, az 
értékesíthetőségi garanciát vagy az adott célra való használhatóságot. Nem vagyunk felelősek az 
esetlegesen itt előforduló hibákért vagy az esetleges vagy járulékos károkért, amelyet ezen anyag 
használata, kivitele, kialakítása okozhat. 
Lézer biztonság 
A lézer olvasó megfelel az IEC 60825-1 biztonsági standard szerinti 2.osztályú lézer terméknek.  
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Micro USB 
kimenet 

Jelző Led 

Csuklópánt 
rögzítési pont 

Hátlap zár 

Akkumulátor 
rekesz 

Vonalkódolvasó 
ablak 

Kikapcsoló 
gomb / 

Funkció gomb 

Bekapcsoló 
gomb / 

Beolvasó gomb 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

ZEBEX Z-325X  

BLUETOOTH OLVASÓ 



 

Az eszköz töltése 

Akkumulátor beépítése 
1. Nyissa ki a hátlap zárat, majd távolítsa el a hátlapot. Ezután helyezze be 

az akkumulátort.  
 

 
2. A hátlapot helyezze vissza a vonalkódolvasóra és a hátlap zárat kapcsolja 

zárt pozícióba. 
 

Akkumulátor töltése 

Két módszert használhat a vonalkódolvasó töltésére USB kábel segítségével. 

 Gazdagép USB  
 Adapter 
1. Csatlakoztassa a micro USB csatlakozót közvetlenül a szkennerhez. 
2. Az USB kábel máisk végét csatlakoztassa a gazdagéphez a töltés 

megkezdéséhet. Az USB kábelt csatlakoztathatja adapterhez is. 
3. Az akkumulátor töltésének megkezdését a vonalkódolvasó állapotjelző 

LED-jének villogása jelzi.  
4. A LED állandó zöld fénye jelz, hogy a töltés befejeződött. 

 

Programozás 

A vonalkód olvasó programozása egyszerű, csak a beállításhoz szükséges kódokat 
kell beolvasni a készülékkel. A konfigurációt az olvasó tárolja, kikapcsoláskor nem 
vész el. 
 

Eszköz párosítása 

BT HID PC / Okostelefon üzemmód 

1. Pc-hez való csatlakozáshoz kapcsolja be a vonalkódolvasót és 
programozza fel ‘’BT HID üzemmódra’, amennyiben szükséges.* 
Ebben az esetben az olvasó billentyűzet emulációt használva továbbítja 
az adatokat vezeték nélkül a gazdagépnek. 
Okostelefon csatlakoztatásához (például iPhone, Android), az okostelefon 
üzemmódnak is aktívnak kell lennie.  

 
*Megjegyzés: A vonalkódolvasó alapértelmezetten BT HID üzemmódra van 
programozva. Az alapértelmezett jelszó: 12345678 
 

Párosítás PC-hez Párosítás okostelefonhoz 

 
Start 

 
Start 

 
BT HID üzemmód 

 
BT HID üzemmód 

 
Befejezés 

 
Okostelefon üzemmód 

 

 
Befejezés 

 

2. Engedélyezze a vezetéknélküli kapcsolatot a gazdagépéhez és állítsa be a 
környező vezetéknélküli bluetooth eszközök felderítését. 

3. A vonalkódolvasót a felderíthető eszközök listáján találja. A 
vonalkódolvasó alapértelmezett megnevezése ‘’Z-325X’’. Válassza ki a 
‘’Z-325X’’-et a listáról.  

4. Jelszó (pin kód) bevitele: ha a gazdagép jelszó bevitelét várja a 
billentyűzetén keresztül írja be a jelszót (alapértelmezett jelszó 
12345678).  Ha a gazdagép képernyőjén jelszó jelenik meg, a megjelenő 
kódot kell beolvasnia az ASCII táblázat elemeiből a vonalkódolvasóval. 
Például, ha a pin kód "0111", olvassa be a “0”, “1”, “1”, “1” -et az ASCII 
vonalkódok közül. 

5. Olvassa be az Enter vonalkódot jóváhagyáshoz. 
6. Kapcsolódás után rövid csippanást fog hallani. 

Funkció gomb 
A funkció gomb megnyomásával előhívhatja vagy elrejtheti a billentyűzetet 
Ipad, Iphone készülékeken. 

FUNKCIÓ GOMB ENGEDÉLYEZÉSE 
IPAD/IPHONE BILLENTYŰ ELŐHÍVÁSHOZ 

 
Start 

 
Multimédia billentyűzet Ipad/Iphone 

 
 Befejezés 

 

Egyéb beállítások 

 

BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSA: MAGYAR 

 
 Start 

 
 Magyar billentyű 

beállítás 
 

 
Befejezés 

 

BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSA: ALT MODE 

 
 Start 

 
 Alt Mode 

 

 
Befejezés 

 

 

 

LECSATLAKOZÁS OKOS TELEFON ÜZEMMÓDRÓL 

 
 Start 

 
Lecsatlakozás 

 
Befejezés 

 

GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁS 

 
 Start 

 
 Gyári értékek 
visszaállítása 

 
Befejezés 

Hangjelzés beállítások 

Helyes olvasás hangjelzése Hangjelzés hossza 

 
Start 

 
Start 

 
Magas hangjelzés 

 
Hosszú 

 
Közepes hangjelzés 

 
Közepes 

 
Mély hangjelzés 

 
Rövid 

 
Hang kikapcsolva 

 

 
Befejezés 

 
Befejezés 

 

  

 

Figyelmeztetés:  
Ne erővel nyissa ki!  
Nyissa ki a zárat felnyitás előtt! 


