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Obsah balenia

Skontrolujte, či sa v balení nachádzajú nasledujúce položky:

•            mobilný terminál Dolphin 6000,
•            hlavný akumulátor (3,7 V, lítium-iónový),
•            Stručná príručka
Poznámka: Ak ste si objednali k terminálu príslušenstvo, skontrolujte, či bolo 

dodané.

Pôvodný obal si uschovajte pre prípad odoslania terminálu Dolphin do 
servisu.
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Zadný panel

Zásuvka na pamäťovú 
kartu MicroSD

Laserový/skenovací 
nástroj Zadný reproduktor

Blesk fotoaparátu

Farebný fotoaparát

Kryt akumulátora
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Klávesnica

Alfanumerická klávesnica s 29 tlačidlami
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Vloženie hlavného akumulátora

Zariadenie Dolphin 6000 sa dodáva s akumulátorom, ktorý je zabalený 
oddelene od terminálu.  Akumulátor vložte podľa nasledujúcich 
pokynov.

1. Posunutím západky odomknite kryt akumulátora.

2. Otvorte kryt akumulátora.

3. Vložte akumulátor do priehradky tak, aby jeho kontakty smerovali k 
prednej strane prístroja.

4. Založte kryt akumulátora späť.

Pred spárovaním terminálu/akumulátora s periférnym zariadením sa 
uistite, že sú všetky komponenty suché. Spárovanie vlhkých komponentov 
môže mať za následok poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

!



Poznámka: Kryt akumulátora založte na svoje miesto ešte pred zapnutím 
terminálu.

5. Terminál pripojte k niektorému z nabíjacích periférnych zariadení 
Dolphin 6000, aby ste nabili hlavný akumulátor.

Výmena hlavného akumulátora

Akumulátor vyberte podľa nasledujúcich pokynov.

1. Posunutím západky odomknite kryt akumulátora.

2. Otvorte kryt akumulátora.

3. Vyberte akumulátor tak, že nadvihnete jeho doštičku.

Odporúčame používať lítium-iónové akumulátory od spoločnosti 
Honeywell. Používanie akumulátora od iného výrobcu môže spôsobiť 
poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

!



Nabíjanie zariadenia Dolphin

Terminály Dolphin sa dodávajú s akumulátorom, ktorý je takmer úplne 
nenabitý. Pred prvým použitím nabíjajte akumulátor prostredníctvom 
nabíjacieho zariadenia Dolphin minimálne 4 hodiny.
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Zadný panel HomeBase
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Nabíjací a komunikačný kábel
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Zapnutie/vypnutie zariadenia

Ak chcete terminál Dolphin 6000 zapnúť:

1. Stlačte a podržte tlačidlo Power približne na 3 sekundy.

Poznámka: Vypnutie terminálu je ekvivalent tvrdého zavedenia systému.
1. Ak chcete terminál vypnúť, stlačte tlačidlo Power na 5 sekúnd.

2. Kliknutím na OK zariadenie vypnete.

Pozastavenie/obnovenie činnosti terminálu

Ak chcete zariadenie prepnúť do režimu pozastavenia (Suspend), keď je 
terminál zapnutý:

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo napájania.

2. Ak chcete režim pozastavenia ukončiť, stlačte a uvoľnite tlačidlo 
Power.



Komunikácia prostredníctvom aplikácie ActiveSync

Na synchronizáciu údajov (napr. e-mail, kontakty a kalendár) medzi 
terminálom a hostiteľskou pracovnou stanicou (počítač):

1. ActiveSync® (verzia 4.5 alebo vyššia) alebo Windows® Mobile Device 
Center (WDMC) musia byť nainštalované na vašom počítači. 
Najaktuálnejšiu verziu aplikácie ActiveSync alebo WDMC môžete 
prevziať z lokality spoločnosti Microsoft  
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).

Poznámka: Terminály Dolphin sa dodávajú s už nainštalovanou aplikáciou 
ActiveSync. ActiveSync na vašom termináli Dolphin spolupracuje 
s WDMC na počítačoch s operačným systémom Windows Vista 
alebo Windows 7 a s ActiveSync na počítačoch s operačným 
systémom Windows XP.

2. Terminál Dolphin a počítač musia byť konfigurované na rovnaký typ 
komunikácie.

3. Pripojte terminál k počítaču (pomocou periférneho zariadenia 
Dolphin) na spustenie komunikácie. Ďalšie informácie o ActiveSync 
alebo Windows Mobile Device Center nájdete na  
www.microsoft.com.

Odporúčame používať periférne zariadenia, napájacie káble a napájacie 
adaptéry od spoločnosti Honeywell. Používanie periférnych zariadení, 
napájacích káblov a napájacích adaptérov od iných výrobcov môže 
spôsobiť poškodenie, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

!

http://http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001
http://www.microsoft.com


Vloženie pamäťovej karty
1. Terminál vypnite.

2. Odomknite a vyberte kryt akumulátora.

3. Vyberte akumulátor.

4. Posunutím západky smerom k hornej časti 
terminálu odomknite kartu SIM.

5. Nadvihnite západku karty SIM.

6. Vyberte kartu SIM, pod ktorou sa nachádza 
západka pamäťovej karty.

7. Odomknite západku pamäťovej karty jej 
posunutím smerom od štítka so sériovým číslom, 
ktorý sa nachádza v priestore na akumulátor.

8. Nadvihnutím západky odkryte päticu MicroSDHC.

9. Vyberte a zahoďte záslepku karty SD a nahraďte ju 
inštalovanou kartou SD.

10. Do pätice vložte kartu MicroSD alebo MicroSDHC 
tak, aby roh karty lícoval s rohom pätice.

11. Posunutím západky smerom k štítku so sériovým 
číslom zatvorte a zamknite západku pamäťovej 
karty.

12. Ak chcete nainštalovať aj kartu SIM, vložte ju do 
pätice na kartu SIM (pozri Vloženie karty SIM).

13. Posunutím západky smerom k spodnej časti 
terminálu zatvorte a zamknite západku karty SIM.

14. Vložte akumulátor.

15. Založte a uzamknite kryt akumulátora.

16. Zapnite terminál.

Krok č. 4

Krok č. 5

Krok č. 6

Krok č. 13

Krok č. 11

Krok č. 10



Vloženie karty SIM
1. Vypnite terminál.

2. Odomknite a vyberte kryt akumulátora.

3. Vyberte akumulátor.

4. Posunutím západky smerom k hornej časti 
terminálu odomknite kartu SIM.

5. Nadvihnite západku karty SIM.

6. Do pätice karty SIM vložte kartu SIM.

Poznámka: Skontrolujte, či je rozhranie karty pripojené k 
rozhraniu karty SIM v pätici. Zarovnajte roh 
karty s rohom pätice.

7. Zatvorte západku karty SIM.

8. Posunutím západky smerom k spodnej časti 
terminálu uzamknite západku karty SIM.

9. Vložte akumulátor.

10. Založte a uzamknite kryt akumulátora.

11. Zapnite terminál.

Krok č. 4

Krok č. 5

Krok č. 6

Krok č. 8

Krok č. 7



Používanie nástroja na skenovanie

Zameriavací lúč namierte na čiarový kód.  Najlepšie výsledky dosiahnete, 
ak bude zameriavací lúč zarovnaný s čiarovým kódom. Odporúča sa držať 
terminál 10 až 25 cm od čiarového kódu.

Poznámka: Dotykový displej možno aktivovať pomocou pera (ktoré je 
súčasťou terminálu) alebo prsta. Ak chcete displej aktivovať, 
otvorte súbor alebo vyberte ponuku a kliknite na dotykový panel 
špičkou pera alebo prsta.

1. Stlačte  > Demos > Scan Demo.

Poznámka: Ak chcete aktivovať možnosť vibrácie, vyberte príkaz  > 
Demos > Scan Demo > Setup > Vibrate. Zariadenie pri každom 
prečítaní čiarového kódu zavibruje.

2. Namierte terminál Dolphin na čiarový kód.

3. Zameriavací lúč vyšlete stlačením a podržaním klávesu SCAN. 

4. Zameriavací lúč namierte na stred čiarového kódu. Optimálny výkon 
dosiahnete, ak zabránite odrazom svetla a čiarový kód zosnímate 
pod miernym uhlom. Ak chcete prečítať zložený čiarový kód (napr. 
PDF417), lúčom pomaly prechádzajte nahor a nadol po celom kóde.

5. Ak sa čiarový kód úspešne dekódoval, indikátor LED terminálu 
zabliká zelenou farbou a terminál zapípa. Informácie o čiarovom 
kóde sa prenesú do používanej aplikácie. 



Zameriavací lúč

Zameriavací lúč je užší, keď terminál držíte bližšie k čiarovému kódu, a 
širší, keď terminál držíte ďalej od čiarového kódu.

Pri kódoch s menšími čiarami alebo prvkami (veľkosť mil) treba lúč 
namieriť bližšie.  Pri kódoch s väčšími čiarami alebo prvkami (veľkosť mil) 
treba lúč namieriť ďalej.

Používanie farebného fotoaparátu

1. Stlačte  > Pictures & Videos > 
Camera.

2. Namierte objektív fotoaparátu na 
nejaký objekt.

3. Nastavte polohu šošovky, aby sa 
objekt zobrazil na displeji.

4. Stlačením tlačidla Picture/Video 
(Obraz/Video) na boku terminálu 
objekt odfotografujte.

Farebný fotoaparát

Blesk 
fotoaparátu

Tlačidlo
Obraz/
Video



Technická podpora

Kontaktné informácie o technickej pod
nájdete na lokalite www.honeywellaidc

Používateľská dokumentácia

Ak máte záujem o lokalizovanú verziu to
Príručku používateľa, navštívte adresu w

Patenty

Informácie o patentoch nájdete na loka
www.honeywellaidc.com/patents.

Obmedzená záruka

Informácie o záruke na produkt nájdete
www.honeywellaidc.com/warranty_inf
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