Práce se ?te?kou ?árových kód?
Jak p?ipojit Bluetooth ?te?ku ?árových kód? SC001
Oproti USB ?te?ce, která se p?ipojí kabelem a je prakticky p?ipravena k používání, je pot?eba pro propojení bluetooth
?te?ky následovat kroky níže.

Spárování ?te?ky
1. Zmá?kn?te tla?ítko na ?te?ce, p?ibližn? 10 vte?in, dokud se nerozbliká ?te?ka mod?e
2. Na za?ízení, v Nastavení – Bluetooth se objeví za?ízení NETUM Bluetooth
3. Klepnutím na NETUM na za?ízení, dojde ke sprárování a ?te?ka rychle pípne
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Režim spánku p?i ne?innosti
?te?ka má nastaven ?asový limit, na základ? kterého p?ejde do režimu spánku, pokud se s ní nepracuje. Po probuzení
stisknutím tla?ítka se pro funk?nost musí op?t napojit na pokladní za?ízení. To se stane automaticky a napojení se projeví
rychlým pípnutím.

Nastavení odd?lova?e pro ?te?ku NETUM SC001
?te?ku je nutné nastavit do správného režimu, aby se odd?lovaly jednotlivé naskenované kódy novým ?ádkem (ENTER).
Naskenujte následující kód:

Nastavení odd?lova?e na nový ?ádek (ENTER)
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Reset odd?lova?e – uvedení do p?vodního stavu a odstran?ní odd?lova?e
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Funk?nost odd?lova?e lze vyzkoušet nap?. naskenováním kódu do ?ádku pro adresu v internetovém prohlíže?i, kdy by se
m?l naskenovaný potvrdit podobn?, jako když se zmá?kne enter (za?ne probíhat vyhledávání nebo podobn?).

Nastavení ?te?ky Themis TS-500
?te?ku je pot?eba p?epnout do režimu USB

Nastavení odd?lova?e pro ?te?ku Zebra LS1203
Pro nastavní odd?lova?e je nutné naskenovat následující kódy:
Scan Options
Data Suffix
Enter

Nastavení autoscanu u ?te?ky Zebra 1203
V tomto režimu ?te?ka snímá nep?etržit?.

Nastavení ?árového kódu u zboží
Pro na?ítání zboží pomocí ?te?ky je nutné mít u zboží nastaven daný ?árový kód.
Nastavuje se následovn?:
1. Z hlavního menu p?ejdeme do správy položek
2. Klikneme na konkrétní zboží (položku)
3. V záložce "Základní" vyplníme pole "?árový kód/PLU" zboží (dopln?ní lze provést ?te?kou naskenováním
kódu)
4. Vpravo naho?e uložíme
5. Nyní v prodeji po naskenování daného kódu bude zboží p?idáno na ú?et
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Pokud Vám po spárování ?te?ky, vyskakuje neustále "nabídka" s výb?rem klávesnice, kontaktujte technickou
podporu nebo svého prodejce. Lze to, ve v?tšin? p?ípad?, vzdálen? upravit.
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