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Wyjmowanie z pudełka

Sprawdzić, czy w pudełku znajdują się następujące pozycje:

• Terminal przenośny Dolphin 60s
• Bateria litowo-jonowa 3,7 V do wielokrotnego ładowania
• Kabel USB do ładowania/komunikacji
• Zasilacz z przejściówkami do gniazd w różnych regionach świata
• Instrukcja szybkiego uruchomienia
• Arkusz z informacjami na temat zgodności urządzenia z przepisami

Uwaga: Sprawdzić, czy w przesyłce znajdują się zamówione akcesoria do 
terminala.

Zachować oryginalne opakowanie, na wypadek gdyby konieczne było 
odesłanie terminala Dolphin do naprawy.



Panel przedni

Przedni głośnik
Dioda

Wyświetlacz 
dotykowy

Przycisk SCAN 
(Skanowanie)

Przycisk zasilania/
przycisk kończenia 
rozmowy

Mikrofon

Gniazdo USB 
ładowarki

Przyciski nawigacyjne

Przyciski do regulacji 
głośności

Przycisk 
programowalny
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Gniazdo
słuchawkowe

Przycisk Reset

Przycisk wysyłania

Niebieski przycisk 
modyfikujący

Czerwony przycisk 
modyfikujący



Panel tylny
Moduł skanujący

Głośnik tylny

Aparat kolorowy

Pokrywa komory 
baterii

Gniazdo karty SIM 
i karty pamięci 
MicroSD (pod baterią)

Mocowanie rysika

Zatrzask pokrywy 
baterii

Szczelina na pasek

Lampa błyskowa



Klawiatura

Klawiatura numeryczna

Klawiatura QWERTY



Zakładanie pakietu baterii
Zaleca się stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy 
firmy Honeywell. Stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy 
firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.

Przed podłączeniem terminala do urządzeń peryferyjnych należy się upewnić, 
że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów 
może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Terminale Dolphin 60s są przeznaczone do użytku z baterią o numerze 
katalogowym 60s-BATT-1 (litowo-jonowa 3,7 V; 12,358 Wh), produkowaną 
dla firmy Honeywell International Inc.

Model Dolphin 60s jest dostarczany z baterią zapakowaną oddzielnie. 
Aby założyć baterię należy wykonać następujące czynności.

1. Przesunąć zatrzask, aby odblokować pokrywę baterii.
2. Otworzyć pokrywę baterii.
3. Włożyć baterię do komory baterii, kierując styki w stronę góry 

urządzenia.

4. Założyć pokrywę komory baterii.
5. Aby naładować pakiet baterii należy podłączyć terminal do jednej z 

ładowarek Dolphin 60s.

!
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Wyjmowanie pakietu baterii

WAby wyjąć baterię należy wykonać następujące czynności.

1. Przesunąć zatrzask, aby odblokować pokrywę baterii.
2. Otworzyć pokrywę baterii.
3. Wyjąć baterię.

Ładowanie urządzenia Dolphin 60s

Terminale Dolphin są dostarczane z rozładowaną baterią. Przed pierwszym 
użyciem pakiet baterii terminala, przez co najmniej 6 godzin należy 
ładować w ładowarce Dolphin.

Zawieszanie/wznawianie pracy terminala

Aby przełączyć włączony terminal w tryb zawieszenia, należy:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania  przez około 4–5 sekund. 

Aby wznowić pracę terminala po aktywacji trybu zawieszenia, należy 

nacisnąć i zwolnić przycisk zasilania .



Elementy Stacji dokującej  (model D60s-HB)

Wskaźniki LED stacji dokującej

Dioda baterii pomocniczej

Pomarańczowa Bateria pomocnicza jest ładowana. 

Zielona Zakończyło się ładowanie baterii pomocniczej i jest 
ona gotowa do użycia.

Dioda dokowania

Zielona Terminal jest poprawnie osadzony w stacji dokującej.

Dok na baterię 
zapasową

Dioda 
dokowania

Port USB

Gniazdo zasilania DC

Kabel zasilania 
sieciowego

Zasilacz

Kabel zasilania

Dioda baterii 
pomocniczej



Kabel USB do ładowania/komunikacji
(Model USB-WALL-CHARGER-1)

Kabel USB do ładowania/komunikacji umożliwia ładowanie baterii terminala 
na dwa sposoby. Kabel podłączony do zasilacza z przejściówką do gniazda 
(obydwa te elementy są dostępne w zestawie) umożliwia ładowanie 
terminala z gniazda sieciowego. Można go również podłączyć do zasilanego 
portu USB w celu ładowania terminala z urządzenia głównego.

Opcja 1: Ładowanie z gniazda sieciowego
Z urządzeniem należy stosować wyłącznie zasilacz z atestem UL 
zatwierdzonym przez firmę Honeywell, o znamionowym napięciu 
wyjściowym 5 VDC i znamionowym prądzie na wyjściu 1 A.

Opcja 2: Ładowanie z zasilanego portu USB urządzenia głównego

Uwaga: Ładowanie baterii przez port USB trwa dłużej niż ładowanie 
bezpośrednio przez zasilacz sieciowy. W przypadku ładowania przez 
USB bateria nie będzie ładowana, jeśli pobór mocy terminala 
przekroczy prąd ładowania.

Aby upewnić się, że bateria jest ładowana, należy kliknąć następujące opcje: 

 > Settings > System > Power (Ustawienia > System > Zasilanie).

Przejściówka 
do gniazda

Zasilacz
Kabel do ładowania/
komunikacji

Port Micro USB

Pokrywa gniazda USB

Port Micro USB Kabel do ładowania/
komunikacji

Urządzenie 
głównePort USB

Pokrywa 
gniazda USB



Resetowanie terminala

Istnieją trzy typy resetu systemu: miękki reset, twardy reset i reset 
fabryczny. W przypadku resetu miękkiego i twardego wszystkie dane 
przechowywane w systemie plików są zachowywane. Dodatkowe 
informacje na temat przeprowadzenia resetu fabrycznego można 
uzyskać od przedstawiciela pomocy technicznej Honeywell.

Miękki reset (ponowne uruchomienie bez wyłączania zasilania)

Miękki reset powoduje ponowne uruchomienie urządzenia, zachowując 
obiekty utworzone w pamięci RAM. Miękki reset należy wykonywać w 
następujących sytuacjach: gdy terminal nie odpowiada, po zainstalowaniu 
niektórych aplikacji lub po wprowadzeniu zmian do niektórych ustawień 
systemowych, takich jak ustawienia karty sieciowej.

1. Nacisnąć i przytrzymać niebieski przycisk , a następnie przycisk 

zasilania  przez około 6–7 sekund.
2. Po zakończeniu resetowania pojawi się ekran główny.

Twardy Reset (zimny rozruch)

Powoduje ponowne uruchomienie terminala i zamknięcie wszystkich 
otwartych aplikacji uruchomionych w pamięci RAM w momencie 
resetowania.

1. Nacisnąć i przytrzymać niebieski przycisk , a następnie przycisk 

wysyłania  przez około 6–7 sekund.
2. Po zakończeniu resetowania pojawi się ekran główny.



Komunikacja ActiveSync

Aby zsynchronizować dane (np. wiadomości e-mail, kontakty i kalendarze) 
pomiędzy terminalem i główną stacją roboczą (PC):

1. W komputerze PC musi być zainstalowana aplikacja ActiveSync® 
(wersja 4.5 lub nowsza) lub aplikacja Windows® Mobile Device 
Center (WDMC). Najnowszą wersję aplikacji ActiveSync lub 
WDMC można pobrać z witryny sieci WWW firmy Microsoft 
(http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147001).

Uwaga: Terminale Dolphin są wysyłane z już zainstalowaną aplikacją 
ActiveSync. W przypadku komputerów PC z systemem operacyjnym 
Windows Vista lub Windows 7 aplikacja ActiveSync na terminalu 
Dolphin współpracuje z aplikacją WDMC, a w przypadku komputerów 
PC z systemem Windows XP współpracuje z aplikacją ActiveSync.

2. Terminal Dolphin i komputer muszą być skonfigurowane dla tego 
samego typu komunikacji.

3. Podłączyć terminal do komputera PC (kablem do ładowania/
komunikacji lub urządzenia peryferyjnego Dolphin), aby zainicjować 
komunikację. Dodatkowe informacje dotyczące ActiveSync lub 
Windows Mobile Device Center można uzyskać w witrynie 
www.microsoft.com.

Zaleca się stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających i zasilaczy 
firmy Honeywell. Stosowanie urządzeń peryferyjnych, kabli zasilających 
i zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte 
gwarancją.

!
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Wkładanie karty pamięci
1. Przełączyć terminal w tryb zawieszenia.
2. Odblokować i zdjąć pokrywę komory baterii.
3. Wyjąć baterię.
4. Przesunąć zaczep w stronę dołu terminala, 

aby odblokować kartę SIM.
5. Podnieść zaczep karty SIM, aby odsłonić kartę SIM.
6. Wyjąć kartę SIM, aby odsłonić zaczep karty 

pamięci.
7. Odblokować zaczep karty pamięci, przesuwając 

go w lewo.
8. Podnieść zaczep, odsłaniając gniazdo MicroSDHC.
9. Wyjąć i wyrzucić zaślepkę gniazda na kartę SD 

i wymienić ją na właściwą kartę SD.
10. Wprowadzić kartę MicroSD lub MicroSDHC do 

gniazda, wyrównując róg karty z narożnikiem 
gniazda.

11. Zamknąć i zablokować zaczep karty pamięci, 
przesuwając go w prawo.

12. Aby włożyć kartę SIM należy wprowadzić ją do 
gniazda karty SIM (patrz Wkładanie karty SIM).

13. Zamknąć i zablokować zaczep karty SIM, 
przesuwając go do góry terminala.

14. Włożyć baterię.
15. Założyć i zamknąć pokrywę komory baterii. 

Terminal automatycznie uruchomi sekwencję 
włączania zasilania.

Krok 4

Krok 5

Krok 7

C.d. 
kroku 11

Krok 11

Krok 10



Wkładanie karty SIM
1. Przełączyć terminal w tryb zawieszenia.
2. Odblokować i zdjąć pokrywę komory baterii.
3. Wyjąć baterię.
4. Przesunąć zaczep w stronę dołu terminala, 

aby odblokować kartę SIM.
5. Podnieść zaczep karty SIM.
6. Włożyć kartę SIM do jej gniazda.

Uwaga: Upewnić się, że styki karty SIM przylegają 
do złącz w gnieździe karty SIM; ustawić 
róg karty równo z narożnikiem gniazda.

7. Zamknąć zaczep karty SIM.
8. Zablokować zaczep karty SIM, przesuwając 

go do góry terminala.
9. Włożyć baterię.
10. Założyć i zamknąć pokrywę komory baterii. 

Terminal automatycznie uruchomi sekwencję 
włączania zasilania.

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 8

Krok 7



Korzystanie z modułu skanującego

Skierować wiązkę celowniczą na kod kreskowy. Aby uzyskać najlepsze 
rezultaty należy wyrównać wiązkę celowniczą z kodem kreskowym. Zaleca 
się utrzymywanie terminala w odległości 10–25 cm od kodu kreskowego.

Uwaga: Wyświetlacz dotykowy można aktywować rysikiem (dostępny 
w zestawie) lub palcem. Aby uaktywnić wyświetlacz, otworzyć plik 
lub wybrać menu należy kliknąć wyświetlacz dotykowy końcówką 
rysika lub lekko nacisnąć wyświetlacz dotykowy palcem.

1. Kliknąć   > Demos  > Scan Demo  (Demonstracje > 
Demonstracje skanowania).

Uwaga: Aby aktywować opcję wibracji, należy wybrać opcje  > Demos > 
Scan Demo > File > Setup > Vibrate (Demonstracje > 
Demonstracje skanowania > Plik > Konfiguracja > Wibracja). 
Po włączeniu tej opcji urządzenie będzie wibrować zawsze po 
zeskanowaniu kodu kreskowego.

2. Skierować terminal Dolphin w stronę kodu kreskowego.

3. Wyświetlić wiązkę celowniczą — w tym celu nacisnąć i przytrzymać 
przycisk SCAN (Skanowanie). 

4. Wyśrodkować wiązkę celowniczą nad kodem kreskowym. Aby odczyt 
przebiegał optymalnie, należy unikać skanowania kodu kreskowego 
pod kątem. Aby zdekodować piętrowe kody kreskowe (np. PDF417) 
należy powoli przesuwać wiązkę w górę lub w dół kodu.

5. Po prawidłowym odkodowaniu kodu kreskowego dioda LED 
terminalu będzie migać na zielono, a terminal wygeneruje sygnał 
dźwiękowy. Informacja zawarta w kodzie kreskowym zostanie 
wprowadzona do używanej aplikacji. 



Wiązka celownicza
Wiązka celownicza jest węższa, gdy terminal znajduje się blisko kodu 
kreskowego, a oddalenie terminala od kodu kreskowego powoduje 
zwiększenie szerokości wiązki celowniczej. 
W przypadku kodów o węższych kreskach i mniejszych elementach 
wiązkę celowniczą należy kierować z mniejszej odległości. W przypadku 
kodów o szerszych kreskach i większych elementach wiązkę celowniczą 
należy kierować z większej odległości.
Liniowy kod kreskowy

Dwuwymiarowy symbol matrycowy

Używanie kolorowego aparatu

1. Kliknąć  > Demos  > Camera Demo  (Demonstracje > 
Demonstracje aparatu).

2. Skierować obiektyw aparatu na obiekt. Obiektyw aparatu znajduje się 
na tylnym panelu terminala.

3. Ustawić obiektyw aparatu w taki sposób, aby obiekt był widoczny na 
ekranie.

4. Aby zrobić zdjęcie, należy nacisnąć przycisk ENT lub kliknąć ikonę 

 na ekranie.

Uwaga: Kliknąć zieloną strzałkę , aby przeglądać lub edytować obrazy. 

Kliknąć zielony kwadracik , aby wyjść z ekranu przeglądania/edycji.



Pomoc techniczna

Dane kontaktowe pomocy technicznej oraz informacje na temat serwisu 
produktów lub naprawy można znaleźć w witrynie www.honeywellaidc.com.

Dokumentacja dla użytkownika

Instrukcję obsługi urządzenia można uzyskac na stronie 
www.honeywellaidc.com.

Patenty

Informacje dotyczące patentów można znaleźć na stronie 
www.honeywellaidc.com/patents.

Ograniczona gwarancja

Informacje dotyczące gwarancji na zakupiony produkt są dostępne na 
stronie www.honeywellaidc.com/warranty_information.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in 
specifications and other information contained in this document without prior 
notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any 
such changes have been made. The information in this publication does not 
represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; 
nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, 
performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All 
rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or 
translated into another language without the prior written consent of HII.

 2013 Honeywell International Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Adres w sieci WWW: www.honeywellaidc.com

http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com
http://www.honeywellaidc.com/patents
http://www.honeywellaidc.com/patents
http://www.honeywellaidc.com/warranty_information
http://www.honeywellaidc.com/warranty_information
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