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Consulte o Guia de Referência do Produto 
para obter informações detalhadas
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1  Placa de acoplamento
2  Indicadores LED
3  Janelas de leitura
4  Gatilhos de leitura

IntelliStand

Suporte para empilhadeira

CONEXÃO DO CABO

INTERFACES DO HOST
NOTA: os cabos podem variar, dependendo da configuração

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

IBM 46XXUSB

RS-232

Teclado 

Leitor sem alimentação

Verifique a alimentação 
do sistema; se necessário, 
certifique-se de que a fonte 
de alimentação está conectada

Cabo de interface incorreto usado

Verifique se o cabo de 
interface correto está 
sendo usado

Cabos de interface/alimentação 
frouxos

Verifique se há conexões 
de cabo frouxas e soltas

O leitor não está funcionando
Código de barras ilegível

Verifique se o código de barras 
está deformado; tente ler o 
código de barras de teste do 
mesmo tipo 

Distância incorreta entre o 
leitor e o código de barras

Mova o leitor para mais 
perto ou para mais longe 
do código de barras

O leitor não está programado para 
o tipo de código de barras

Verifique se o leitor está 
programado para ler o tipo 
de código de barras que 
está sendo lido

O leitor não está decodificando o código de barras

O leitor não está programado para a interface de host correta

Verifique os parâmetros do host do leitor ou edite as opções

O cabo de interface está frouxo

Verifique se há conexões de cabo frouxas e soltas

O leitor está decodificando o código de barras, mas os dados não estão 
sendo transmitidos ao host

O leitor não está programado para a interface de host correta

Verifique os parâmetros do host do leitor ou edite as opções

Dados lidos incorretamente mostrados no host

Definir padrões

CÓDIGOS DE BARRAS DE PROGRAMAÇÃO DO DS3508

Tipos de host RS-232

(Retorno de carro/alimentação de linha)

Tipos de host para teclado

Tipos de host USB

Tipos de host IBM 46XX

DEFINIR PADRÕES

EMULAÇÃO DE TECLADO HID

USB PORTÁTIL DA IBM

PORTA 5B

PORTA 9B

PADRÃO RS-232

ICL RS-232

NIXDORF RS-232 MODO A

OPÇÕES DE LEITURA

<DADOS><SUFIXO>

ENTER

NIXDORF RS-232 MODO B

FUJITSU RS-232

OPOS/JPOS

COMPATÍVEL COM IBM PC/AT e IBM PC

Guia de Inicialização Rápida

Faça a leitura para adicionar uma tecla Enter

ACESSÓRIOS
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