MC3300ax
Mobil Bilgisayar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

MN-004195-01TR Rev. A

ZEBRA ve stil verilmiş Zebra kafası, Zebra Technologies Corporation şirketinin ticari markaları olup dünya
genelinde birçok yetkili bölgede kayıtlıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
© 2021 Zebra Technologies Corporation ve/veya iştirakleri. Tüm hakları saklıdır.
Bu belgedeki bilgiler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Bu belgede açıklanan yazılım, bir
lisans sözleşmesi veya gizlilik sözleşmesi kapsamında sağlanmaktadır. Yazılım, yalnızca bu sözleşmelerin
koşullarına uygun olarak kullanılabilir veya kopyalanabilir.
Yasal bildirimler ve mülkiyet bildirimleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen şu adrese gidin:
YAZILIM: zebra.com/linkoslegal
TELİF HAKLARI: zebra.com/copyright
GARANTİ: zebra.com/warranty
SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ: zebra.com/eula

Kullanım Koşulları
Mülkiyet Bildirimi
Bu kılavuz, Zebra Technologies Corporation ve bağlı kuruluşlarının ("Zebra Technologies") özel
mülkiyetindeki bilgileri içerir. Kılavuzun münferit amacı, işbu belgeyle tanımlanan ekipmanı kullanan ve
ekipmanın bakımını yapan taraflara bilgi sunmaktır. Özel mülkiyetteki bu bilgiler, Zebra Technologies'in
açık ve yazılı izni olmadan başka hiçbir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz veya başka taraflara ifşa
edilemez.

Ürün Geliştirmeleri
Ürünlerin sürekli olarak geliştirilmesi, Zebra Technologies'in ilkelerinden biridir. Tüm teknik özellikler ve
tasarımlar önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.

Sorumluluk Reddi
Zebra Technologies, yayınladığı Mühendislik teknik özellik belgelerinin ve kılavuzların doğru olmasını
sağlamak için gerekli adımları atmaktadır. Ancak zaman zaman hatalar meydana gelebilir. Zebra
Technologies, bu tür hataları düzeltme hakkını saklı tutar ve bunlardan kaynaklanan sorumlulukları
reddeder.

Sorumluluğun Sınırlandırılması
Zebra Technologies veya birlikte verilen diğer ürünlerin (donanım ve yazılım dahil) tasarımında, üretiminde
ve teslim edilmesinde yer alan hiçbir taraf, her ne koşul altında olursa olsun bu ürünün kullanımından
kaynaklanan ya da kullanımı veya yanlış kullanımı sonucu meydana gelen hasarlardan (işletme kârı kaybı,
işin sekteye uğraması veya işletme bilgilerinin kaybedilmesi gibi dolaylı zararlar dahil ve bunlarla sınırlı
olmamak koşuluyla) sorumlu değildir. Zebra Technologies'in bu potansiyel zararlar konusunda uyarılmış
olması durumu değiştirmez. Bazı yargı bölgeleri, kazara veya netice kabilinden doğan zararların hariç
tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermemektedir. Bu nedenle yukarıdaki sınırlandırma veya istisna
sizin için geçerli olmayabilir.

Yayın Tarihi
8 Haziran 2021

2

MC3300ax Mobil Bilgisayar Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Yapılandırmalar
Bu kılavuzda MC3300ax, özel olarak not edildiği yerler dışında tüm yapılandırmaları ifade eder.
MC3300ax-G, Tetik yapılandırmasını ifade eder. MC3300ax-S Dik Konum için yapılandırmayı ifade eder.

MC3300ax-G Özellikleri
Önden Görünüm
Şekil 1

MC3300ax-G Önden Görünüm












NOT: MC3300ax-G, önceden takılmış bir el kayışı ile birlikte gönderilmez. Bununla birlikte, gerekirse
bağımsız bir aksesuar olarak (SG-MC33-HDSTPG-01) ayrıca satın alınabilir.
Numara

Öğe

İşlev

1

Ekran

Cihazı kullanmak için gerekli tüm bilgileri gösterir.

2

Tarama düğmesi

Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.

3

Tuş Takımı

Verileri girmeyi ve ekrandaki işlevler arasında gezinmeyi sağlar.

4

Güç tuşu

Cihazı uyku moduna geçirmek ve yeniden açmak için basın. Aşağıdaki
seçenekleri sağlar:
Power off (Kapat): Cihazı kapatın.
Restart (Yeniden başlat): Yazılım yanıt vermeyi durdurduğunda cihazı
yeniden başlatın.

5

Mikrofon

Ahize modunda iletişim için kullanılır.

6

Pil serbest bırakma mandalı

Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.

7

Tetik

Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.

8

Şarj/Uygulama bildirim LED'i
veya tarama/okuma durumu

Şarj etme işlemi sırasındaki pil şarjı durumunu, bir uygulamadan bildirim
alındığını veya tarama/okuma durumunu belirtir.
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Arkadan Görünüm
Şekil 2

MC3300ax-G Arkadan Görünüm








Numara

Öğe

İşlev

9

NFC anteni

NFC özellikli diğer cihazlarla iletişim kurulmasını sağlar.

10

Tarayıcı çıkış penceresi

Entegre tarayıcı/görüntüleyici seçeneğini kullanarak veri yakalama işlevi
sağlar.

11

Hoparlör

Video oynatmak ve müzik çalmak için ses çıkışı sağlar.

12

Pil serbest bırakma mandalı

Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.

13

Pil

Cihazı çalıştırmak için güç sağlar.
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MC3300ax-S Özellikleri
Önden Görünüm
Şekil 3

MC3300ax-S Önden Görünüm














Numara


Öğe

İşlev

1

Ekran

Cihazı kullanmak için gerekli tüm bilgileri gösterir.

2

Şarj/Uygulama bildirim LED'i
veya tarama/okuma durumu

Şarj etme işlemi sırasındaki pil şarjı durumunu, bir uygulamadan bildirim
alındığını veya tarama/okuma durumunu belirtir.

3

Yan tarama düğmesi

Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.

4

Pil serbest bırakma mandalı

Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.

5

Güç tuşu

Cihazı uyku moduna geçirmek ve yeniden açmak için basın. Aşağıdaki
seçenekleri sağlar:
Power off (Kapat): Cihazı kapatın.
Restart (Yeniden başlat): Yazılım yanıt vermeyi durdurduğunda cihazı
yeniden başlatın.

6

Mikrofon

Ahize modunda iletişim için kullanılır.

7

Tuş Takımı

Verileri girmeyi ve ekrandaki işlevler arasında gezinmeyi sağlar.

8

Tarama düğmesi

Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.
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Arkadan Görünüm
Şekil 4

MC3300ax-S Arkadan Görünüm










Numara

Öğe

İşlev

9

Pil

Cihazı çalıştırmak için güç sağlar.

10

Kamera/Flaş

LED aydınlatma ile görüntü alma özelliği sağlar.

11

NFC anteni

NFC özellikli diğer cihazlarla iletişim kurulmasını sağlar.

12

Tarayıcı çıkış penceresi

Tarayıcıyı kullanarak veri alma işlevini sağlar.

13

Hoparlör

Video oynatmak ve müzik çalmak için ses çıkışı sağlar.

14

Yan tarama düğmesi

Bir tarama uygulaması etkinleştirildiğinde veri yakalamayı başlatır.

15

Pil serbest bırakma mandalı

Pili cihazdan çıkarmayı sağlar.

16

El kayışı

Cihazı güvenli bir şekilde tutmak için kullanılır. Tüm MC3300ax-S
cihazlarına önceden takılmış olarak gelir.

Kurulum
Cihazı ilk kez kullanmaya başlamadan önce:
•

microSD kart takın (isteğe bağlı)

•

Pili takın

•

Cihazı şarj edin

•

Cihazı açın.
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microSD Kart Takma
microSD kart yuvası ikinci bir kalıcı depolama alanı sağlar. Yuva, pil takımının altındadır. Daha fazla bilgi
edinmek için kart ile birlikte verilen belgelere bakın ve üreticinin kullanım tavsiyelerine uyun.
DİKKAT: microSD kartın hasar görmesini önlemek için gerekli elektrostatik boşalma (ESD) önlemlerini
uygulayın. Uygun ESD önlemleri arasında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ESD matı üzerinde çalışmak
ve operatörün uygun şekilde topraklanması bulunmaktadır.
1. Bozuk para veya parmağınızı kullanarak microSD kartının kapağını çıkarın.

2. microSD kart tutucusunu Açık konuma kaydırın.

3. microSD kart tutucusunu kaldırın.

4. microSD kartını, temas noktaları aşağı bakacak şekilde temas alanına yerleştirin.

5. microSD kart tutucusunu kapatın ve microSD kart tutucusunu Kilitli konumuna kaydırın.

6. microSD kart kapağını doğru şekilde geri takın.
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MC3300ax-G Pili Takma
Cihaz, 7000 mAh PowerPrecision+ pil ile birlikte gelir. BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon
pil isteğe bağlı olarak sunulur.
Pili takmak için:
1. El kayışını (takılıysa) gevşetin.
2. Pili, pil bölmesine hizalayın.

3. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
4. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-G'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma

düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.

5. El kayışını (takılıysa) sıkın.
6. Cihazı açmak için (Zebra açılış ekranı görününceye kadar) Güç tuşunu basılı tutun.
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MC3300ax-S Pilini Takma
Cihaz, 7000 mAh PowerPrecision+ pil ile birlikte gelir. BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon
pil isteğe bağlı olarak sunulur.
Pili takmak için:
1. Gerekirse el kayışını gevşetin.
2. Pili, pil bölmesine hizalayın.

3. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
4. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-S'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma

düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.

5. Gerekirse el kayışını sıkın.
6. Cihazı açmak için (Zebra açılış ekranı görününceye kadar) Güç tuşunu basılı tutun.
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MC3300ax-G'nin Pilini Değiştirme
1. İki Pil Serbest Bırakma düğmesine basın.

Pil yerinden hafifçe çıkar. Cihaz Çalışırken Değiştirme modundayken kullanıcı pili çıkardığında ekran
kapanır ve cihaz düşük güç durumuna geçer. MC3300ax-G, 30 saniye boyunca (yanıp sönen Sarı
LED'ler ile gösterilir) kablosuz bağlantı sürekliliği ve ardından yaklaşık beş dakika boyunca RAM veri
sürekliliği özelliğini destekler. Bellek sürekliliğini korumak için pili beş dakika içerisinde değiştirin.

2. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

3. Pili, pil bölmesine hizalayın.
4. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
5. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-G'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma

düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.

6. Pil çıkarılıp takıldıktan sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya devam eder (cihaz çalışırken değiştirme

işleminde). Yalnızca cihaz kapatıldığı veya pil takımı olmadan uzun bir süre beklediği durumlarda Güç
tuşuna basmak gerekir.
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MC3300ax-S'nin Pilini Değiştirme
1. İki Pil Serbest Bırakma düğmesine basın.

Pil yerinden hafifçe çıkar. Cihaz Çalışırken Değiştirme modundayken kullanıcı pili çıkardığında ekran
kapanır ve cihaz düşük güç durumuna geçer. MC3300ax-S, 30 saniye boyunca (yanıp sönen Sarı
LED'ler ile gösterilir) kablosuz bağlantı sürekliliği ve ardından yaklaşık beş dakika boyunca RAM veri
sürekliliği özelliğini destekler. Bellek sürekliliğini korumak için pili beş dakika içerisinde değiştirin.

2. Pili, pil bölmesinden çıkarın.

3. Pili, pil bölmesine hizalayın.
4. Pilin ön kısmını pil bölmesinin içine doğru kaydırın.
5. Pili sıkıca aşağı yönde bastırın. MC3300ax-S'nin yan taraflarındaki her iki pil serbest bırakma

düğmesinin de ilk konumlarına döndüğünden emin olun.

6. Pil çıkarılıp takıldıktan sonra cihaz otomatik olarak çalışmaya devam eder (cihaz çalışırken değiştirme

işleminde). Yalnızca cihaz kapatıldığı veya pil takımı olmadan uzun bir süre beklediği durumlarda Güç
tuşuna basmak gerekir.
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BLE Beacon'a Sahip MC33 Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil
BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil, kullanıcıların kaybolan ve kapatılmış cihazları
takip etmelerini sağlayan bir BLE beacon'a sahip 7000 mAh PowerPrecision+ pildir.
NOT: Cihaz, 7000 mAh PowerPrecision+ pil ile birlikte gelir. BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir
Lityum İyon pil isteğe bağlı olarak sunulur.
ÖNEMLİ: İkincil BLE uyarısı, BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil yalnızca cihaz

kapatılmadan önce cihaza takılmışsa çalışır.

BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil:
•

Bluetooth logosu bulunur.

1

1
•

Bluetooth Logosu
İkincil BLE ayarları, cihazın işletim sistemi tarafından kontrol edilir. İkincil BLE beacon'a yapılandırma
hakkında daha fazla bilgi için şu adrese gidin:
techdocs.zebra.com/emdk-for-android/8-0/mx/beaconmgr/.

ÖNEMLİ: İşletim sisteminin İkincil BLE ayarlarını pile aktardığından emin olmak için BLE beacon'a sahip
MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pili taktıktan sonra cihazı açın.
•

Yalnızca cihaz kapalıyken veya Uçak modundayken (varsayılan olarak devre dışıdır) Bluetooth sinyalini
(beacon) iletir.

•

BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pilin bir sinyal (beacon) iletilebilmesi için cihazın
içinde bulunması gerekir.

•

Pil tükenmesi nedeniyle cihaz kapatıldıktan sonra en az yedi gün boyunca BLE sinyali iletir.

12

MC3300ax Mobil Bilgisayar Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Pil Karşılaştırması
Aşağıdaki tabloda BLE beacon'a sahip MC33 şarj edilebilir Lityum İyon pil, MC3300x ve MC33XX pillerin
karşılaştırması gösterilmektedir.
Tablo 1

Pil Karşılaştırması
MC33XX

MC3300x

BLE Beacon'a Sahip MC33
Şarj Edilebilir Lityum İyon Pil

PowerPrecision+

PowerPrecision+

PowerPrecision+

Gömülü Zebra ve PowerPrecision+
logolarını içerir

Evet

Evet

Evet

İkincil BLE Beacon

Hayır

Hayır

Evet

Arka Etiket

Mavi

Siyah

Mor

Özellik
Pil Türü

Pil Uyumluluğu
MC3300ax cihazı ile yanlış pil kullanılırsa aşağıdaki mesaj tekrarlanarak görüntülenir. Lütfen MC3300ax ile
uyumlu pillerden birini kullanın.

NOT: Pil bildirimi (yukarıda gösterilmektedir) el tipi MC3300ax cihazında devre dışı bırakılamaz veya
gizlenemez. Lütfen MC3300ax cihazı ile uygun MC33 PP+ pilleri kullanın.
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MC3300ax'i Şarj Etme
MC3300ax'i ve/veya yedek pili şarj etmek için aşağıdaki aksesuarlardan birini kullanın.
Tablo 2

Şarj Etme ve İletişim
Şarj Etme
Açıklama

Parça Numarası

Pil
(Cihazda)

İletişim

Yedek Pil

USB

Ethernet

Yedek Pil Şarj Cihazına sahip
1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu

CRD-MC33-2SUCHG-01

Evet

Evet

Evet

Hayır

5 Yuvalı Yalnızca Şarj
ShareCradle

CRD-MC33-5SCHG-01

Evet

Hayır

Hayır

Hayır

5 Yuvalı Ethernet ShareCradle

CRD-MC33-5SETH-01

Evet

Hayır

Hayır

Evet

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip
5 Yuvalı Şarj ShareCradle

CRD-MC33-4SC4BC-01

Evet

Evet

Hayır

Hayır

4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip
5 Yuvalı Ethernet ShareCradle

CRD-MC33-4SE4BC-01

Evet

Evet

Hayır

Evet

4 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı

SAC-MC33-4SCHG-01

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

20 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı

SAC-MC33-20SCHG-01

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

USB Şarj Kablosu

CBL-MC33-USBCHG-01

Evet

Hayır

Evet

Hayır

MC33XX İstasyon Adaptörüne
sahip MC32N0 1 Yuvalı İstasyon

CRD3000-1001RR
ADP-MC33-CRDCUP-01

Evet

Evet

Evet

Hayır

(MC32N0
pillerini
yalnızca yedek
pil yuvasında
şarj eder)

Ana Pili Şarj Etme
NOT: MC3300ax Ürün Referans Kılavuzu'nda açıklanan pil güvenliği yönergelerine uyun.
NOT: Şarj işleminin sorunsuz gerçekleşmesi için cihaz şarj istasyonuna yerleştirilmişken el kayışı takılıysa
kayış, şarj temas noktalarını engellememelidir.
1. Ana pili şarj etmek için şarj aksesuarını uygun güç kaynağına bağlayın.
2. Cihazı istasyona takın veya USB şarj kablosuna bağlayın. Cihaz açılır ve şarj olmaya başlar.

Şarj/Bildirim LED'i, şarj işlemi sırasında sarı renkte kalır; pil tam şarj olduğunda ise sabit yeşil renkte
yanar.

Yedek Pili Şarj Etme
1. Yedek pil yuvasına yedek pil takın.
2. Pilin düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Yedek Pil Şarj LED'i yanıp sönerek cihazın şarj edildiğini gösterir. Şarj göstergeleri için bkz. Tablo 3.
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Şarj Göstergeleri
Tablo 3

Şarj/Bildirim LED'i Göstergeleri

Durum
Kapalı

Gösterge
•

Pil şarj olmuyor.

•

Pil istasyona veya güç kaynağına doğru bir şekilde takılmamıştır.

•

İstasyona güç verilmiyordur.

Yanıp Sönen Sarı

Pil çalışırken değiştirme sırasında etkin kablosuz bağlantı oturumu.

Sabit Sarı

Pil şarj olmaktadır.

Sabit Yeşil

Pil şarj işlemi tamamlanmıştır.

Hızlı Yanıp Sönen
Kırmızı
Saniyede 2 kez
yanıp sönme

Şarj hatası oluşmuştur. Örneğin:

Sabit Kırmızı
Yanıp Sönen Mavi

•

Sıcaklık çok düşük ya da çok yüksektir.

•

Şarj işlemi çok uzun sürmüş ve tamamlanamamıştır (genellikle sekiz saat sürer).

•

Yedek pil şarj olmaktadır ve pilin kullanım ömrü dolmuştur.

•

Şarj işlemi tamamlanmıştır ve pilin kullanım ömrü dolmuştur.

Bir uygulamadan bildirim alındığını belirtir.

Şarj Etme Sıcaklığı
Pilleri 0°C - 40°C (32°F - 104°F) arasındaki sıcaklıklarda şarj edin. Cihaz veya istasyon, pil şarj işlemini
daima güvenli ve akıllı bir şekilde gerçekleştirir. Daha yüksek sıcaklıklarda [örneğin yaklaşık +37°C
(+98°F)] ise cihaz veya istasyon, pili kabul edilebilir sıcaklıklarda tutmak için kısa süreliğine pil şarj işlemini
etkinleştirip devre dışı bırakabilir. Cihaz ve istasyon, şarj işleminin anormal sıcaklıklar nedeniyle devre dışı
bırakılması durumunda ilgili LED'i aracılığıyla bildirimde bulunur.

Kurumsal Tarayıcı
NOT: Zebra'nın Kurumsal Tarayıcısı, MC3300ax mobil bilgisayarlara lisanslıdır.
Kurumsal Tarayıcı, geliştiricilerin Zebra Technologies mobil bilgisayarlarındaki ve çevre birimlerindeki
barkod tarama, imza yakalama ve yazdırma gibi özelliklerle sorunsuz bir şekilde entegre olan web
uygulamaları oluşturmalarını sağlar.

Kurulum
Kurumsal Tarayıcıyı yüklemek için:
1. zebra.com/us/en/support-downloads/software/developer-tools/enterprise-browser.html adresindeki

Zebra Kurumsal Tarayıcı Destek web sitesine veya Google Play'e gidin.

2. Kurumsal Tarayıcı 3.2.0.0 sürümünü veya üzerini indirin.
3. Cihaza Kurumsal Tarayıcı'yı yükleyin.

Kurumsal Tarayıcıyı yükleme hakkında daha fazla bilgi için MC3300ax Mobil Bilgisayar Ürün Referans
Kılavuzu'ndaki Uygulama Dağıtımı bölümüne bakın.
4. Kurumsal Tarayıcıyı kurmak için techdocs.zebra.com/enterprise-browser/3-0/guide/setup/ sayfasına

başvurun.
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1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu
1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu:
•

Mobil bilgisayarı ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.

•

Yedek pili şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.

•

Mobil bilgisayar ve bir ana bilgisayar veya diğer USB cihazları (ör. yazıcı) arasındaki veri iletişimi için bir
USB bağlantı noktası sağlar.

•

Mobil bilgisayar ve bir ana bilgisayar arasındaki bilgileri eşitler. Özel veya üçüncü taraf yazılımlar
aracılığıyla mobil bilgisayarı kurumsal veri tabanlarıyla da eşitleyebilir.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):

•

•

MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve
MC3300-R/S).

Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
•

7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.
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5 Yuvalı Yalnızca Şarj ShareCradle
5 Yuvalı Yalnızca Şarj ShareCradle:
•

Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.

•

Aynı anda beş adede kadar mobil bilgisayarı şarj eder.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
•

MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve
MC3300-R/S).



1

Güç LED'i
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5 Yuvalı Ethernet ShareCradle
5 Yuvalı Ethernet ShareCradle:
•

Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.

•

Aynı anda beş adede kadar mobil bilgisayarı şarj eder.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):
•

MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve
MC3300-R/S).



1

1000 LED

2

10/100 LED
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4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı ShareCradle
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı ShareCradle:
•

Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.

•

Yedek pilleri şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.

•

Aynı anda dört adede kadar mobil bilgisayarı ve dört yedek pili şarj eder.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):

•

•

MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve
MC3300-R/S).

Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
•

7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.









1

Şarj yuvası

2

Yedek pil yuvası

3

Güç LED'i

4

Yedek pil şarj LED'i
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4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı Ethernet ShareCradle
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazına sahip 5 Yuvalı Ethernet ShareCradle:
•

Mobil bilgisayarı çalıştırmak ve pili şarj etmek için 9 VDC güç sağlar.

•

Yedek pilleri şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.

•

Aynı anda dört adede kadar mobil bilgisayarı ve dört yedek pili şarj eder.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (bir cihazda şarj etme):

•

•

MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve
MC3300-R/S).

Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
•

7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.








1

Şarj yuvası

2

Yedek pil yuvası

3

1000 LED

4

10/100 LED

5

Yedek pil şarj LED'i
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4 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı
4 Yuvalı Pil Şarj Cihazı:
•

Dört adede kadar yedek pili şarj eder.

•

Yedek pili şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
•

7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.





1

Yedek pil şarj yuvası

2

Güç LED'i
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20 Yuvalı Yedek Pil Şarj Cihazı
20 Yuvalı Pil Şarj Cihazı:
•

Yirmi adede kadar yedek pili şarj eder.

•

Yedek pili şarj etmek için 4,2 VDC güç sağlar.

•

Aşağıdaki pillerle uyumludur (yalnızca yedek pil yuvasında şarj etme):
•

7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

BLE beacon'a sahip MC33 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil.




1

Yedek pil şarj yuvası

2

Güç LED'i
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USB Şarj Kablosu
USB Şarj Kablosu:
•

Pili şarj etmek için 5 VDC güç sağlar.

•

Cihaz için güç ve/veya USB üzerinden ana bilgisayarla iletişim sağlar.

•

Aşağıdaki pilleri kullanan cihazlarla uyumludur:
•

MC3300ax 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC3300x 7000 mAh PowerPrecision+ genişletilmiş kapasiteli pil

•

MC33XX 5200 mAh PowerPrecision+ yüksek kapasiteli pil

•

MC33XX 2740 mAh PowerPrecision+ standart kapasiteli pil (yalnızca MC3300x-R/S ve
MC3300-R/S).
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MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü
MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörünü, MC32N0 istasyonları ve MC3300, MC3300x veya MC3300ax mobil
bilgisayarla geriye dönük uyumluluk için kullanın. MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü, eski MC32N0 1 yuvalı
ve 4 yuvalı istasyonlarda yalnızca şarj işlemi (iletişim yok) için MC3300, MC3300x ve MC3300ax mobil
bilgisayarlarla uyumludur.
•

MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü; MC32N0 1 Yuvalı USB İstasyonunu, MC32N0 4 Yuvalı Yalnızca Şarj
İstasyonunu ve MC32N0 4 Yuvalı Ethernet İstasyonunu destekler.

•

MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörü yalnızca şarj işlemi için kullanılır; MC32N0 istasyonlarıyla
kullanıldığında iletişim sağlamaz.

•

MC32N0 1 Yuvalı USB İstasyonu, cihazı şarj etmek için 5,4 VDC sağlar.

•

MC32N0 1 Yuvalı USB Şarj İstasyonu (MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörüne sahip) MC3300, MC3300x
veya MC3300ax mobil bilgisayarla uyumludur ve PowerPrecision+ pillerini şarj eder.

MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörünün Kurulumu
MC33XX Yalnızca Şarj Adaptörünü kurmak için:
1. MC32N0 istasyonunu ve temas noktalarını, parmağınızı ileri ve geri hareket ettirerek alkollü bezle silin.

Cihaz temizliği hakkında daha fazla bilgi için MC3300ax Mobil Bilgisayar Ürün Referans Kılavuzu'nun
Bakım ve Sorun Giderme bölümüne başvurun.

2. Adaptörün arkasındaki yapıştırıcıyı soyarak çıkarın.

24

MC3300ax Mobil Bilgisayar Hızlı Başlangıç Kılavuzu
3. Adaptörü MC32N0 istasyonuna takın ve istasyonun alt kısmına bağlayın.

4. Cihazı MC32N0 istasyonuna takın.
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Tarama
MC3300ax, aşağıdaki veri yakalama seçeneklerini sunar:
•

SE4770 1D/2D

•

SE4850-ER 1D/2D

Diğer tarama seçenekleri için MC3300ax Mobil Bilgisayar Ürün Referans Kılavuzu'na başvurun.

Dahili Görüntüleyici ile Tarama
Barkod verilerini yakalamak için dahili görüntüleyiciyi kullanın.
NOT: Barkod okutmak için tarama özellikli bir uygulama gerekir. Cihaz; kullanıcının görüntüleyiciyi
etkinleştirmesini, barkod verilerini okumasını ve barkod içeriğini görüntülemesini sağlayan DataWedge
uygulamasını içerir.
Dahili görüntüleyici ile tarama yapmak için:
1. Uygulamanın cihazda açık ve metin alanının odakta olduğundan (metin imleci, metin alanında

olmalıdır) emin olun.

2. Cihazın üst kısmındaki çıkış penceresini bir barkoda doğrultun.
3. Tarama düğmesini veya tetiği basılı tutun.

Kırmızı lazer hedefleme modeli, hedeflemeye yardımcı olmak için yanar.
4. Barkodun, hedefleme modelindeki artı işaretinin oluşturduğu alanın içinde olduğundan emin olun.

Hedefleme noktası, parlak ışıklandırmalı yerlerde görünürlüğü artırır.

Şekil 5

Hedefleme Modeli: Standart ve Genişletilmiş Aralık

NOT: Cihaz Liste Alma Modundayken, artı işaretinin ortası barkoda dokunana kadar barkodu okumaz.
Şekil 6

Hedefleme Modelinde Birden Çok Barkod Bulunan Liste Alma Modu: Standart ve Genişletilmiş
Aralık

Barkodun başarılı bir şekilde okunduğunu belirtmek için Tarama LED'leri varsayılan olarak yeşil renkte
yanar ve bir sesli uyarı duyulur.
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5. Tarama düğmesini veya Tetiği serbest bırakın.

Barkod içeriği verileri metin alanında görüntülenir.

Ergonomi Konusunda Göz Önünde Bulundurulacaklar
Çalışırken ara verilerek sırayla çalışılması önerilir.

Alçak Seviyeden Tarama İçin En Uygun Duruş

Sol ve sağ dizi sırayla kullanın.

Yüksek Seviyeden Tarama İçin En Uygun Duruş

Sol ve sağ eli sırayla kullanın.
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Eğilmekten Kaçının

Uzanmaktan Kaçının

Bileğinizi Aşırı Bükmekten Kaçının

28

zebra.com

