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1. Beschrijving van de Würth-scanner 5.0 USB
Scanner
Scanknop

Afdekkap
batterijhouder

Verwijderknop

Leveringsinhoud:
•
•
•

1 x Würth-scanner 5.0
1 x li-ion-accu (al in het toestel geïntegreerd)
1 x dockingstation met USB-aansluiting

Stroomtoevoer:
•
•
•

Batterijhouder

De scanner wordt via een geïntegreerde li-ion-accu van stroom voorzien.
Het dockingstation fungeert als houder en als lader voor de geïntegreerde accu.
Gebruik uitsluitend de originele accu.

2. Beknopte handleiding
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor het eerste gebruik moet de accu volledig worden opgeladen.
Sluit hiervoor het dockingstation via de USB-kabel aan op een vrije USB-poort van uw pc.
Steek de scanner in het dockingstation.
De linkerled kleurt rood tijdens het laden van de accu.
Als de linkerled niet meer rood is, is de accu volledig geladen.
Om het toestel te activeren, druk op de ‚+‘ toets en wacht tot u een dubbele pieptoon hoort.
Het inscannen van de barcode gebeurt door een druk op de ‚+‘ toets. Het aantal te bestellen verpakkingen wordt door het
aantal scanningen bepaald, maar kan nadien nog aangepast worden in de online shop.
Het geheugen kan volledig worden gewist door op beide toetsen te drukken (5 sec.). Het wissen wordt met een pieptoon
bevestigd.
Afzonderlijke posten kunnen worden gewist door op de kleine toets te drukken. (Richt de Würth-scanner weer op de barcode
die moet worden gewist en houd de wistoets ingedrukt tot u weer een geluidssignaal hoort).
Steek de kabel van het dockingstation in een vrije USB-poort van de computer.

3. Uitlezen van de scanner en gegevensoverdracht
•

Steek de Würth-scanner in het dockingstation.

•

Druk kort op de ‚+‘ toets van de scanner en wacht
tot het Würth-scannerprogramma (zie afbeelding 1)
automatisch op uw computer wordt geopend.

•

Voer nu uw inloggegevens (klantennummer en
partnernummer) in en druk op de knop ‚gegevensoverdracht starten‘.

•

De inloggegevens worden opgeslagen.

Afbeelding1: beginscherm van het Würth-scannerprogramma

3. Uitlezen van de scanner en gegevensoverdracht
•

Er wordt automatisch een nieuw venster geopend in uw browser (zie afbeelding 2) waarin het aantal gelezen barcodes wordt
weergegeven. Typ in het rechtervak van het venster het wachtwoord voor de Würth-online shop en klik op ‚Login‘.

Afbeelding 2: overdracht van de barcodes van de Würth-scanner

4. Beschrijving van de leds op de Würth-scanner
•

De linkerled blijft groen: klaar om te scannen

•

De linkerled blijft groen, de rechterled knippert oranje: toestel met pc verbonden

•

De linkerled blijft groen, de rechterled wordt kort oranje na het scannen: scanning succesvol

•

De linkerled knippert groen wanneer de accu bijna leeg is.

•

De linkerled knippert groen en er weerklinken drie hoge tonen: accu leeg, scanner wordt uitgeschakeld

•

De linkerled blijft rood: wanneer het toestel in het dockingstation zit en de accu wordt geladen.

•

De linkerled blijft NIET rood: wanneer het toestel in het dockingstation zit en de accu volledig
opgeladen is.

•

Er brandt geen led bij het inschakelen: batterij leeg.

5. Systeemeigenschappen
•
•
•
•

Volwaardige USB-barcodescanner met Linux-besturingssysteem.
Voor de werking zijn drie driveletters nodig (worden automatisch bepaald).
Het is niet nodig om software op de computer te installeren!
De scanner kan enkel in verbinding met de Würth-online shop worden gebruikt

Voorwaarden:
•
Windows-computer met vrije USB-poort
•
Windows XP/Vista/7 met standaardinstallatie
•
Internettoegang
Waarschuwingen:
•
Verwijder de accu nooit wanneer het toestel nog ingeschakeld is. Zelfs wanneer de accu bijna leeg is, moet het toestel eerst
worden uitgeschakeld, vooraleer de accu mag worden verwijderd. Het toestel schakelt zichzelf uit na enkele seconden
•
Sluit na de vervanging van de accu altijd eerst de klep van het batterijvak vooraleer u de scanner inschakelt, zodat de accu niet uit
de scanner kan vallen wanneer deze ingeschakeld is.
•
Het toestel is uitgeschakeld als er geen led meer brandt of knippert.
Afbeelding 3: de drie tijdelijke driveletters
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Voor een uitgebreide handleiding: zie wurth.be/wurth-scanner.htm

