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Skaner kodów Honeywell 1250g

Konfiguracja prefiksu i sufiksu

Dodanie prefiksu

1. Kod „Dodawania prefiksu”

2. Określenie aby prefiks był dołączany do wszystkich obsługiwanych typów kodów:

3. Dodanie znaku ^ jako prefiks:

4. Zapis zmiany:
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Dodanie sufiksu

1. Kod „Dodawania sufiksu”

2. Określenie aby sufiks był dołączany do wszystkich obsługiwanych typów kodów:

3. Dodanie znaku # jako surfiksu:

4. stawienie znaku nowej linii, na końcu surfiksu:

5. Zapis zmiany:
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Wycofanie prefiksów i sufiksów

Cofnięcie zmian

W przypadku błędów w trakcie wprowadzania kodu można anulować zmiany:
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Skaner kodów Motorolla Symbol LS 2208

Konfiguracja prefiksu i sufiksu

1. Włączenie opcji skanowania

2. Włączenie w skanerze obsługę prefixu i surfiksu

3. Zapisanie zmian

Wycofanie konfiguracji prefiksów i sufiksów
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Ustawienie prefiksu

1. Kod „Dodawania sufiksu”

2. Dodanie znaku ^ jako prefiks (kod 1094):

                                                                    1
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Ustawienie sufiksu

1. Kod „Dodawanie sufiksu”

2. Dodanie znaku # jako sufiks (kod 1035):

1
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Skaner kodów Metrologic MS9520

Konfiguracja prefiksu i sufiksu

Przywrócenie ustawień domyślnych

Ustawienie prefiksu

1. Wejście w tryb konfiguracyjny

2. Konfiguracja pierwszego znaku prefiksu

3. Dodanie znaku ^ jako prefiks (kod 094)

4. Wyjście z trybu konfiguracyjnego (zapisanie zmian)
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Ustawienie sufiksu

1. Wejście w tryb konfiguracyjny

2. Konfiguracja pierwszego znaku sufiksu

3. Dodanie znaku # jako suffiks (kod 035)

4. Wyjście z trybu konfiguracyjnego (zapisanie zmian)
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