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Po vybalení

Ověřte, zda balení obsahuje následující položky:

• Mobilní terminál Dolphin 6000
• Baterie (3,7 V, Li-ion) 
• Stručný návod k použití
Poznámka: Pokud jste si k terminálu objednali příslušenství, zkontrolujte, 

zda je obsaženo v zásilce.

Nezapomeňte uschovat původní balení pro případ, že byste museli 
terminál Dolphin zaslat do opravy.
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Zadní panel
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Klávesnice

29tlačítková alfanumerická klávesnice
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Vložení baterie

Dolphin 6000 se dodává s baterií zabalenou zvlášť.  Při instalaci baterie 
postupujte následovně.

1. Vysuňte pojistku a odjistěte kryt baterie.

2. Sundejte kryt baterie.

3. Vložte baterii do patřičné polohy tak, aby její kontakty směřovaly k 
čelní straně jednotky.

4. Nasaďte kryt baterie zpět.

Před spojením terminálů/baterií s periferními zařízeními zkontrolujte, zda 
jsou všechny součásti suché.  Spojení mokrých součástí by mohlo způsobit 
poškození, na které se nevztahuje záruka.

!



Poznámka: Kryt baterie nasaďte před zapnutím terminálu.
5. Zapojte terminál do některého z nabíjecích zařízení kompatibilních s 

Dolphin 6000 a nechte baterii nabít.

Vyjmutí baterie

Při vytahování baterie postupujte následovně.

1. Vysuňte pojistku a odjistěte kryt baterie.

2. Sundejte kryt baterie.

3. Baterii vyjměte vytažením za úchyt na baterii.

Doporučujeme používat Li-Ion baterie Honeywell. Použití baterie jiné 
značky než Honeywell může vést k poškození zařízení, na které se 
nevztahuje záruka.

!



Nabíjení terminálu Dolphin

Terminály Dolphin mají při dodání baterie značně vybité.  Před prvním 
použitím nabíjejte baterii pomocí nabíječky Dolphin po dobu nejméně 4 
hodin.



Nabíjecí základna

Zadní panel nabíjecí základny
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Nabíjecí a komunikační kabel
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Zapnutí/vypnutí zařízení

Zapnutí terminálu Dolphin 6000:

1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 3 sekund.

Poznámka: Vypnutí terminálu se rovná hardwarovému resetování.
1. Pro vypnutí terminálu stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 

5 sekund.

2. Stiskněte OK a terminál se vypne.

Přepnutí terminálu do pohotovostního stavu

Uvedení terminálu ze zapnutého stavu do pohotovostního stavu:

1. Stiskněte a uvolněte tlačítko napájení.

2. Pro přepnutí terminálu zpět do zapnutého stavu stiskněte a 
uvolněte tlačítko napájení.



Komunikace ActiveSync

Postup synchronizace dat (např. e-mailů, kontaktů a kalendáře) mezi 
terminálem a hostitelskou pracovní stanicí (PC):

1. V počítači musí být nainstalována aplikace ActiveSync® (verze 4.5 
nebo vyšší) nebo Windows® Mobile Device Center (WDMC). 
Nejnovější verzi aplikace ActiveSync nebo WDMC si můžete 
stáhnout z webové stránky Microsoft (http://go.microsoft.com/
fwlink/?LinkId=147001).

Poznámka: Terminály Dolphin jsou dodávány s již nainstalovanou 
aplikací ActiveSync. Aplikace ActiveSync na terminálu Dolphin 
funguje s aplikací WDMC na počítačích s operačním systémem 
Windows Vista nebo Windows 7 a s aplikací ActiveSync na 
počítačích s operačním systémem Windows XP.

2. Terminál Dolphin a počítač musejí být nakonfigurovány na stejný 
typ komunikace.

3. Pro zahájení komunikace připojte terminál k počítači (pomocí 
periferie Dolphin). Více informací o aplikaci ActiveSync nebo 
Windows Mobile Device Center najdete na webové stránce 
www.microsoft.com.

Doporučujeme použít periferní zařízení, napájecí kabely a napájecí 
adaptéry Honeywell.  Použití periferií, kabelů a adaptérů jiné značky než 
Honeywell může vést k poškození, na které se nevztahuje záruka.

!
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Vložení paměťové karty
1. Vypněte terminál.

2. Odjistěte a sundejte kryt baterie.

3. Vyjměte baterii.

4. Posunutím krytky směrem k horní straně 
terminálu odjistěte kartu SIM.

5. Zvedněte krytku karty SIM a odkryje se karta SIM.

6. Vyjměte kartu SIM a odkryje se krytka paměťové 
karty.

7. Krytku paměťové karty odjistěte jejím posunutím 
směrem od štítku sériového čísla umístěného v 
přihrádce na baterii.

8. Zvedněte krytku a odkryje se přihrádka na karty 
MicroSDHC.

9. Vyjměte a vyhoďte náhražku karty SD a místo ní 
vložte funkční kartu SD.

10. Vložte kartu MicroSD nebo MicroSDHC do 
přihrádky tak, aby lícoval roh karty s rohem 
přihrádky.

11. Zavřete a zajistěte krytku paměťové karty jejím 
posunutím směrem ke štítku sériového čísla.

12. Chcete-li vložit kartu SIM, vložte ji do přihrádky 
karty SIM (viz Vložení karty SIM).

13. Zavřete a zajistěte krytku karty SIM jejím 
posunutím směrem k dolní straně terminálu.

14. Vložte baterii.

15. Dejte zpět a zajistěte kryt baterie.

16. Zapněte terminál.

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 13

Krok 11
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Vložení karty SIM
1. Vypněte terminál.

2. Odjistěte a sundejte kryt baterie.

3. Vyjměte baterii.

4. Posunutím krytky směrem k horní straně 
terminálu odjistěte kartu SIM.

5. Zvedněte krytku karty SIM.

6. Vložte kartu SIM do přihrádky.

Poznámka: Dbejte na to, aby rozhraní na kartě SIM 
bylo v kontaktu s rozhraním v přihrádce 
karty SIM. Zkosený roh na kartě musí být 
zarovnán se zkoseným rohem v přihrádce.

7. Zavřete krytku karty SIM.

8. Zajistěte krytku karty SIM jejím posunutím 
směrem k dolní straně terminálu.

9. Vložte baterii.

10. Dejte zpět a zajistěte kryt baterie.

11. Zapněte terminál.

Krok 4

Krok 5

Krok 6

Krok 8
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Použití skenovacího zařízení

Namiřte snímací paprsek na čárový kód.  Nejlepších výsledků dosáhnete, 
když bude snímací paprsek vyrovnaný s čárovým kódem.  Doporučuje se 
držet terminál ve vzdálenosti 10–25 cm od čárového kódu.

Poznámka: Dotykový displej se aktivuje stylusem (přiložen k terminálu) 
nebo prstem. Chcete-li aktivovat displej, otevřít soubor nebo 
vybrat nabídku, špičkou stylusu klepněte na dotykový displej 
nebo displej lehce stlačte svým prstem.

1. Stiskněte  > Demos > Scan Demo.

Poznámka: Funkci vibrování můžete aktivovat výběrem  > Demos > 
Scan Demo > Setup > Vibrate.  Zařízení zavibruje po každém 
přečtení čárového kódu.

2. Namiřte terminál Dolphin na čárový kód.

3. Stiskem a podržením tlačítka SCAN promítněte namířený paprsek. 

4. Namiřte paprsek na střed čárového kódu.  Lepšího výsledku 
dosáhnete, když se vyvarujte odrazů způsobených skenováním, kdy 
terminál není kolmo vůči čárovému kódu.  Pro přečtení vrstvených 
čárových kódů (např. PDF417) pomalu pohybujte paprskem nahoru 
a dolů nad kódem.

5. Po úspěšném přečtení čárového kódu zabliká zelená LED kontrolka a 
terminál pípne. Údaje čárového kódu se vloží do používané aplikace. 



Zaměření paprsku

Namířený paprsek je užší, když držíte terminál blíže k čárovému kódu, a 
širší, když držíte terminál dále od čárového kódu.

Paprsek se musí namířit blíže k označením, která používají menší čárové 
kódy nebo prvky.  Paprsek se musí namířit dále od označení, která 
používají větší čárové kódy nebo prvky.

Práce s barevným fotoaparátem

1. Stiskněte  > Pictures & Videos 
> Camera.

2. Namiřte objektiv fotoaparátu na 
objekt.

3. Upravte pozici objektivu 
fotoaparátu tak, aby se objekt 
zobrazoval na obrazovce.

4. Stiskem tlačítka fotografování/
videa na boční straně terminálu 
objekt vyfotíte.

Barevný fotoaparát

Blesk 
fotoaparátuTlačítko

fotografování/
videa



Technická podpora

Kontaktní údaje technické podpory a servisu najdete na webové stránce 
www.honeywellaidc.com.

Uživatelská dokumentace

Lokalizované verze tohoto dokumentu a uživatelskou příručku si můžete 
stáhnout na webové stránce www.honeywellaidc.com.

Patenty

Informace o patentech najdete na webové stránce 
www.honeywellaidc.com/patents.

Omezená záruka

Informace o záruce na váš produkt najdete na webové stránce 
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.

© 2011-2012 Honeywell International Inc.  Všechna práva vyhrazena.

Webová adresa: www.honeywellaidc.com
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