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Nota: Consulte o Guia do usuário para obter informações sobre
a limpeza do dispositivo.

Introdução
A bateria do leitor precisa estar totalmente carregada antes do
primeiro uso. Ela pode ser carregada com uma fonte de alimentação
ou por meio da conexão do cabo USB a um computador.

Carregar via fonte de alimentação:

Nota: A fonte de alimentação precisa ser encomendada
separadamente, se houver a necessidade.

Conectar o leitor a uma porta USB:
Desligue o computador antes de conectar o leitor e ligue-o quando
o leitor estiver totalmente conectado.

Nota: Se você usar o cabo USB para carregar o leitor, a corrente
disponível ficará reduzida e o tempo de carga aumentará.
É mais rápido carregar usando a fonte de alimentação.

Indicador de carga da bateria
Durante o carregamento da bateria, o LED pequeno na parte
superior esquerda do leitor pisca na cor laranja. Quando a bateria
está totalmente carregada, esse LED fica verde, sem piscar.

Técnicas de leitura
O leitor projeta um feixe que
deve ser centralizado no código
de barras, mas que pode ser
posicionado em qualquer direção
para se obter uma boa leitura.
Segure o leitor sobre o código
de barras, pressione o botão
e centralize o feixe no código.
O feixe fica menor quando o leitor
está mais perto do código e maior quando está mais longe.
Para obter uma leitura adequada, segure o leitor perto de
códigos de barra menores e longe de códigos grandes.

Se o código de barras for muito reflexivo (por exemplo, laminado),
incline o leitor em um ângulo que permita a leitura do código.
Nota: O leitor emite um clique ao tentar se conectar ao host.
Se três bipes soarem após os cliques, o vínculo não
terá sido estabelecido. Se o leitor emitir um bipe
uma vez, o vínculo terá sido estabelecido.

Configurações de fábrica do produto
Leia o seguinte código de barras para redefinir o leitor com todas
as configurações de fábrica do produto.

Configurações de fábrica do produto

Observação: Códigos de barra PDF e 2D só podem ser lidos pelo
modelo Voyager 1602g2D e não podem ser lidos pelo
modelo 1602g1D.

Uso do leitor com dispositivos Bluetooth
O leitor pode ser usado com um Honeywell Access Point 
(AP01-XXXBT) ou com outros dispositivos Bluetooth. Estão entre
esses dispositivos computadores pessoais, laptops, tablets e
dispositivos Apple®.
1. Leia o código de barras Conexão de teclado Bluetooth HID
abaixo.

Conexão de teclado Bluetooth HID

2. Configure seu computador pessoal, laptop, tablet ou dispositivo
Apple para buscar outros dispositivos Bluetooth. (Consulte o

Guia do usuário do dispositivo para obter instruções de
emparelhamento.)
3. Depois que seu computador pessoal, laptop, tablet ou
dispositivo Apple tiver localizado o scanner, selecione o nome de
scanner Voyager 1602g na lista exibida. Alguns computadores
pessoais, laptops ou tablets serão emparelhados
automaticamente com o leitor. Se o seu dispositivo emparelhar
automaticamente com o leitor, ele exibirá uma mensagem de
êxito e não será necessário executar a próxima etapa.
4. Se o seu computador pessoal, laptop ou tablet não emparelhar
automaticamente com o leitor, será exibido um PIN. O PIN
deverá emparelhar em até 60 segundos. É preciso ler
rapidamente o código PIN Bluetooth abaixo, ler o(s) código(s) de
barras numérico(s) do código PIN nos Códigos de programação
e depois ler o código de barras Salvar.

Código PIN Bluetooth

Desconectar do host e conectar a um
ponto de acesso
Se o seu leitor estiver conectado diretamente a um iPad, smartphone
ou laptop, você precisará desconectá-lo para se comunicar com
um ponto de acesso. Leia o código de barras Desconexão de
teclado Bluetooth HID para desvincular o leitor do host vinculado
atualmente. Leia o código de barras de vínculo no Ponto de acesso
para vincular novamente o leitor.

Desconexão de teclado Bluetooth HID

País do teclado
O padrão de layout do teclado é de um teclado dos Estados Unidos.
Para alterar esse layout, leia o código apropriado de país do teclado.

Bélgica

Dinamarca

Finlândia

França

Alemanha/Áustria

Grã-Bretanha

Itália

Noruega

Espanha

Suíça

EUA
(Padrão)

Por padrão, para os caracteres abaixo, são usadas no país as
seguintes substituições de caracteres: #$@[\]^‘{|}~ Consulte a
tabela Substituições de caracteres ISO 646 em seu Guia do usuário
para ver quais são as substituições de caracteres de cada país.
Nota: Para obter uma lista completa de códigos de país,
consulte o Guia do usuário de seu produto em
nosso site, www.honeywellaidc.com.

Sufixo
Se quiser inserir um retorno de carro depois do código de barras,
leia o código de barras Adicionar sufixo CR. Para adicionar
uma tabulação após o código de barras, faça a leitura do código
Adicionar sufixo Tab. Caso contrário, faça a leitura do código
de barras Remover sufixo para remover os sufixos.

Adicionar sufixo CR

Adicionar sufixo Tab

Remover sufixo

Para outras configurações de prefixo e sufixo, consulte o Guia do
usuário de seu produto em nosso site, www.honeywellaidc.com.

Adicionar prefixo de ID de código a todas
as simbologias
Leia o seguinte código de barras se quiser adicionar um prefixo
de ID de código a todas as simbologias de uma só vez.

Adicionar prefixo de ID de código a todas as simbologias
(Temporário)

Nota: Para obter uma lista completa de IDs de código, consulte
o Guia do usuário de seu produto em nosso site,
www.honeywellaidc.com.

Códigos de barras 1D de má qualidade
Esta configuração melhora a capacidade de o leitor reconhecer
códigos de barras lineares danificados ou mal impressos. Quando
Leitura de códigos de barras 1D de má qualidade ligado é lido,
a leitura de códigos de barra lineares de má qualidade melhora,
mas a rapidez do leitor diminui, tornando-o menos agressivo
quando usado com códigos de boa qualidade. Essa configuração
não afeta a leitura de códigos de barras 2D.

Leitura de códigos de barras
1D de má qualidade ligado
Leitura de códigos de barras 1D
de má qualidade desligado
(Padrão)

Volume do bipe - Boa leitura
Os códigos de volume modificam o volume do bipe emitido pelo
leitor em uma leitura adequada.

Baixo

Médio

Alto
(Padrão)
Desligado

Instruções sobre o editor de formato
de dados
Veja a seguir instruções resumidas sobre a inserção de um formato
de dados. Para obter instruções completas, consulte o Guia do
usuário, disponível em nosso site, www.honeywellaidc.com.
1. Faça a leitura do símbolo Inserir formato de dados.
2. Formato principal/alternativo: faça a leitura de 0 para Formato
principal.
3. Tipo de terminal: faça a leitura de 099 para qualquer tipo
de terminal.
4. ID do código: faça a leitura de 99 para qualquer tipo de código
de barras.
5. Comprimento: faça a leitura de 9999 para códigos de barras
com qualquer comprimento.
6. Comandos do Editor: use os códigos de programação a seguir.
7. Faça a leitura de Salvar para salvar suas entradas.

Inserir formato de dados

Limpar todos os formatos
de dados
Salvar

Códigos de programação
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

Salvar

EZConfig-Scanning
Para acessar recursos adicionais do leitor, use o EZConfig-Scanning,
uma ferramenta de software de configuração on-line, disponível em
nosso site www.honeywellaidc.com.

Assistência técnica
Informações de contato para suporte técnico, manutenção de produtos
e reparos podem ser encontradas em www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada
Para obter informações sobre a garantia, vá para www.honeywellaidc.com e
clique em Resources (Recursos) > Warranty (Garantia).

Patentes
Para obter informações sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Documentação do usuário
Para obter versões localizadas deste documento e fazer o download
do Guia do usuário, visite www.honeywellaidc.com.

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. HII disclaims all responsibility
for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended
results.
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