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Embalagem
Certifique-se de que sua caixa de envio contenha esses itens:
• Computador móvel CK75 (Modelo CK75LAN)
• Bateria de íons de lítio recarregável de 3,7 V
• Documentação do produto
Se você solicitou acessórios para seu computador móvel,
verifique se eles também estão inclusos no pedido. Guarde a
embalagem original caso precise devolver o computador móvel
para manutenção.

Especificações do cartão de memória
A Honeywell recomenda o uso de cartões de memória
microSD™, padrão SLC (Single Level Cell, célula de nível único),
com o computador para obter o máximo desempenho e
durabilidade. Entre em contato com um representante de
vendas da Honeywell para obter informações adicionais sobre
as opções de cartão de memória qualificadas.
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Recursos do computador
Alto-falante
Painel de toque

LED de boa
leitura
Botões de
volume
LED de
notificação

LED de status
da bateria

Botão de leitura

Botão
Liga/desliga
Microfone
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Observação: Faixa de punho não mostrada.
Leitor ótico
(abertura do LED/Laser)

Câmera
Porta do
alto-falante
Localização da
etiqueta de
segurança
do laser

Botão do
aplicativo

Caneta

Capa do encaixe do
cartão microSD

Botão de
leitura lateral

Bateria

Trava da bateria
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Desencaixar a faixa de punho
Desencaixe a faixa de punho para acessar a parte traseira do
computador.
Observação: Bateria mostrada instalada. Para saber mais,
consulte “Como instalar a bateria”.
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Instalar um cartão microSD
Observação: Formate o cartão microSD antes da primeira utilização.

Observação: Sempre coloque o computador no modo de
hibernação e remova a bateria antes de tentar
instalar ou remover um cartão.
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Como instalar a bateria
O computador móvel CK75 é fornecido com bateria de íon de
lítio de 3,7 V, 5.200 mAH (19,24 Wh) fabricada pela Honeywell
International Inc.
Recomendamos o uso de baterias de íons de lítio da
Honeywell. O uso de qualquer bateria que não seja da
Honeywell pode resultar em danos não cobertos pela
garantia.

Verifique se todos os componentes estão secos antes
de inserir a bateria no computador. A conexão de
componentes úmidos pode causar danos não cobertos
pela garantia.
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Carregar o computador
O computador móvel CK75 é fornecido com uma bateria
parcialmente carregada. Carregue a bateria com um 70
Seriesdispositivo de carregamento pelo mínimo de 6 horas.
O uso do computador durante o carregamento da bateria
aumenta significativamente o tempo necessário para atingir
uma carga completa. Se o CK75 estiver consumindo mais
corrente do que a fornecida pelo carregamento de origem, o
carregamento não surtirá efeito. Para obter mais informações,
consulte o Guia do usuário.
Recomendamos o uso de periféricos, cabos de energia e
adaptadores de energia Honeywell. O uso de quaisquer
acessórios ou adaptadores que não seja da Honeywell
pode causar danos não cobertos pela garantia.
Os computadores móveis CK75 são desenvolvidos para uso
com os seguintes acessórios de carregamento: DX1 Desktop
Dock, DX2 Dual Dock, DX4 Quad Dock e uma fonte de
alimentação.
Certifique-se de que todos os componentes estejam
secos antes de conectar os computadores e baterias
aos dispositivos periféricos. A conexão de componentes
úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.
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Ligar
O computador é ligado automaticamente quando você instala a
bateria.

Modo de suspensão (Suspend Mode)
O modo de suspensão desliga automaticamente todos os rádios
e dispositivos internos não envolvidos em poupar o estado do
sistema para economizar energia da bateria quando o
computador está inativo por um período programado.
• Pressione e solte o botão Liga/desliga para acordar o
computador.
Para ativar manualmente o modo de suspensão:
1.

Pressione o botão Liga/desliga e mantenha-o pressionado
até que o menu de opções seja exibido.

2.

Toque em Suspender.

Observação: Para ajustar o limite de tempo, toque em Settings
(Configurações) > Power (Liga/desliga). Selecione
a guia Advanced (Avançadas).
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Use o modo de hibernação para a remoção da bateria
Sempre coloque o computador no modo de hibernação antes de
remover a bateria. O modo de hibernação coloca o computador
em estado de baixo consumo de energia para que a bateria
possa ser removida por um curto período de tempo.
Para ativar o modo de hibernação:
1.

Pressione o botão Liga/desliga e mantenha-o pressionado
até que o menu de opções seja exibido.

2.

Toque em Hibernate (Hibernar).

3.

Depois de colocar a bateria, pressione e solte o botão
Liga/desliga para acordar o dispositivo.
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Sobre a tela Home (Inicial)
Barra de título
(barra de status/
notificação)

Barra de
pesquisa

Barra de título
Toque para iniciar o menu Iniciar.
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Botões de navegação e de função
Botões

Descrição

Função

Para cima,
para baixo,
esquerda,
direita

Move para cima, para baixo,
para a esquerda ou a direita
da tela.

Modificadores

Pressione uma tecla
modificadora antes de
pressionar outra tecla para
acessar uma função ou um
valor de tecla alterativa. Os
valores de teclas alternativas
aparecem na sobreposição
de teclado próxima à tecla
relevante. O formato e a
disponibilidade da tecla
modificadora dependem
dos tipos de modelo de
teclado.

Volume

Aumenta (botão superior)
ou reduz (botão inferior) o
volume do alto-falante.
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Botões

Descrição

Função

Aplicativo e
leitura

Pressione o botão do
aplicativo (superior) para
abrir o aplicativo Notes
(Notas) e o botão de leitura
(inferior) para acionar o
scanner.

Leitura

Aciona o scanner.

Para saber mais sobre como usar o teclado do modelo de seu
computador e remapear uma função de botão, consulte o guia
do usuário.
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Ler um código de barras
Observação: Para obter um desempenho otimizado, leia o
código de barras levemente angulado para evitar
reflexos.
1.

Aponte o computador para o código de barras.

2.

Toque e mantenha pressionado o botão Scan (Leitura).

3.

Centralize o feixe sobre o código de barras.
Quando o scanner fizer a leitura do código de barras com
sucesso, o computador emitirá um sinal sonoro e o LED de
boa leitura acenderá brevemente. As informações do código
de barras são inseridas no aplicativo em uso.

4.

Libere o botão Scan (Leitura).
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Sincronizar dados
Para sincronizar arquivos entre seu CK75 e o computador:
1.

Se você tiver um computador com Windows® 10, abra o
aplicativo complementar de telefone em Start (Início) >
All apps (Todos os aplicativos).
Se você tiver um computador com o Windows 8 ou
Windows 8.1, o aplicativo Windows Phone® será aberto
automaticamente quando você conectar o CK75 ao
computador usando um Cabo de carregamento/
comunicação USB.
Se você tiver um computador com Windows 7 ou Mac,
acesse www.windowsphone.com para baixar e instalar o
aplicativo Windows Phone para PC ou Mac.

2.

No aplicativo complementar de telefone, selecione
Windows como sua plataforma de terminal e, em seguida,
defina suas preferências de sincronização.
No aplicativo Windows Phone, defina suas preferências de
sincronização e de nome de telefone. Você sempre pode
modificar suas preferências mais tarde selecionando
Settings (Configurações).

Para transferir arquivos entre seu CK75 e o computador sem o
uso de um aplicativo complementar de telefone ou Windows
Phone:
1.

Conecte o CK75 ao seu computador usando o carregador
USB/acessório de comunicação.
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2.

Dependendo do sistema operacional do Windows, abra o
File Explorer (Explorador de arquivos) ou o Windows
Explorer.

3.

Em “Computer” (Computador) ou “This PC” (Este PC),
clique no CK75. Agora você pode copiar, excluir e/ou mover
arquivos ou pastas entre o computador e o CK75 ou o
cartão microSD instalado no CK75 , como faria com
qualquer outro drive de armazenamento (por exemplo,
recorte e cole ou arraste e solte).

Reiniciar o computador
Talvez você precise reiniciar o computador móvel para corrigir
as condições em que um aplicativo para de responder ao
sistema ou em que o computador móvel parece estar
bloqueado.
1.

Pressione o botão Liga/desliga e mantenha-o pressionado
até que o menu de opções seja exibido.

2.

Selecione Reboot (Reiniciar) e depois OK.
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Para reiniciar o computador caso a tela do painel de toque não
esteja respondendo:
• Pressione o botão Liga/desliga e mantenha-o pressionado
por aproximadamente oito segundos até que o computador
reinicie.
Observação: Se você tentar reiniciar o computador e ainda
enfrentar problemas, convém consultar o guia do
usuário para obter informações sobre como
executar a Redefinição para o padrão de fábrica
(Inicialização limpa).

Suporte
Para pesquisar uma solução em nossa base de conhecimentos
ou fazer login no portal de Suporte Técnico e denunciar um
problema, acesse www.hsmcontactsupport.com.

Documentação do usuário
Para obter o guia do usuário e mais documentação, acesse
www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada
Para obter informações sobre garantia, acesse
www.honeywellaidc.com e clique em Get Resources
(Obter recursos) > Product Warranty (Garantia do produto).
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Patentes
Para obter informações sobre patente, consulte
www.hsmpats.com.

Marcas comerciais
Windows, Windows Phone, File Explorer, Windows Explorer e
logotipo do Windows são marcas registradas ou comerciais da
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros
países.
Mac é uma marca da Apple Inc.

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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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.
Copyright © 2017 Honeywell International Inc. All rights
reserved.
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