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NAVODILA ZA UPORABO ČITALNIKA MOTOROLA LI4278 
 

Čitalnik z USB vmesnikom (Windows XP ali novejši): 

1. Priloženi kabel z 10-pinskim mini konektorjem priključite na prosto mesto v podstavku. 
2. Na prosto mesto na ohišju računalnika (USB vmesnik) vklopite drugi del kabla. 
3. Počakajte, da Windowsi zaznajo novo strojno opremo in inštalirajo gonilnike (ne potrebujete dodatnega 

CD-ja). 
4. Ko se gonilniki naložijo (sporočilo: "Installed as Human Interface Device"), preberite spodnje črtne kode 

5. Čitalnik je zdaj pripravljen za uporabo. 
 

Nastavitev na tovarniške nastavitve (po potrebi). 

 
  Nastavi privzete nastavitve 
 

Počakajte na pisk (cca. 5 - 10 sek.) 

Po tem še enkrat preberite kodo na podstavku 

in po potrebi nadaljujte z branjem spodnjih kod. 

 
Nastavitev prehoda v novo vrstico 

 
Ustvari novo pravilo "ENTER" 
 

Po dvojnem pisku za zaključek programiranja, preberite 

spodnjo črtno kodo 

 

 
Shrani novo pravilo "ENTER" 

 

Po pisku počakajte 5 - 10 sekud 

 

 

 

 

Nastavitev slovenske tipkovnice (USB priklop) 

 
Po dvojnem pisku počakajte 5 - 10 sekudi 

 

Spodnjo kodo preberite samo v primeru, da čitalnik 

narobe prikazuje črtice v kodi (OPCIJA) 

 
Uporabi emulacijo numerične tipkovnice (ASCII znaki) 

  

Vklop pomnilnik čitalca, ko je izven dosega sprejemne postaje (OPCIJA) 
Spodnjo kodo preberite v primeru, da želite vklopiti pomnilnik za shranjevanje kod, ko je čitalnik zunaj dosega sprejemne 

enote (sprejme cca. 100 kod). Takoj po povratku v območje sprejemne enote bodo kode avtomatsko posredovane 

računalniku. 
 

  
       Vklop internega pomnilnika     

Podrobna navodila za uporabo dobite na: 

http://www.info-kod.si/datastore/filestore/58/Motorola-LI4278-quick-start-guide.pdf 

http://www.info-kod.si/datastore/filestore/58/Motorola-LI4278-product-reference-guide.pdf 

http://www.info-kod.si/datastore/filestore/58/Motorola-LI4278-quick-start-guide.pdf
http://www.info-kod.si/datastore/filestore/58/Motorola-LI4278-product-reference-guide.pdf
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NAVODILA ZA UPORABO POMNILNIKA ČITALNIKA MOTOROLA LI4278 
 

Če med delom zapustite območje dosega sprejemne enote, vas čitalec s piskom opozori, da prenos 

prebranih črtnih kod ni možen. LI4278 vsebuje vgrajeni pomnilnik za shranjevanje približno 100 črtnih 

kod (količina je odvisna od dolžine kode).  

Med spodnjimi črtnimi kodami izberite želeni način delovanja pomnilnika čitalnika: 
 

1. Pomnilnik je izklopljen.  

To opcijo uporabite, ko pomnilnika ne želite uporabljati (tovarniška nastavitev) 

         
           * Izklopi pomnilnik 

 
 

2. Avtomatski vklop pomnilnika.  

To opcijo uporabite, ko želite, da čitalec v primeru izgube povezave avtomatično shranjuje 

neposlane črtne kode. Po vrnitvi v območje sprejemne postaje, bodo kode avtomatski posredovane 

naprej. 

 

  

   

              Vklopi pomnilnik 

          (Out of range batch mode) 

 

 

3. Ročni vklop pomnilnika.  

To opcijo uporabite, ko želite, da čitalnik shranjuje črtne kode in jih pošilja šele po tem, ko vi to določite. Ukaz 

za pošiljanje je lahko branje ukazne črtne kode ali polaganje čitalca v podstavek.  

Za vklop delovanja, preberite eno izmed spodnjih kod za izbiro delovanja in po tem kodo za vklop : 
 

  ali  
 Izbira prenosa s kodo Izbira prenosa v podstavku 

 (Standard Batch Mode) (Cradle Contact Batch Mode) 

 

 

 
 Vklop pomnilnika 

 (Enter Batch Mode) 

 

 
 

Za prenos shranjenih podatkov Za prenos shranjenih podatkov  

preberite spodnjo črtno kodo. vstavite čitalnik v podstavek. 

 


