i6310
Mobilny komputer przemysłowy
Przewodnik szybkiego startu

Wygląd i przyciski
Głośnik

Przyciski dotykowe
Kamera przednia
Kontrolka LED systemu
Kontrolka LED ładowania
Kontrolka LED
funkcji skanowania
Ekran dotykowy

Widok z przodu

Przyciski dotykowe

Włączenie zasilania urządzenia: należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania do
momentu, gdy nastąpi uruchomienie urządzenia.
Wyłączenie zasilania urządzenia: podczas pracy urządzenia należy wcisnąć i przytrzymać
przycisk zasilania do momentu, gdy na ekranie pojawi się menu, a następnie należy
wybrać „Power off”.
Wyłączenie ekranu: należy krótko nacisnąć przycisk zasilania. Urządzenie posiada
funkcję automatycznego wyłączenia ekranu, gdy nie jest używane przez pewien czas.
Ten czas można określić w menu: „Setting→Display→Sleep”.
Włączenie ekranu: Należy krótko nacisnąć przycisk zasilania.
Okno skanera

Widok z góry

Gniazdo zestawu
słuchawkowego
Styki ładowania POGO

Widok z dołu
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Port USB

Widok z boków

Gniazdo SIM/TF

Przycisk skanowania
Przycisk zasilania

Przycisk głośności

Przycisk skanowania
Przycisk funkcji
niestandardowych

Widok z tyłu
Lampa błyskowa
Czytnik linii papilarnych

Tylna kamera

NFC

Głośnik
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Instalacja karty SIM/TF
W celu wysunięcia tacki na karty SIM oraz kartę TF, która znajduje się z prawej strony obudowy,
należy dość delikatnie nacisnąć punkt w dolnej części ściany bocznej tacki (wskazany na fotografii
poniżej kółkiem i strzałką), używając cienkiego i tępo zakończonego przedmiotu. Spowoduje to
zwolnienie blokady tacki i jej nieznaczne wysunięcie z obudowy. Wówczas możemy chwycić tackę
palcami i całkowicie wysunąć ją z obudowy. Karty micro SIM 1, SIM 2 oraz micro SD/TF należy
umieścić w sposób, który został przedstawiony poniżej. Tak uzbrojoną tackę należy delikatnie
i całkowicie wsunąć do obudowy urządzenia, aż ściana boczna będzie licować z obudową i nastąpi
zablokowanie tacki w szczelinie.

Karta SIM 1

Karta SIM 2

Miejsce na kartę TF

Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora
W celu rozpoczęcia ładowania końcówkę typu A dostarczonego przewodu danych USB należy
podłączyć do dedykowanej ładowarki sieciowej, a drugi koniec tego przewodu należy podłączyć
bezpośrednio do gniazda ładowania typu USB C, które znajduje się w dolnej części obudowy
urządzenia. W trakcie ładowania kontrolka LED ładowania na urządzeniu świeci się kolorem
czerwonym, a po pełnym naładowaniu akumulatora ta kontrolka gaśnie.
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Ładowarka sieciowa

Przewód danych USB z wtykiem typu C

Akumulator zasilający
W urządzeniu zastosowano zamontowany na stałe akumulator
litowo-polimerowy, który powinien być ładowany tylko przy
użyciu dostarczonej z urządzeniem ładowarki sieciowej lub
opcjonalnie dostępnych rozwiązań ładowania oferowanych
przez firmę Urovo.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z akumulatora
urządzenie nie powinno być pozostawiane w gorącym, wilgotnym lub wpływającym na szybką korozję środowisku.
Nie zależy przechowywać urządzenia z całkowicie wyładowanym akumulatorem, a w przypadku dłuższego jego przechowywania należy akumulator naładować do około 60-70% jego
nominalnej pojemności. W celu oszczędzania energii należy
wyłączyć zasilanie, gdy urządzenie nie będzie używane przez
dłuższy czas.
Uwaga: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy ładować akumulator przez minimum 8 godzin.

Podłączenie do PC
Po zainstalowaniu sterownika Android lub asystenta smartfona Android można podłączyć
urządzenie do komputera PC za pośrednictwem dostarczonego przewodu danych USB.
(Oprogramowanie wspomniane wcześniej można pobrać ze strony internetowej
www.urovo.com/en. Po podłączeniu urządzenia do komputera PC ekran powinien wyglądać
podobnie, jak przedstawiono poniżej:

Dotknij górnej części ekranu i przesuń palec w dół w celu wyświetlenia
interfejsu ustawień USB.

Kliknij ten obszar, aby przejść do
kolejnego prawego interfejsu.
Kliknij ten obszar, aby przejść do
kolejnego lewego interfejsu.
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Dotknij tego obszaru, aby włączyć
tryb debugowania

Zaznacz tę opcję, aby włączyć
przesyłanie plików
Zaznacz tę opcję, aby zapewnić
dostęp do pamięci urządzenia i karty TF

Otwarcie w tym samym czasie na komputerze PC okna „Mój komputer” pozwala wyświetlić
dostępne zasoby, a wśród nich urządzenie i6310. Po przejściu do danej lokalizacji można
przesyłać i zapisywać dane w obydwu kierunkach.
Uwaga: Jeśli w urządzeniu nie została zainstalowana karta pamięci TF, nie będzie ona też
widoczna jako dysk wymienny w komputerze PC w oknie „Mój komputer”.

Opcjonalny uchwyt pistoletowy z obsługą funkcji skanera
oraz wbudowanym akumulatorem 4500 mAh
Dla modelu i6310 dostępny jest opcjonalny
uchwyt pistoletowy z obsługą funkcji skanera
oraz z wbudowanym akumulatorem 4500 mAh.
Uchwyt pistoletowy znacznie ułatwia wykonywanie wszystkich prac związanych ze skanowaniem kodów kreskowych i przekształca to
urządzenie w wygodny w użyciu kolektor danych. Wbudowany akumulator znacznie wydłuża
czas pracy urządzenia i dodatkowo może też
ładować akumulator wbudowany w i6310. Taki
zestaw można ładować bez jego demontażu
w opcjonalnej stacji ładowania uchwytu
pistoletowego.
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◄ 3800 mAh

◄ 4500 mAh

Uchwyt pistoletowy z obsługą skanera
i wbudowanym akumulatorem 4500 mAh

Istotne informacje dotyczące akumulatora litowo-jonowego
1) Akumulator należy ładować tylko przy użyciu oryginalnej ładowarki
Unitech, która jest dostarczana wraz z urządzeniem.
2) Nie należy przechowywać urządzenia przez dłuższy czas, gdy znajduje
się w nim akumulator.*
3) Jeśli urządzenie musi być przechowywane przez dłuższy czas, należy
wyjąć z niego akumulator.*
4) Podczas długotrwałego przechowywania wymagane jest przeprowadzenie
czynności konserwacyjnych co trzy miesiące. Polegają one na całkowitym,
bezpiecznym rozładowaniu akumulatora, a następnie jego naładowaniu
do 60 – 70% (lub 3,8 - 3,9 V).
5) Akumulator należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Temperatura otoczenia powinna wynosić od 20 do 40 stopni Celsjusza,
a wilgotność względna powinna wynosić od 45 do 85 procent.*
6) Ładowanie akumulatora powinno odbywać się przy temperaturze
otoczenia od 5 do 45 stopni Celsjusza.
7) Nie należy korzystać z urządzenia, gdy temperatura zewnętrzna jest inna
niż dozwolony zakres bezpiecznej pracy, który wynosi od -20 do +60 °C
8) W urządzeniu Urovo nie należy instalować akumulatorów innych
producentów.*
* Dotyczy urządzeń z możliwością wyjęcia z nich akumulatora przez użytkownika.
Uwaga: Akumulator w modelu i6310 może być wymieniony jedynie w autoryzowanym serwisie.

Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym
a) Jeśli zechcesz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem z ogólnymi odpadami
gospodarstwa domowego. Istnieje oddzielny system zagospodarowywania używanych
produktów elektronicznych, zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi właściwego
traktowania, odzyskiwania i ponownego przetwarzania produktów.
b) Stosując się do tych zaleceń będziesz mieć pewność, że produkt, którego właśnie się
pozbywasz, zostanie odpowiednio potraktowany, zostaną odzyskane i ponownie przetworzone jego podzespoły, co znacznie przyczyni się do zmniejszenia negatywnego wpływu
na środowisko oraz zdrowie ludzkie.
c) Niewłaściwe składowanie odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych może mieć
poważne skutki dla środowiska i zdrowia ludzi ze względu na obecność w sprzęcie
substancji niebezpiecznych.
d) Symbol odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) w postaci przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach wskazuje, że urządzenia elektryczne i elektroniczne muszą być zbierane i utylizowane oddzielnie od odpadów domowych.
e) Systemy zwrotu i gromadzenia odpadów są dostępne dla końcowych
użytkowników. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji zużytych
urządzeń elektrycznych i elektronicznych należy skontaktować się z urzędem miasta,
jednostką zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym zakupiono sprzęt.

Uwaga: Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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