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1. manuální Informace

Toto spojení Ruční Bluetooth poskytuje informace o připojení zařízení Bluetooth (PDA, PC,
atd) s tiskárnou (SPP-R200).

My v BIXOLON udržovat soustavné úsilí posílit a zkvalitnit funkce a kvalitu všech našich
výrobků. V následujícím, specifikace produktu a / nebo uživatelská příručka obsah může být
změněn bez předchozího upozornění.

2. Opatření

2-1 Pro připojení tiskárny s jiným zařízením přes Bluetooth, zařízení musí být v rozmezí 10
metrů od sebe. Spojení je přerušeno, pokud je vzdálenost mezi zařízeními větší než 10
m.

2-2 Maximální Rozestupy může být zkrácena, jestliže přenosové překážky, jako je cement
stěny, jsou přítomny.

2-3 Pokud je k dispozici zařízení (jako je například mikrovlnná trouba, bezdrátové LAN, atd.),
Který používá stejnou frekvenci, může být přenos přerušen. Oddělte tiskárny a
technologii Bluetooth z takovýchto přerušující zařízení podle vzdálenosti nejméně 5m.

3. Obecně Sekvence pro připojení Bluetooth

Metody Bluetooth spojení se liší podle zařízení. Níže je uveden obecný sekvence pro
připojení Bluetooth, který je stanoven referenční účely.

3-1 Zapněte napájení jednotlivých zařízení
- PDA, PC (Bluetooth Dongle), tiskárny, atd

3-2 Spustit program, připojení Bluetooth na PDA nebo PC.

3-3 Search for the periferií, kterým se má navázat spojení.
- Vyhledá příslušnou tiskárnu.

3-4 Registrovat Tato tiskárna (SPP-R200) z výsledků vyhledávání.
- Je-li povoleno nastavení zabezpečení, registrujte se po zadání PIN kódu.

(PIN kód = Heslo Key: heslo k zařízení Bluetooth, Výchozí kód: 0000)

3-5 Otestovat připojení.
- Po připojení potvrdí určený COM port pevné COM portu a tisk.

file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark15
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark15
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark16
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark16
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark17
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark17
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark18
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark18
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark19
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark19
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark20
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark20
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark21
file:///Users/Eiffelcz/Documents/Web%20bez%20n%C3%A1zvu%202/bloetooth.html#bookmark21


4. Pokyny pro připojení Bluetooth

Tato příručka se zaměřuje na používání těchto zařízení.

Použijte prosím tento návod jako vodítko při použití jiných než zde uvedených zařízení.

- Intermec PDA (Device: CN2B, OS: Pocket PC 4.20.0)
- SYMBOL PDA (Device: SYMBOL MC70, OS: Windows Mobile 5.0)
- HP PDA (Device: iPAQ hx2700, OS: Windows Mobile 01.05.1702)
- Mobilní Compia PDA (Device: M3, OS: WinCE 5.0)
- InnoTeletek PDA (Device: MC3000, OS: WinCE 4.2)
- Widefly PDA (Device: WF35, OS: WinCE 5.0)
- Bluetooth Dongle (BlueSoleil IVT Stack)
- Bluetooth Dongle (Widcomm Stack)

Po zapnutí napájení všech zařízení Bluetooth, proveďte proces připojení.
- PDA, PC (Bluetooth Dongle), tiskárny (SPP-R200), atd

4-1 Propojení s Intermec PDA (Device: CN2B, OS: Pocket PC 4.20.0)

1) Klikněte na ikonu. 2) Klikněte na "Nastavení".

 

3) Klikněte na "Připojení". 4) Klikněte na ikonu "Bluetooth".



 
5) Kliknutím na zaškrtnout volbu "ON". 6) Klikněte na "Bezdrátové tisku" panel nabídek

 

7) Klikněte na tlačítko "Discovery zařízení". 8) Vyberte zařízení SPP-R200,

a klikněte na tlačítko "Connect".



 
9) Zvolte COM port má být použit. 10) Zkontrolujte "povolit bezdrátový tisk" a "default" políčka a klikněte

na tlačítko "tiskárna zkušební stránku".

 

11) Klikněte na tlačítko "OK". 12) Zobrazí se okno PIN kódu (PIN Device) (pokud je aktivována funkce
zabezpečení SPP-R200).



 
13) Zadejte kód PIN (PIN Device) 14) Je-li po stisknutí tlačítka "Vytisknout zkušební stránku" a klepněte

na tlačítko "Další". (Výchozí kód: 0000) BT LED SPP-R200 se zapne a
Provede se zkušební tisk, spojení je
dokončeno.

 
4-2 Připojení symbolem PDA (Device: SYMBOL MC70, OS: Windows Mobile 5.0)

1) Klikněte na ikonu. 2) Klikněte na "Zapnout Bluetooth".



 

3) Klikněte na ikonu. 4) Klikněte na "Show BTExplorer" '.

 
5) Klikněte na "File". 6) Klikněte na "Nové připojení".



 

7) Klepněte na tlačítko "Associate Serial Port". 8) Klikněte na tlačítko "Další".

 
9) Klikněte na okno Seznam 2 sekundy a 10) Klikněte na "Aktualizovat". Zobrazí se složka funkce.



Klikněte na 2 sekundy.

11) Bluetooth zařízení v blízkosti se nachází 12) Vyberte adresu zařízení objevena. SPP-R200, a
klikněte na tlačítko "Další".

 
13) Sériový port je registrován jako COM9. 14) Klikněte na název SPP-R200 po dobu 2 sekund.



 

15) Klikněte na "Připojit". 16) Zobrazí se okno PIN kódu (pokud je aktivována funkce zabezpečení
SPP-R200).

 
17) Zadejte PIN kód a stiskněte "Enter". 18) "Connection úspěšné" zprávu (výchozí PIN kód: 0000)

se objeví, a spojení je dokončeno
když BT LED SPP-R200 zapne.



 
4-3 Propojení s HP PDA (Device: iPAQ hx2700, OS: Windows Mobile 05.01.1702)

1) Chcete-li spustit Bluetooth, nejprve klikněte na 2) Klikněte na tlačítko Bluetooth logo



 ikona v pravém dolním rohu obrazovky. Pro aktivaci funkce Bluetooth.

Neaktivní

3) Je-li aktivována, tlačítko Bluetooth odbočuje 4) Klepněte na tlačítko "Nový". zelená. Kliknutím na
tlačítko "Manager" na
připojení k SPP-R200.

 
5) Klikněte na "Explore a Bluetooth zařízení". 6) Klikněte na ikonu SPP-R200 od Bluetooth

Zařízení zobrazené ve výsledcích
vyhledávání.



 

7) Vyberte BIXOLON-SPP a klepněte na tlačítko "Další". 8) Klikněte na "Hotovo".

 
9) SPP-R200 zkratka je produkován. 10) klepnutím na zástupce na 2 sekundy přináší

up složce funkce. Kliknutím na tlačítko
"Connect".



 

11) Zobrazí se okno Heslo Key (v případě, že 12) Vstupní Pass Key a klikněte na tlačítko "Enter"
bezpečnostní funkce SPP-R200 je povoleno). (Výchozí Heslo Key: 0000)

 
13) Změny zkratka k zobrazení zelený indikátor, jak je uvedeno níže. Spojení je dokončeno, když

kontrolka BT SPP-R200 zapne.



4-4 Propojení s mobilním Compia PDA (Device: M3, OS: WinCE 5.0)

1) Klikněte na ikonu. 2) Klikněte na "BT On".

 

3) Klikněte na ikonu. 4) Klepněte na tlačítko "BT Manager".



 
5) Klikněte na "Najít všechna zařízení". 6) Klikněte na tlačítko "Další".

 

7) Klikněte na tlačítko "Refresh". 8) Klikněte SPP-R200 ze zařízení Bluetooth v seznamu hledání a
klepněte na tlačítko "Další".



 
9) Vyberte BIXOLON-SPP a klepněte na tlačítko "Další". 10) Klikněte na "Connect"

 

11) Klikněte na "Moje oblíbená zařízení". 12) klepnutím na zástupce na 2 sekundy vyvolá složku funkcí.
Kliknutím na tlačítko "Connect".



 



13) Klikněte na "Připojit" 14) Objeví se okno Heslo Key (pokud je povolena. Bezpečnostní funkce SPP-
R200).

15) Vstupní Pass Key a klikněte na tlačítko "Enter" 16) "Spojení bylo navázáno" message (Default
Heslo Key: Zobrazí 0000), a spojení bude ukončeno, jakmile

BT LED SPP-R200 zapne.

 
17) Spojení je dokončeno, když se změní zkratka k zobrazení zelený indikátor jak je uvedeno níže



4-5 Propojení s InnoTeletek PDA (Device: MC3000, OS: WinCE 4.2)

1) Kliknutím na ikonu "sppui". 2) Klikněte na ikonu.

 

3) Klikněte na tlačítko "Poptávka". 4) Vyberte SPP-R200 a klikněte na tlačítko "OK".



 
5) Okno PIN kód (Select channel) 6) Zadejte PIN kód a stiskněte "Enter". Objeví (v případě, že

bezpečnostní funkce SPP-R200 (výchozí: 0000)
je povoleno).

 

7) Sériový port je registrován jako COM7. 8) Klikněte na ikonu "Tento počítač".



 
9) Klikněte na "Paměť". 10) Klikněte na "BTPrinter".

 

11) Klikněte na "InnoPrinter". 12) se zobrazí "port byl otevřen" Zpráva o stavu a připojení je ukončeno,
když
BT LED SPP-R200 zapne. Kliknutím na
tlačítko "Text".



 
13) Zadávání textu má být vytištěn v okně Text a klikněte na tlačítko "Tisk". Text je vytištěn na tiskárně

(SPP-R200).

4-6 Propojení s Widefly PDA (Device: WF35, OS: WinCE 5.0)

1) Klikněte na ikonu a potom "Nastavení". 2) Klikněte na "Ovládací panely".



 

3) Klikněte na "Vlastnosti Bluetooth zařízení". 4) Klikněte na tlačítko Bluetooth. (Vyberte ON-li
Bluetooth

se zapíná automaticky pro každé
naběhnout PDA).

 
5) Klikněte na "Search" strana pak tlačítko "Hledat". 6) Zadejte kód PIN (výchozí "0000") a klikněte na
"OK".



 

7) SPP-R200 je hledán s "sériový port". 8) Zadejte kód PIN (výchozí "0000") a klikněte na "OK". služba
uvedena. Klikněte na "Přidat službu".

 
9) Stisknutím tlačítka "OK" aktivovat "Serial Port" službu. 10) Vyberte virtuální lokální port COM pro
aplikace

a klikněte na "OK". (Např COM port 6).



 

11) SPP-R200 je spárován s WF35 a virtuální lokální COM port je aktivován.

4-7 Připojení pomocí Bluetooth dongle (BlueSoleil IVT Stack)
1) Po zakoupení Bluetooth dongle, vložte CD do počítače a nainstalovat BLUESOLEIL.

2) Připojte Bluetooth dongle do USB portu počítače.

3) Kliknutím na ikonu BlueSoleil na horní části obrazovky PC.

4) Kliknutím na červenou kouli ve středu hlavní obrazovky BLUESOLEIL.



5) Program zahájí hledání Bluetooth zařízení v blízkosti.

6) Klikněte pravým tlačítkem myši nad "IFX-BT ikona" a zvolte "Pair Device".



7) Zadejte PIN kód v okně Bluetooth kódu. (Přednastavený přístupový kód: 0000)

8) Pokud přístupový kód (PIN kód) je správné a párování je dokončeno, zobrazí se vedle ikony SPP-R200

červený symbol kontrola.



9) Klikněte pravým tlačítkem myši nad "SPP-R200 ikona" a zvolte "Připojení> Bluetooth servisní sériový port".

10) Po navázání spojení, ikona se změní na zelenou a zelená tečkovaná čára, jak je ukázáno na obrázku níže.



11) Spojení je dokončeno, když kontrolka BT SPP-R200 zapne.

12) Když je připojení dokončeno, objeví se hlášení níže zobrazený v pravém dolním rohu obrazovky počítače.

Číslo COM portu je uvedeno ve zprávě uvádí, COM port, přes který je připojen SPP-R200 a PC.

4-8 Připojení pomocí Bluetooth dongle (Widcomm Stack)
1) Po zakoupení Bluetooth dongle, vložte CD do počítače a nainstalovat BLUESOLEIL.

2) Připojte Bluetooth dongle do USB portu počítače.

3) Kliknutím na ikonu Místa Bluetooth na horní obrazovce PC.

4) Klikněte na "Úlohy Bluetooth> Přidat služby Bluetooth"



5) Klepněte na tlačítko "Další".

6) Vyberte "Zobrazit všechna zařízení" a klepněte na tlačítko "Další".



7) Program zahájí hledání Bluetooth zařízení v blízkosti.

8) Zadejte PIN kód v okně Bluetooth kódu. (Přednastavený přístupový kód: 0000)



9) Pokud přístupový kód (PIN kód) je správné a párování je dokončeno, zobrazí se vedle ikony BIXOLON_SPP

zelený symbol zaškrtnutí. Klikněte na "Configure"

11) Zkontrolujte, zda COM port



12) Klikněte na tlačítko "Další"

13) Klepněte na tlačítko "Finish".



14) Změny zkratka k zobrazení zelený indikátor pod asshown. Spojení je dokončeno, když kontrolka

BT SPP-R200 zapne.


