Coletor de Dados
Honeywell Dolphin 6500
O Dolphin® 6500 da Honeywell é um computador móvel
leve e versátil que fornece coleta de dados avançada e
comunicação sem fio em tempo real para aplicações no
local em ambientes de varejo, mercados e supply chain
industrial leve.
www.bztech.com.br

Computador móvel DolphinTM 6500

Guia Rápido de Instalação
™

Computador móvel Dolphin 6500
Conteúdo da caixa
Verifique se a caixa de seu produto contém os seguintes itens:
•
•
•
•

Computador móvel Dolphin 6500 (terminal)
Bateria principal (íon de lítio de 3,7 V)
Fonte de alimentação AC
Adaptadores de tomada específicos da região

Nota: Guarde a embalagem original caso precise devolver o terminal Dolphin
para manutenção; consulte a página 6.

Painel frontal do Dolphin 6500
Teclado com 28 teclas (numérico)
LED

Tela sensível ao toque
(com protetor de tela
instalado na fábrica)

Teclas de navegação

Tecla de reinicialização de
software

Tecla liga/desliga
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Teclado com 52 teclas (alfanumérico)
LED

Tela sensível ao toque
(com protetor de tela
instalado na fábrica)

Teclas de navegação
(teclas com setas)

Tecla de reinicialização de
software

Tecla liga/desliga
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Painel traseiro do Dolphin 6500
Janela do mecanismo
de imagem
Tira de mão (com suporte para
caneta de operação de tela)
Alto-falante
Botão Scan traseiro
Espaço para
acomodar o dedo

Bateria instalada

Painéis direito e esquerdo do Dolphin 6500

Conector para
headset

Botão
lateral

Lado direito

Botão
lateral

Lado esquerdo
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Conectores inferiores do Dolphin 6500

Conector de E/S
Conector de alimentação DC

Etapa 1: Instalar a bateria principal

!

!

Antes de colocar a bateria no terminal, certifique-se de que todos os componentes
estejam secos. O contato com componentes úmidos pode causar danos não cobertos
pela garantia.
Recomendamos usar as baterias de íon de lítio da Honeywell. O uso de qualquer outra
bateria, que não seja da Honeywell, pode resultar em danos não cobertos pela garantia.

O 6500 é enviado com a bateria embalada separadamente da unidade.
Para instalar a bateria, libere a tira de mão, remova o compartimento da
bateria girando as travas para cima, insira a bateria com a etiqueta de
identificação virado para cima e recoloque o compartimento da bateria.

Travas da
cobertura

Bateria principal
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Etapa 2: Carregar as baterias
Os terminais Dolphin são fornecidos com a bateria principal e a bateria
auxiliar interna com carga inicial baixa. Certifique-se de que a primeira
carga na bateria principal do Dolphin 6500 deve ser de no mínimo cinco
horas e meia antes de sua utilização. Utilize a fonte de alimentação
original do produto.
1

2

3

!

Recomendamos usar periféricos, cabos e fontes de alimentação originais da
Honeywell. O uso de quaisquer outros periféricos, cabos ou fontes de alimentação
originais, que não sejam da Honeywell, pode resultar em danos não cobertos pela
garantia.

Etapa 3: Inicializar o terminal
O terminal é inicializado assim que a alimentação é fornecida e começa
a operar automaticamente. NÃO pressione nenhuma tecla ou
interrompa o processo de inicialização.
Quando o processo de inicialização for concluído, a área de trabalho
será exibida e o terminal estará pronto para ser usado.
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Reiniciando o terminal
Reinicialização parcial
(Soft Reset)

Usando a caneta de operação de tela,
pressione o botão Reset. A tela ficará
branca e o LED de decodificação/indicação
de boa leitura piscará em azul por
aproximadamente 10 segundos.

Reinicialização Total
(Hard Reset)

28 teclas: Pressione e mantenha
pressionado o botão liga/desliga e,
usando a caneta de operação de tela,
pressione o botão Reset.
52 teclas: Pressione e mantenha
pressionado os botões azul e Z (liga/
desliga) e, com a caneta de operação de
tela, pressione o botão Reset. A tela ficará
branca e o LED de decodificação/
escaneamento piscará em azul por
aproximadamente 18 segundos.

Periféricos e acessórios do Dolphin 6500 disponíveis
Dispositivo Dolphin HomeBase™
Dispositivo Dolphin QuadCharger™
Dispositivo Dolphin eBase
Dolphin 6500 Cabo de comunicação USB

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

Garantia limitada
Visite www.honeywellaidc.com/warranty_information e obtenha
informações adicionais sobre a garantia do seu produto.
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Documentação do usuário
Consulte www.honeywellaidc.com para documentação do usuário
detalhada ou para versões localizadas deste Guia rápido de instalação.
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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.
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.
Web Address: www.honeywellaidc.com

Trademarks
Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base, and QuadCharger are
trademarks or registered trademarks of Hand Held Products, Inc. or
Honeywell International Inc.
Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows NT,
Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Embedded
Handheld, ActiveSync, Outlook, and the Windows logo are trademarks
or registered trademarks of Microsoft Corporation.
Other product names mentioned in this manual may be trademarks or
registered trademarks of their respective companies and are the
property of their respective owners.

Patentes
Para obter informações sobre patente, consulte
www.honeywellaidc.com/patents.
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