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Ansluta Opticon OPN-2006 till din surfplatta.  

  
 
Streckkodsläsarens olika delar: 

 
STEG 1  
(Observera: iOS 4.0 eller högre är ett krav.) 
Skanna streckkoden nedan för att sätta OPN2006 I tangentbordsläge (Bluetooth-
HID). 

 
 
Skanna sedan nedan streckkod för att göra det möjligt att använda tangentbordet på 
din surfplatta samtidigt som du har streckkodsläsaren ansluten. 

 
 
 
STEG 2 
Håll ner funktionsknappen (se bilden I början på dokumentet), I ca fem sekunder, tills 
ett pip hörs och indikatorlampan (LED) börjar blinka blått. 
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STEG 3 

 
 
 
  

Aktivera Bluetooth på din surfplatta och 
streckkodsläsaren skall nu automatiskt bli 
hittad med namnet: OPN2006_xxxx 
 
När den väl har blivit upptäckt av surfplattan, 
välj den! 
 
Så snart den är vald så kommer OPN2006 
lysa till och ett längre pip kommer att höras. 
 
Använd nu nummerstreckkoderna här nedan 
för att scanna in den i surfplattan visade 
hopparningskoden, ett nummer i taget.  
Avsluta med koden ’END’, för att slutföra 
hopparningen. 
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STEG 4 
Din streckkodsläsare OPN2006 är nu ansluten till din surfplatta och är redo att börja 
användas. Detta indikeras av att indikatorlampan nu långsamt blinkar med blått sken. 
 
Vilken streckkod du nu än skannar, så kommer den att visas på din surfplatta.(Om du 
är i ett fält som kan visa text/nummer förstås.) 
 
Vänligen notera: Skulle det vara så att hopparningen mellan surfplattan och 
streckkodsläsaren inte är kvar (exempelvis om surfplattan går ner i sparläge eller om 
batteriet tar slut i surfplattan eller i streckkodsläsaren, etc).. Du kan lätt återuppta 
hopparningen igen genom att hålla ner skannerknapen i ca fem sekunder, tills ett pip 
hörs och vipps så är streckkodsläsaren redo att användas igen. 
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