W810 Hướng dẫn cài đặt

Kết nối đầu đọc thẻ tai (HR4)
Send EID tag information from the HR4 reader to the W810 weigh scale.
Bước 1:
Cài đặt Bluetooth trên W810 để kết nối thông tin thẻ EID:
a. Bật công tắc quay đến chế độ S.
b. Sử dụng phím mềm F1 để di chuyển xuống COMMUNICATIONS.
c. Nhấn F5 (SELECT), để vào menu COMMUNICATIONS.
d. Sử dụng phím mềm F1 di chuyển đến tùy chọn Bluetooth.
e. Nhấn F2 (CHANGE) đến khi chọn EID Standard.
f. Bật công tắc xoay về chế độ A hoặc M để chuẩn bị cân.
NOTE: EID Standard chỉ có thể được giao cho một cổng. Nếu sử dụng cả Port 1 or Port 2, phải được cài Unused
trước khi lựa chọn Bluetooth port.

Bước 2:
Thiết lập kết nối Bluetooth đến HR4:
a. Đảm bảo W810 được mở với chế độ công tắc quay là A hoặc M.
b.

Từ menu của HR4, chọn biểu tượng Bluetooth

c.
d.

Sử dụng các phím mũi tên để thiết lập Bluetooth ON.
Nhấn phím trái hoặc phím mềm (Search) để dò dịch vụ trong khu vực. Bảng dịch vụ sẽ
hiển thị đầu tiên là địa chỉ MAC, và sau đó là tên của các dịch vụ trong khu vực.

Lưu ý nếu trong khu vực không có dịch vụ nào thì danh sách sẽ trống.
Một khi HR4 đã hoàn thành tìm kiếm, sử dụng phím mềm lên xuống để làm sáng dòng
W810.
Nhấn OK để khởi tạo kết nối.

e.
f.

và nhấn nút OK.

g.

Một cảnh báo hiển thị “Trying to Connect..” đến khi kết nối được thiết lập, lúc này sẽ
hiển thị “Connected to W810”.

h.

Nhấn phím trở lại
để lưu kết nối và hiển thị menu một làn nữa. Đầu đọc thẻ tai đã sẵn sàng để đọc thẻ EID và
truyển thông tin đến W810.
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