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Doel
Het succesvol kunnen instellen van uw Socket mobile 7CI barcodescanner voor het gebruik met 
easyPOS software.

Wat zit er in de doos?

Bij elke Socket mobile 7CI barcodescanner zou er ongeveel zo uitmoeten zien. Zoals u kan zien zit er 
nog 1 doos in het pakket. Hierin zit de oplaad kabel en uw handscanner. Daarboven ziet u een 
keycord, een oplader, batterijen, een zakje met verschillende pluggen voor over heel de wereld, een 
quickstart boekje en een pamflet voor accecuares die met uw Socket mobile 7CI barcodescanner 
verkrijgbaar zijn.

Eerst gebruik

Nu dat u alles uit de doos heeft gehaald heeft u de volgende dingen nodig voor het eersten gebruik. 
De scanner, de batterijen, de oplader, de oplaad kabel en het zakje met pluggen voor over de helen 
wereld. Eerst doen we oplader in elkaar zetten.

1. Pak het zakje met pluggen voor over de helen wereld.
2. Zoek de juiste adapter voor uw land.

Voor europa ziet dezen er ongeveer zo uit.

3. Haal de oplader uit het zakje 
4. Haal de beschermende plastic hoes er vanaf. Dit kan gedaan worden door de knop achter het

hoesje in tedrukken.
5. Zet de juisten adapter op de oplader.
6. Haal de oplaad kabel uit de verpaking. Hier kan een schaar voor nodig zijn
7. Plug de kabel in de oplader

U heeft nu met succes de oplader geassembleerd. Nu het assembleren van de handscanner.

1. Haal de handscanner uit de verpakking.
2. Draad de scanner zo dat u de onderkant kan zien.
3. Pak een muntstuk of een ander langwerpig object en steek dezen in de gleuf.
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4. Draai linksom todat de streep horizontaal staat.
5. Haal voorzichtig de handel van de scanner af. 

U heeft nu de batterij klep eraf gehaald

6. Haal de batterijen uit het zakje.
7. Doe dezen in de barcodescanner volgens de instructies.
8. Plus de DC jack in de barcode scanner en laad dezen op totdat het lampje groen is
9. De scanner is klaar voor gebruik

Instellingenblad

LET OP: Scanner dient nog niet gepaired / gekoppeld te zijn met een 
apparaat. Is dat wel het geval, unpair de scanner dan door zowel de scan
toets (grote knop)  als de power toets  (kleine knop) tegelijk in te 
drukken. Er zouden 3 piepjes te horen moeten zijn. Is dat niet het geval, 
probeer het dan nogmaals.
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Vervolgens  dienen onderstaande barcode s te worden gescand.

Na het scannen van bovenstaande barcode zal de scanner een paar keer piepen en uit gaan. Houdt de
power knop (kleine knop) vast. Je hoort twee piepjes 9van laag naar hoog) en het led lampje

knippert blauw. De scanner is nu weer aan.

Alle barcodes gescand? Pair dan de scanner opnieuw met bluetooth. Klik op het bluetooth icoon in 
Windows en selecteer “een Bluetooth-apparaat toevoegen” Als het ledje op de scanner blauw 
knippert, dan staat deze discoverable modus. De scanner kan dan worden gevonden. Is dit niet het 
geval houdt dan de power toets van de scanner (kleine knop) vast. Je hoort 2x een piep (van laag 
naar hoog) en het ledje knippert blauw. De scanner zal onder de bluetooth devices komen te staan 
na enkele seconden. (Socket CHS [xxxxxx] klik op het apparaat en selecteer de knop koppelen. De 
scanner is klaar voor gebruik.
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