
F u n k c i e 

• Bezdrôtové snímanie s použitím 
technológie BluetoothTM 

• Prenos údajov pomocou tla�idla 
CodeGate 

• Až 14000 snímaní na jedno 
nabitie 

• Nabíjacia jednotka s možnos�ou 
uchytenia na stenu 

• Pracovná vzdialenos� do 10m 

• Podpora bežných rozhraní 
vrátane USB 

• Okrem štandardných �iarových 
kódov dekóduje aj �iarové kódy 
RSS-14, RSS Limited a RSS 
Expanded 

• Jednoduché programovanie 
pomocou �iarových kódov alebo 
programu pod Windows 

Metrologic MS9535 
VoyagerBT ponúka pohodlie 
a vo�nos� pohybu, ktorú zaru�uje 
bezdrôtová technológia Bluetooth.  
Tento posledný �len rady Voyager 
pokra�uje v za�atom trende 
kombinácie patentovanej 
technológie, vysokého výkonu 
a moderného dizajnu. 

VoyagerBT poskytuje pohodlné 
a pre obsluhu jednoduché riešenie 
na snímanie.  Patentovaná 
technológia tla�idla CodeGate 
ostáva aj pri tomto type sníma�a.  
V prípade, že je sníma� v úspornom 
režime sa po zatla�ení tla�idla CG 
aktivuje IR senzor.  Po zameraní 

�iarového kódu stla�te tla�idlo 
CodeGate a údaje budú bezdrôtovo 
prenesené do hostite�ského systému.    

Snímanie rozmerného a �ažkého 
tovaru je rýchle a jednoduché.  Nie 
je potrebné takýto tovar zbyto�ne 
dvíha� alebo otá�a�, �o taktiež 
prispieva k pohodliu snímania. 

VoyagerBT má taktiež schopnos� 
dekódova� RSS (Reduced Space 
Symbology) �iarové kódy. 
VoyagerBT môže by� použitý 
v supermarketoch, hypermarketoch, 
skladoch, obchodoch a vo výrobe. 

      MS9535 VoyagerBT 

MS9535 VoyagerBT® je ru�ný, 
bezdrôtový laserový sníma� 
�iarového kódu vhodný do 
obchodných prevádzok a 
skladového hospodárstva. 



 

       MS9535 VoyagerBT 

PREVÁDZKOVÉ VLASTNOSTI 
Zdroj svetla   Vidite�ná dióda 650 nm + 10 nm 
Výkon laseru   0,96 mW (max) 
H�bka snímacej zóny  0 mm – 203 mm  pre 0,33 mm (13 mil) �iarové kódy 
(programovate�ná) 
Šírka snímacej zóny  64 mm  - 249 mm 
Rýchlos� snímania   72 + 2 snímaní za sekundu 
Spôsob snímania   Jednoriadkový 
Minimálna šírka �iary  0,127 mm (5,0 mil) 
Možnosti dekódovania Všetky štandardné �iarové kódy,  vrátane RSS; pre iné kódy 

kontaktujte spolo�nos� ELAS Prievidza 
Rozhrania pripojenia  Klávesnicové, RS232, USB 
Kontrast tla�e   Minimálne 35% rozdiel odrazu 
Po�et zosnímate�ných údajov  Až do 80 znakov 
Zvukové signály   7 tónov a tichý mód 
Optické signály (LED) Modrá = laser zapnutý a pripravený sníma�; biela = správne 

zosnímanie; žltá = v stojane – sníma� sa dobíja 
 
MECHANICKÉ VLASTNOSTI 
Výška    sníma�: 198 mm; základ�a 204 mm 
H�bka    sníma�: 40 mm; základ�a 61 mm 
Šírka    sníma�: Rú�ka – 45 mm; Hlava – 78 mm; základ�a 107 mm  
Hmotnos�   sníma� (s batériou) 200 g  
Konektor   základ�a: 10 pin RJ 45 
Kábel    základ�a: Štandardný 2,1 m rovný 
 

ELEKTRICKÉ VLASTNOSTI 
Vstupné napätie   sníma�: 3,7 VDC + 0,25 V; základ�a: 5VDC + 0,25V 
Spotreba – pracovný režim  sníma�: 1,1 W; základ�a: 500 mW 
Spotreba – pohotovostný režim sníma�: 140 mW 
Prúd – pracovný   sníma�: 290 mA pri 5 VDC; základ�a: 100 mA pri 5 VDC 
Prúd – pohotovostný  sníma�: 37 mA pri 5 VDC 
Zdroj    sníma�: nie; základ�a: Trieda I; 5,2 VDC pri 650 mA 
Laser – trieda   CDRH: Trieda II; IEC 60825 – 1: 1993 + A1: 1997 + A2: 2001 
EMC    FCC, ICES-003 & EN55022 Trieda B 
Batéria: kapacita/�as nabíjania 14000 snímaní na 1 nabitie/�as nabíjania= 2,5 hod 
Komunika�ná vzdialenos�  10 m 
 

VLASTNOSTI PROSTREDIA 
Pracovná teplota   0oC až 40oC  
Teplota skladovania  -40oC až 60oC  
Vlhkos�   5% až 95% relatívna vlhkos�, nekondenzujúca 
Svetlo    Do 4842 Lux (450 footcandles) 
Náraz    Odolnos� vo�i pádom z 1,5 m  
Chladenie   Nie je potrebné 
 

 
 
 

ELAS  spol. s r.o., Vinohradnícka 6, 971 01  Prievidza 
 tel. 046-5151 157, 158, 249 

e-mail: predaj@elas.sk,  www.elas.sk 
 

Tento dokument bol vypracovaný spolo�nos�ou ELAS Prievidza pod licenciou firmy Metrologic Instruments GmbH.  Metrologic Instruments GmbH neru�í za pravdivos� údajov tu uvedených.  
Technické parametre a popis sa môžu meni�. 
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