
Sivu 1 
Ver 1.2 

       
DEVOCA Oy  ⎮  Betonimiehenkatu  3E  ⎮ 02150 Espoo  ⎮ Finland ⎮ tel +358 50 5672003  

www.devoca.fi ⎮ info@devoca.fi 
 

 

Devoca sormilukijan käyttöönotto 

Devocan sormilukijat ovat bluetooth 
yhteydellä varustettuja viiva- ja qr-koodin 
lukijoita. Lukijaa käytetään tyypillisesti 
etusormessa ja se käy sekä oikeaan että 
vasempaan etusormeen (lukija pyörii oman 
akselinsa ympäri). 
 
Malli RS01 on suunniteltu viivakoodien 
lukuun ja RS02 viiva- ja qr koodien lukuun.  
Ne soveltuvat käytettäväksi useimpien 
bluetoothilla varustettujen älylaitteiden 
kanssa: älypuhelimet ja tabletit (Android, 
IOS, Windows) sekä kannettavat 
tietokoneet ja pöytäkoneet (Windows ja 
Apple). 
 
Valitse käyttötarkoitus 
Lukijalle asetetaan käyttöönoton yhteydessä käyttötarkoituksen mukainen bluetooth profiili: HID tai SPP.  
HID (human interface device) profiili toimii kuten bluetooth näppäimistö, eli luettu tieto siirretään älylaitteeseen ja se 
tulostuu älylaitteen kursorin kohdalle. Soveltuu käytettäväksi esim. Office ohjelmien ja muiden tekstinkäsittely 
ohjelmien kanssa esim.muistio, texturi jne.  
 
SPP (serial port profile) profiili toimii kuten sarjaporttiyhteys. Profiilia käytetään haluttaessa lukijasta enemmän 
toiminnallisuuksia. Esim. Devocan Talk’nPick sovellus käyttää SPP profiilia. 
 
Lukija toimii myös ilman älylaitetta off-line tilassa, jolloin koodit luetaan lukijan omaan muistiin ja lopussa kaikki luetut 
koodit siirretään älylaitteeseen. Vaihtoehtoisesti voidaan laskea pelkästään luettujen koodien määrä. 
 
Edellä mainitut toiminnallisuudet asetetaan lukijaan viivakoodien avulla, jotka löytyvät toimituksen yhteydessä mukaan 
tulevalla erillisellä asetussivulla. Kyseinen sivu on esitetty alla olevassa kuvassa. 
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Lukijat voidaan myös ohjelmoida asiakaskohtaisesti ja annamme siitä mielellämme lisätietoa. Lukijaan voidaan 
esimerkiksi ohjelmoida erikoismerkkejä tulostumaan luetun tiedon alkuun ja loppuun, rivinvaihdot ja muut 
erilliskomennot ovat vapaasti ohjelmoitavia.  
 
Käyttöönotto: 
 

ü Kytke skanneriin ja älylaitteeseen virta. 
ü Valitse käyttötarkoituksen mukaan joko HID tai SPP ja lue vastaavat kolme viivakoodia asetuslehdestä 

(numerot 1 ja 2 ja 3 järjestyksessä). Jokaisen viivakoodin luvun jälkeen kuuluu merkkiääni.  
ü Lukija on nyt paritustilassa ja siinä vilkkuu sininen valo. 
ü Laita älylaitteen Bluetooth päälle ja aseta se etsimään uusia laitteita. 
ü Älylaitteen löytäessä lukijan, se esitetään älylaitteen laiteluettelossa ja paritus tapahtuu valitsemalla lukijan 

tunnus. Lukijan tunnus älylaitteella riippuu mallista ja bluetoooth profiilista: BTScanner, QJScanner tai 
numerosarja 

ü Mikäli älylaite kysyy salasanaa, syötä salasanaksi 1234.  
ü Lukijan sininen valo sammuu. 
ü Paritus on nyt tehty ja lukija on toimintakunnossa.  

 
 

HID profiilin toiminnan voi testata varmistamalla, että luettu tieto näkyy esim. muistiossa 
tai muussa tekstinkäsittelyohjelmassa. SPP profiilin toiminnan voi testata esim. TalknPick 
ohjelman kautta. 
 
Mikäli lukija ei toimi, erota Bluetooth paritus ja tee käyttöönotto uudelleen. Katso 
tarvittaessa alla olevat vianmääritysohjeet. 
 
Offline tila 
Mikäli haluat työskennellä lukijalla off-line tilassa niin lue viivakoodi O1 ja aseta haluttu tiedonsiirtonopeus lukemalla 
joko O2, O3 tai O4. Muistiin luettujen koodien määrän voi tarkistaa lukemalla koodi O5. Lukijan muistin voi tyhjentää 
lukemalla koodi O6. Muista aina poistua off-line tilasta lukemalla koodi O7. Off-line tilassa ei ole lukijalla ole yhteyttä 
älylaitteeseen. 
 
Vianmääritys: 
Olen parittanut lukijan, mutta älylaitteeseen ei näy mitään tietoa, vaikka lukija lukee koodeja ja antaa äänimerkin. 
Tarkista että älylaitteessa on Bluetooth päälle. 
Tarkista ettei lukija ole off-line tilassa lukemalla varmuudeksi koodi O7. 
Pura älylaitteesta Bluetooth paritus ja tee paritus uudelleen. 
 
Lukija ei lue kaikkia viivakoodeja 
Lukija ei tunnista ko viivakoodia. Tarkista viivakoodin tyyppi ja vertaa lukijan teknisiin tietoihin. 
 
Akun lataus 
Skannerin lataaminen päälle/pois kytkimen vieressä olevan micro-USB portin kautta käyttäen normaalia pienlaitteiden 
laturia. 
Latausaika n. 1-1.5h 
 
Toimitukseen kuuluu 
-Sormiskanneri 
-Kuminen törmäysvaimennin 
-Vaihtotarranauha 
-USB-microUSB latausjohto 
-USB-microUSB latausjohto magneettikiinnityksellä. Irroitettavan microUSB:n voi kiinnittää kiinteästi sormilukijaan, 
jolloin lataamisen kytkeminen helpompaa magneettiliittimen kautta. 
 
 


