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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG KOAMTAC KDC270Li 

 

I.Thông số máy. 

Kích thước: (40 mm x 82 mm x 18 mm) 

Khối lượng: 57.5 g 

Pin: Lithium-Ion (3.7V DC, 650mAh) 

 

II. Hướng dẫn sử dụng. 

1. Chức năng của máy và mô tả các nút chức năng của máy: 

- Chức năng: Đọc và so sánh Barcode 

- Các nút chức năng được miêu tả như hình bên cạnh bao gồm các nut: A1, A2 

và A3. 

 

Hình 1:  Các nút chức năng của máy 

2. Hướng dẫn sử dụng: 

 Trạng thái khi chưa bật nguồn máy: Như trong Hình 2 

 

Hình 2:  Mặt trước của máy khi ở chế độ tắt 
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– Khởi động và Bật máy : Bấm giữ A2 trong 5-7 s cho đến khi màn hình sáng đèn 

như Hình 3 

 

Hình 3: Màn hình hiển thị khi máy được bật 

 

– Tắt máy: Bấm giữ A2 và A3 trong 5-7 s cho đến khi màn hình tắt đèn 

 

Thao tác trên máy: 

Bước 1: Chuẩn bị quét Master code 

“Master code” là code được sử dụng để so sánh với các bar code khác. 

Giữ A1 đến khi màn hình hiện lên dòng chữ: Scan the master code (hình 4) 

 

Hình 4: Màn hình hiển thị trước khi scan barcode cần so sánh 

Bước 2: Quét Master code 

Quét bằng cách bấm A2 rồi hướng tia sáng đỏ về phía barcode cần quét (hình 5) 
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Hình 5: Thao tác quét barcode chính  

 Màn hình hiển thị một dãy số lấy ra từ barcode vừa quét và cũng là dòng code dùng 

để so sánh với các barcode sẽ quét tiếp theo (hình 6) 

 

Hình 6: Master code dùng để so sánh 

 

Quét lần 2: Nếu barcode trùng với barcode trước đó sẽ có thông báo: “Check OK” 

như trong Hình 7. 
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Hình 7 : Thông báo Check OK khi 2 barcode trùng nhau 

Nếu barcode không trùng với barcode trước đó sẽ có thông báo “Check failed” (hình 

8) 

 

Hình 8: Thông báo Check failed khi 2 barcode không trùng nhau 

 

Khi muốn tiếp tục so sánh Master code hiện tại với 1 barcode khác ta bấm A3 -> màn 

hình sẽ trở về như Hình 9 
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Hình 9 : Màn hình trở về trước khi check 

 

+ Khi muốn thay đổi Master code ta bấm A1 để quét mã barcode mới (tường đương 

với chuyển sang một bệnh án mới) 

 


