Opticon OPN-2006 barcode scanner
De handscanner is op twee manieren te gebruiken:
1. Gekoppeld aan de telefoon/tablet (via de Covetrus Connect App)
• Je kan de barcodes op de producten zelf, de apotheekkaartjes en
de kastenlijsten scannen.
2. Gekoppeld aan de computer
• Je kan de apotheekkaartjes en de kastenlijsten scannen, maar niet
de barcodes op de producten zelf.
Koppel de handscanner draadloos indien de computer bluetooth kan ontvangen (vaak mogelijk bij laptops, meestal niet bij

Algemene informatie
De handscanner wordt opgeladen via de bijgeleverde USB-kabel.
De handscanner moet eenmalig geïnstalleerd worden met behulp van het
bijgeleverde installatiekaartje (zie afbeelding 1)
Let op: het gebruik van Android en Apple toestellen door elkaar heen geeft problemen. Je moet
dan alles weer opnieuw instellen op de handscanner. Wel kun je zonder problemen de handscanner afwisselend op de computer en telefoon gebruiken.
Let op: bij Apple toestellen kan tijdens het scannen met de handscanner het toetsenbord op de iPhone/iPad
mogelijk verdwijnen. Druk minimaal 5 seconden het kleine knopje op de handscanner in om het toetsenbord terug
te krijgen.

Handscanner gekoppeld aan de telefoon/tablet
Handscanner koppelen met telefoon/tablet
1.
2.

Scan met de handscanner de HID barcode onder het kopje ‘USB mode’ op de installatiekaart (zie afbeelding 3).
Bij gebruik van een Apple toestel(iPhone/iPad): scan ook de Enable barcode onder het kopje ‘iOs keyboard Toggle’
op de installatiekaart (zie afbeelding 3).
Voor een Android apparaat is dit niet nodig.

3.

Druk de kleine knop 5 seconden in. De scanner gaat nu blauw knipperen.

4.

Ga naar het Bluetooth instellingen menu van de telefoon/tablet.

5.

In het lijstje van Bluetooth staat nu OPN2006_XXXX. Klik hierop: de handscanner wordt nu met de telefoon
gekoppeld.

Let op: Lukt het koppelen desondanks toch niet? Schakel de telefoon/tablet uit en start deze opnieuw op. Ga naar
de Bluetooth instellingen en zet de Bluetooth uit en opnieuw aan. Probeer nu opnieuw te koppelen.
Let op: Mocht het koppelen nu nog steeds niet lukken: verwijder de handscanner OPN2006_XXXX uit de lijst bij
Blu-etooth instellingen. Start de telefoon opnieuw op. Druk 5 seconden op de kleine knop op de handscanner
totdat de scanner blauw gaat knipperen. Het kan nu een paar minuten duren voordat de handscanner weer in de
Bluetooth lijst van de telefoon/tablet staat. Als deze verschijnt hierop klikken, dan wordt er weer geprobeerd om te
koppelen.

Vervolg handleiding op andere zijde >

Afbeelding 1

desktop) of koppel de handscanner via de bijgeleverde USB-kabel

Handscanner gekoppeld aan de telefoon/tablet
Producten scannen met de handscanner en de Covetrus Connect App
1.

Ga naar de Covetrus Connect App (zie handleiding Covetrus Connect app voor meer uitleg over deze App). Klik op de
button ‘SETUP’ -> zet de optie ‘Externe Bluetooth Scanner’ aan.

2.

Klik op de button ‘SCAN’ in de Covetrus Connect App om de camera te starten.

3.

Scan met de handscanner de barcode op een product/apotheekkaartje/kastenlijst. De productinformatie zal in het scherm
van de telefoon verschijnen.

4.

Vul het bestelaantal in.

5.

Klik op BESTELLEN om het product op jouw bestellijst te plaatsen.

6.

Scan zo alle producten.

7.

Ga naar de button ‘FILE’ in de App. In deze lijst staan al jouw gescande producten. Vanuit hier kun je de bestellijst
versturen via de mail (bijvoorbeeld naar jezelf) of rechtstreeks doorsturen naar de webshop van Covetrus.

8.

Zodra de bestellijst is verstuurd, dien je op de button ‘NIEUW’ in de App te drukken.
De bestellijst wordt dan geleegd en je kunt nu met een nieuwe bestellijst beginnen.

Handscanner gekoppeld aan de computer
1.

Koppel de handscanner via bijgeleverde USB-kabel aan de computer.

2.

De computer zal automatisch de benodigde driver installeren. Dit duurt enkele minuten.

Afbeelding 4

Let op: Wordt de driver niet automatisch geïnstalleerd? Download de driver dan van deze website:

https://opticon.com/product/opn-2006/ |

Op pagina scrol naar software en klik op USB Drivers zie afbeelding 4

Neem voor de zekerheid contact op met de systeembeheerder van de praktijk, om te voorkomen dat het
computersysteem wordt ontregeld.
3.

Scan met de handscanner de HID barcode onder kopje ‘Bluetooth Mode’ op de installatiekaart (zie afbeelding 2).

4.

Scan met de handscanner de HID barcode onder kopje ‘USB Mode’ op de installatiekaart (zie afbeelding 2).

5.

Log nu in op www.covetrus.nl en ga naar de winkelwagen.

6.

Ga op het veld ‘artikelnummer’ staan. Scan de barcode op het product/ apotheekkaartje/ kastenlijst.

7.

Zodra het product in je winkelwagen verschijnt, vul je het bestelaantal in.

8.

Druk op enter. Nu kan het volgende product worden gescand.
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Afbeelding 3

