
RS5000 1 ve 2 Boyutlu Kablolu Yüzük Tipi  
Barkod Okuyucu
EKONOMİK BİR ELLER SERBEST 1 VE 2 BOYUTLU BARKOD OKUYUCU İLE ZEBRA 
GİYİLEBİLİR BİLGİSAYAR KULLANICILARINIZIN VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRIN 

Zebra giyilebilir bilgisayar kullanıcılarınızın verimliliğini maksimum seviyeye çıkarmak mı istiyorsunuz? Zebra’nın eller serbest RS5000 barkod 
okuyucusu ile bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çalışanlarınız, hemen her türlü koşuldaki, 1 ya da 2 boyutlu, hemen her türlü barkodu göster ve okut 
basitliğinde ve yıldırım hızında yakalayabilir. Rahatlık söz konusu olunca da RS5000 gibisi yoktur — bu hafif, mükemmel dengeli, küçük barkod 
okuyucu, herhangi  bir elinizin bir parmağına takılarak iki eliniz de malzemeleri işlemlerden geçirmek için serbest kalır. Ve depo, dağıtım merkezi 
ve imalat tesisleri en zorlu ortamlar arasında olduğundan bu küçük barkod okuyucunun performansı dayanıklılık konusunda da büyüktür. 
Çalışanlarınız onu düşürebilir, üzerine su dökebilir ve hatta dondurucu içinde bile kullanabilir — ve yine de güvenilir bir şekilde çalışmaya devam 
edeceğinden emin olabilir. Size daha fazlasını sunan bu küçük ve güçlü, yüzük tipi barkod okuyucuya sahip olun, daha verimli personel, Zebra 
giyilebilir bilgisayarlarınızdan daha fazla değer ve daha fazla müşteri memnuniyeti elde edin. 

Güçlü Yüzük Tipi Barkod Okuyucu
RS5000, zorlu depo ve imalat koşulları 
için tasarlanmıştır. Sıfırın altındaki sıcaklık 
dereceleri için tasarlandığından gerek depo 
koridorlarınızda gerekse dondurucularda 
kullanılabilir. Bütün çalışma sıcaklık aralığında 
1.2 metreden düşmeye dayanıklı olduğundan 
dondurucu içinde kullanım için vazgeçilmezdir. 
RS5000 arka arkaya 1,000 kez çarpmadan 
sonra bile güvenilir bir şekilde çalışmaya 
devam eder. Ve IP65 dereceli muhafazası ile bu 
güçlü barkod okuyucu toza ve su sıçramasına 
dayanıklıdır.

Geniş Çalışma Menzili  
Çalışanlar, yakın temastan 63.5 cm’e kadar 
mesafedeki barkodları yakalayabilirler.

PRZM Akıllı Görüntüleme, Eşsiz Barkod 
Okuma Performansı Sunar
Sadece Zebra’da bulunan PRZM, deşifre 
süresini azaltarak her türlü koşuldaki 
hemen her türlü barkodun yıldırım hızıyla 
yakalanmasını sağlayan özellikler sunarak 
görüntüleme konusunda çıtayı yükseltiyor. 
PRZM, kötü durumdaki görüntüleri anında 
yararlı görüntülere çevirerek daha hızlı deşifre 
için yüksek kalitede görüntüler sağlar. Ardından 
PRZM, normalde deşifre edicide gerçekleşen 
işlemlerin bazılarını gerçekleştirerek deşifre 
hızını arttırır, güç tüketimini azaltır ve pil döngü 
sürelerini iyileştirir. Sonuç? Çalışanlarınızın 
faaliyetlerinizdeki döngü sürelerini azaltmak 
ve verimliliği arttırmak için ihtiyaç duydukları, 
şimdiye dek olduğundan daha hızlı ve hatasız 
barkod okuma.

İki Elle Çalışma
Rahatlık sağlayan kendi etrafında dönme 
özelliği ile çalışanlarınız kolayca sağ ve sol elle 
kullanım arasında hemen geçiş yapabilirler, 
böylece kullanıcılar en rahat eli seçerek 
saniyeler içerisinde el değiştirebilirler. 

Geniş Görüş Alanı
Çalışanlar depolarda sık karşılaşılan büyük 
barkodların yanısıra birden fazla sayıda barkod 
içeren etiketleri kolayca okutabilirler. 

Her Yönde Barkod Okuma Özelliği İle 
Göster ve Okut Basitliği
Kullanıcıların barkod ile barkod okuyucuyu 
hizalamalarına hiç gerek olmaması, eğitim 
ihtiyaçlarını azaltır, kolay ve hızlı barkod 
yakalama olanağı sağlar.

Ayrı Parmak Kayışı Takımı
Hijyeni artırmaya yardımcı olmak ve mikropların 
yayılmasını önlemek için, her çalışana 
kendilerine ait değiştirmesi kolay bir parmak 
kayışı takımı verin.

Seçim Listesi Modu
Küçük ve net hedef alma noktası, kullanıcıların 
bir dizi barkod arasından kolayca bir tek 
barkodu seçip okutmalarını sağlar.

Kurulumu Kolay 
İster WT41N0, isterse WT6000 Zebra giyilebilir 
bilgisayarları kullanın, saniyeler içerisinde 
bağlanan bir konfigürasyon mevcuttur.

TEKNİK ÖZELLİKLER
RS5000 YÜZÜK TİPİ BARKOD OKUYUCU

RS5000 İLE ZEBRA GİYİLEBİLİR BİLGİSAYARLARINIZIN DEĞERİNİ VE  
PERSONEL VERİMLİLİĞİNİ MAKSİMUM SEVİYEYE ÇIKARIN

RS5000 Yüzük Tipi Barkod Okuyucu hakkında daha fazla bilgi için www.zebra.com/rs5000  
adresine gidin ya da global iletişim rehberimize bakın: www.zebra.com/contact

http://www.zebra.com/rs5000
http://www.zebra.com/contact


KULLANICI ORTAMI

Çalışma Sıcaklığı: -30°C ile +50°C arası 

Depolama Sıcaklığı -40°C ile +60°C arası

Nem Oranı %5 ile %95 arası, yoğuşmasız

Düşme Derecesi Çalışma sıcaklık aralığında 1.2 metreden defalarca 
beton zemine düşme

Yuvarlanma Derecesi Oda sıcaklığında 0.5 m'de 1,000 kez yuvarlanma

Muhafaza IEC 60529: IP65

Titreşim Sinüs 5-2000Hz, 4g tepe, eksen başına 1 saat; 
Rastgele 20-2000Hz, 6g RMS veya 0.04g2/Hz, 
eksen başına 1 saat

Elektrostatik Deşarj 
(ESD)

+/-20kVdc hava deşarjı 
+/-10kVdc temas deşarjı

YAZILIM UYUMLULUĞU

DataWedge ve belirli MDM çözümleri (Zebra’nın MDM araç kitiyle)

TAVSİYE EDİLEN HİZMETLER

Zebra OneCare

GARANTİ

Zebra’nın donanım garanti açıklaması koşullarına tabi olarak RS5000, sevkiyat 
tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle işçilik ve malzeme kusurlarına karşı 
garantilidir. Garanti açıklamasının tam metni için lütfen web sayfamızı ziyaret 
edin: http://www.zebra.com/warranty

SE4710 ODAK ARALIĞI*

Semboloji Yakın Uzak

0.127 mm Code 39 6.9 cm 30.4 cm

0.127 mm Code 128 8.89 cm 19.0 cm

0.127 mm PDF417 10.8 cm 18.4 cm

0.254 mm Datamatrix 9.5 cm 22.8 cm

%100 UPCA 4.5 cm 50.1 cm

0.508 mm Code 39 5.0 cm 63.5 cm

MODELLER

WT6000 İçin RS5000 Kısa Kablolu versiyonu (RS5000-LCFSWR)
WT6000 İçin RS5000 Uzun Kablolu versiyonu (RS5000-LCFLWR)
WT41NO İçin RS5000 Kısa Kablolu versiyonu (RS5000-LCBSWR)

FİZİKSEL ÖZELLİKLER:

Boyutlar 51.5mm U x 32mm G x 27.5mm D

Ağırlık WT41 versiyonunun ağırlığı: 92 g

WT6000 kısa kablolu versiyonu: 76 g

WT6000 uzun kablolu versiyonu: 112 g

PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

Optik Çözünürlük 1280 x 800 piksel

Yuvarlanma 360°

Aralık Açısı normalden ± 60°

Eğiklik Toleransı: normalden ± 60°

Hedefleme Elemanı 610nm LED

Aydınlatma Bir Hiper Kırmızı 660nm LED

Görüş Alanı Yatay: 42°, Dikey: 28.0°

Ortam Işığına 
Bağışıklık (tam 
karanlıktan)

İç mekan: 450 ft. mum (4,845 lüks)

Dış mekan: 9,000 ft. mum (96,900 lüks)

Desteklenen 1 Boyutlu 
Sembolojiler

Code 39, Code 128, Code 93, Codebar/NW7,  
Code 11, MSI, UPC/EAN, I 2of 5, Korean 3 of 5,  
GSI DataBar, Base 32 (Italian Pharma)

Desteklenen 2 Boyutlu 
Sembolojiler

PDF417, Micro PDF417, Kompozit Kodlar, TLC-39, 
Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Kodu, Micro QR, 
Chinese Sensible (Han Xin), Posta Kodları.

KULLANICI ARAYÜZÜ

LED İki renkli kırmızı/yeşil barkod okuma durumu LED

Barkod Okuma 
Tetikleme

Herhangi bir elle tetikleme

* NOT: Yukarıdaki aralıklar, görüş alanındaki barkodun genişliğiyle sınırlıdır.  
Özellikler önceden bildirmeksizin değiştirilebilir.

RS5000 Teknik Özellikleri
İdeal kullanım 
amaçları:

Depolama

• Depo yönetimi

• Alım

• Toplama/sesli 
toplama

• Saklama

• Ayırma

• Yükleme

İmalat

• Envanter yönetimi

• İkmal

• Parça takibi

Taşımacılık ve Lojistik

• Depo yönetimi

Perakende

• Mağaza arkası depo 
yönetimi

• Alım

• Envanter yönetimi

• Ayırma

TEKNİK ÖZELLİKLER
RS5000 YÜZÜK TİPİ BARKOD OKUYUCU
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Kuzey Amerika ve Şirket Genel 
Merkezi
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Asya Pasifik Genel Merkezi
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

EMEA Genel Merkezi
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

Latin Amerika Genel Merkezi
+1 847 955 2283
la.contactme@zebra.com
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