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Computador móvel Dolphin 6110

Embalagem

Verifique se a caixa de seu produto contém os seguintes itens: 

• Computador móvel Dolphin 6110 (o terminal)
• Bateria principal (íon de lítio de 3,7 V)
• Fonte de alimentação CA (KSAS0100500200D5; Entrada: 100-240 V 

CA, 50/60 Hz 0,4 A; Saída: 2,0 A em 5 volts, CC)
• Adaptadores de tomada específicos da região 
Observação: Certifique-se de guardar a embalagem original caso você precise 

devolver o terminal Dolphin para manutenção; consulte página 8. 

Painel frontal do Dolphin 6110

LED

Tela sensível ao 
toque (protetor 
de tela instalado 
na fábrica)

Teclado (numérico 
de 28 teclas)

Teclas de navegação

Tecla Scan

Tecla liga/desliga 
(Power Key) 

Tecla de reinicialização do 
software (Software Reset Key)
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Visão traseira do Dolphin 6110

Visões laterais da direita e da esquerda Dolphin 6110

Alto-falante

Bateria 
instalada

Espaço para o dedo

Tira manual (com caneta)

Janela do mecanismo

Botão 
lateral

Comparti-
mento para 
cartão de 
memória

Conector para 
Fone de ouvido

Botão 
lateral

Lado direito Lado esquerdo
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Conectores inferiores Dolphin 6110 

Etapa 1: Instalar a bateria principal

Certifique-se de que todos os componentes estejam secos 
antes de conectar os terminais/baterias aos dispositivos 
periféricos. A conexão de componentes úmidos pode causar 
danos não cobertos pela garantia.

Recomendamos usar baterias de íon de lítio Honeywell. O uso 
de qualquer bateria que não seja da Honeywell pode resultar 
em danos não cobertos pela garantia.

Haverá perigo de explosão se as baterias forem substituídas 
incorretamente. Substitua as baterias apenas com o mesmo 
tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as 
baterias usadas de acordo com o programa de reciclagem de 
baterias, conforme indicado pela agência de controle do país 
onde as baterias serão descartadas.

Conector de 
alimentação CC 
(DC Power Jack)

Conector E/S (I/O Connector)

!

!

!
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O 6110 é enviado com a bateria embalada separadamente da unidade. 
Para instalar a bateria, libere a tira de mão, remova a tampa da bateria 
virando as travas para cima, insira a bateria com as etiquetas para cima 
e recoloque a tampa da bateria.

Etapa 2: Carregar as baterias

Os terminais Dolphin são enviados com a bateria praticamente sem 
carga. Carregue a bateria com o cabo de carga Dolphin até o LED ficar 
verde (vermelho enquanto está carregando). O tempo médio de carga 
para uma bateria totalmente descarregada é de 7,5 horas. Leva menos 
tempo se a bateria ainda tiver um pouco de carga.

Travas da 
tampa

Bateria 
principal

1

2
3
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 Recomendamos usar periféricos, cabos de energia e adaptadores de 
energia Honeywell compilados com LPS. O uso de qualquer 
periférico, cabo ou adaptador de energia que não seja da Honeywell 
pode causar danos não cobertos pela garantia.

Etapa 3: Inicializar o terminal 

Se o terminal não estiver conectado a uma fonte de energia externa, ele 
se inicializará quando apertar o botão liga/desliga. Se o terminal estiver 
conectado a uma fonte de energia externa (por exemplo, cabo de 
energia, HomeBase), será reinicializado automaticamente. NÃO 
pressione nenhuma tecla ou interrompa o processo de inicialização. 

Quando o processo de inicialização for concluído, a tela Home será 
exibida e o terminal estará pronto para ser usado.

Instruções para uso e descarte da bateria

A seguir são apresentadas instruções gerais para o uso e descarte 
seguro das baterias:

• Não a desmonte ou abra, esmague, dobre ou deforme, fure ou 
rasgue.

• Não a modifique nem refabrique, não tente inserir objetos estranhos 
nela, não a mergulhe nem exponha à água ou a outros líquidos, não 
a exponha ao fogo, a explosões ou a outros riscos.

• O uso inapropriado da bateria pode resultar em incêndio, explosão ou 
outro risco.

• Recomendamos usar baterias de íon de lítio Honeywell. O uso de 
qualquer bateria de outra marca pode representar risco pessoal ao 
usuário.

• Limite-se a usar a bateria para o sistema para o qual foi especificada. 
Não use a bateria de nenhuma outra maneira fora do uso previsto nos 
periféricos e terminais Dolphin.

• Certifique-se de que todos os componentes estejam secos antes de 
conectar as baterias aos dispositivos periféricos. A conexão de 
componentes úmidos pode causar danos não cobertos pela garantia.

• Substitua as baterias com defeito imediatamente, pois seu uso 
poderia danificar o terminal Dolphin. 

• Nunca jogue uma bateria usada no lixo. Descarte prontamente as 
baterias usadas de acordo com as regulamentações locais.

• Não provoque curto-circuito na bateria nem a jogue no fogo; ela pode 
explodir e causar ferimentos graves. Evite o contato entre objetos 
condutores metálicos e os terminais da bateria.

• Não use a bateria de nenhuma outra maneira fora do uso previsto nos 
periféricos e terminais Dolphin. 

• O descarregamento excessivo pode danificar uma bateria. 
Recarregue a bateria quando o terminal indicar bateria fraca.

• Se você observar que a bateria da Honeywell fornecida está 
fisicamente danificada de alguma forma, envie-a para a Honeywell 

!
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International Inc. ou um centro de manutenção autorizado para 
inspeção, consulte Assistência técnica na página 8.

• Não deixe cair o terminal nem a bateria. Se algum deles cair, 
especialmente em uma superfície dura, e o usuário perceber algum 
dano, envie-os para a Honeywell International Inc. ou um centro de 
manutenção autorizado para uma inspeção, consulte Assistência 
técnica na página 8.

• Embora a bateria possa ser carregada muitas vezes, com o tempo ela 
ficará desgastada. Substitua a bateria quando a carga deixar de ser 
mantida corretamente.

• Se você não tiver certeza se a bateria e o carregador estão 
funcionando adequadamente, envie-os para a Honeywell 
International Inc. ou um centro de manutenção autorizado para uma 
inspeção.

Modo suspenso

O modo suspenso é diferente do modo de economia de energia. 
O modo de economia de energia é equivalente a não ter nenhuma 
bateria ou fonte de energia externa conectada ao dispositivo. No modo 
suspenso, o dispositivo entra em um estado de baixo consumo de 
energia para conservar a carga da bateria. 

O modo Suspenso desliga a tela automaticamente para economizar 
energia da bateria quando o terminal ficar inativo por um período de 
tempo programado. É possível ajustar os limites de tempo automáticos 
na guia Advance (Avançar), localizada em Settings (Configurações) > 
System (Sistema) > Power (Energia). Além disso, o modo suspenso 
também desliga automaticamente o rádio e os drivers. O Circuito 
Integrado de Gerenciamento de Energia (PMIC) e o relógio do modo de 
ativação do processador principal continuam permitindo que o sistema 
detecte uma interrupção de atividade e volte ao trabalho.

Pressione e libere o botão Liga/desliga  para colocar ou retirar 
o terminal do modo Suspenso.
Observação: Sempre coloque o terminal no modo Suspenso antes de remover 

a bateria.

Reinicialização do terminal

Existem três tipos de reinicialização do sistema: parcial, completa, ou 
de fábrica. As reinicializações parcial e completa preservam todos os 
dados armazenados no sistema de arquivos. Entre em contato com um 
representante de suporte técnico da Honeywell para obter mais 
informações sobre como executar uma reinicialização de fábrica. Para 
obter informações de contato, consulte Assistência técnica na página 8.
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Uma reinicialização parcial (Inicialização a quente) reinicia o 
dispositivo e preserva qualquer objeto criado na RAM. Essa 
reinicialização deve ser realizada quando: o terminal não responde, 
após instalar alguns aplicativos ou após fazer alterações a certas 
configurações do sistema, como placas de rede.

Uma reinicialização completa (Inicialização a frio) reinicia o terminal e 
fecha todos os aplicativos abertos em execução na memória RAM, no 
momento da reinicialização.

Para executar uma reinicialização parcial ou completa:

1. Pressione e segure o botão Liga/desliga  até que o menu de 
opções seja exibido.

2. Toque em Soft Reset (Reinicialização parcial) ou em Hard Reset 
(Reinicialização completa) no menu.

3. Quando a reinicialização estiver concluída, a tela Home será 
exibida.

Observação: Para executar uma reinicialização completa, se a tela não 
estiver mais respondendo, pressione e mantenha 

pressionado o botão Liga/desliga   por cerca de 8 
segundos até que o terminal comece a reinicialização. 
Quando a reinicialização estiver concluída, a tela Home 
será exibida.

Periféricos e acessórios disponíveis do Dolphin 6110

Dispositivo Dolphin HomeBase 

Dispositivo Dolphin QuadCharger 

Dispositivo Dolphin eBase

Dispositivo Dolphin NetBase

Base de carga Dolphin

Cabo USB de comunicação Dolphin

Assistência técnica

Informações de contato para suporte técnico, manutenção de produtos 
e reparos podem ser encontradas em www.honeywellaidc.com.

Garantia limitada

http://www.honeywellaidc.com
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Consulte www.honeywellaidc.com/warranty_information para acessar 
as informações de sua garantia.

Documentação do usuário

Consulte www.honeywellaidc.com para obter a documentação do usuário 
detalhada ou as versões localizadas deste guia rápido de instalação.

Disclaimer
Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes 
in specifications and other information contained in this document 
without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to 
determine whether any such changes have been made. The information 
in this publication does not represent a commitment on the part of HII.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions 
contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting 
from the furnishing, performance, or use of this material.

This document contains proprietary information that is protected by 
copyright. All rights are reserved. No part of this document may be 
photocopied, reproduced, or translated into another language without 
the prior written consent of HII.

Endereço eletrônico: www.honeywellaidc.com

Marcas registradas
Dolphin, Dolphin RF, HomeBase, Mobile Base e QuadCharger são 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas da Hand Held 
Products, Inc. ou da Honeywell International Inc.

Microsoft, Windows, Windows Mobile, Windows CE, Windows 
Embedded Handheld, Windows NT, Windows 2000, Windows ME, 
Windows XP, ActiveSync, Outlook e o logotipo do Windows são marcas 
comerciais ou marcas comerciais registradas da Microsoft Corporation.

Outros nomes de produtos mencionados neste manual podem ser 
marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de suas 
respectivas empresas e são de propriedade de seus respectivos donos.

Patentes
Para obter informações sobre patentes, consulte 
www.honeywellaidc.com/patents.

 2014 Honeywell International Inc. Todos os direitos reservados.
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