
 

Arvato Polish/ polska 

medAspis – Komunikaty ostrzegawcze 
Poniżej przedstawiono najczęstsze komunikaty o błędach, które mogą pojawić się w Panelu sterowania i na urządzeniu skanującym.  

odpowiedzi pozytywne  
Aktywne Opakowanie może być wydawane. 
Udało się. Udane przetworzenie. 
Zeskanowany Kod został zeskanowany i jest zachowany. 

ostrzeżenia dotyczące kodowania  
Seria nieznana Numer serii nieznany. NIE WYDAWAJ! 
LOT nieznany Nieznany LOT/Batch. NIE WYDAWAJ! 
LOT niezgodny Niezgodny numer LOT/Batch. NIE WYDAWAJ! 
EXP nieznana Nieznana data ważności. NIE WYDAWAJ! 

alerty dotyczące przywrócenia kodu  
Przekroczone 10 dni Przekroczony czas 10 dni. Przywrócenie NIEUDANE! 
Użytkownik nieznany Nieznany użytkownik przywrócenia. Przywrócenie NIEUDANE! 
Status nieważny Próba cofnięcia nie odpowiada statusowi opakowania. 
Niezgodne cofnięcie statusu UWAGA! Ponowna aktywacja nie jest możliwa. Nieprawidłowa operacja FMD 

alarmy podwójnego wydawania   
Nieaktywne Opakowanie jest już nieaktywne 
Wydane Opakowanie jest wydane 
Opakowanie nieaktywne Opakowanie jest już nieaktywny 
Opakowanie nieaktywne Opakowanie już wydane, wyeksportowane lub zniszczone 
Opakowanie nieaktywne Opakowanie jest już nieaktywny 

próbka, zablokowana, wyeksportowana, skradziona, wycofana itp.  
Zniszczone Opakowanie jest już zniszczone. 
Zablokowane Opakowanie jest zablokowane do sprzedaży 
Wyeksportowane Opakowanie jest eksportowane 
Próbka Opakowanie jest próbką 
Skradzione Opakowanie jest oznaczona jako skradzione 
Próbka bezpł. Opakowanie jest darmową próbką 
Zwrot Opakowanie zostało wycofane z rynku 
Przeterminowane Opakowanie przeterminowane. 
Wycofane Opakowanie zostało wycofane 
przepakowane Opakowanie zostało przepakowane 

Alerty ogólne  
Błąd ogólny Wystąpił ogólny problem techniczny. 
Nieznany Status tego opakowania jest nieznany 
Kod nieznany Nieznany kod produktu. NIE WYDAWAJ! 
Ponowny skan Ponowne ustawienie właściwości poprzez podwójne skanowanie jest rejestrowane. 

alerty rejestracyjne 
Nieprawidłowe logowanie Wprowadzony użytkownik lub hasło są nieprawidłowe. 
Blokada użytkownika Użytkownik jest zablokowany, logowanie nie jest możliwe. 
Blokada użytkownika Maksymalna liczba nieudanych prób logowania została osiągnięta. Konto jest zablokowane. 
Hasło wygasło Wprowadzone hasło wygasło lub jest to hasło początkowe. Proszę odnowić hasło. 
T&C są nieważne. Warunki nie zostały zaakceptowane w dozwolonych ramach czasowych. 

rozpoznawanie podwójnego wydania  
Wydany tutaj Opakowanie oznaczone tutaj jako wydane 
 to samo dla zablokowane, wyeksportowane, próbka, skradzione itp. 

Nie FMD 
Nie FMD To nie jest kod FMD. Proszę użyj innego kodu. 


