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 ورودی صفحه کلید:

 .روشن کردن: با فشار دادن هرکلیدی روشن می شود 

  :فشار دادن کلیدخاموش کردن  c  تا زمانی که صفحه نمایش

 را نمایش دهد. 

  نمایش شناسه صفحه کلید: زمانی که صفحه کلید روشن است

 را فشار دهید. cدکمه 

  عامل: زمانی که صفحه کلید روشننمایش نسخه سیستم 

 است دکمه اعشار را فشار دهید.

 صفحه کلید جدید باید با گیرنده پایه قبل از استفاده و برای تطبیق:  

 .جلوگیری ازاستفاده مجدد به طور تصادفی، همخوانی داشته باشد

 

 پایه  گیرندهتطبیق یافته و پس ازتنظیمات اولیه صفحه کلید

به صورت اتوماتیک شناسایی می شود و درزمان دیگرنیاز به 

 تطالبق مجدد نیست.

 برای کاربردهای مختلف پشتیبانی می  از هر سه حالت تطبیق

 کند.

  تطبیق آزادبدون تطبیق، تطبیق ثابت و سه حالت تطبیق:  

 بدون تطبیق:   

 مستقیما پس ها با یک گیرنده پایه بدون تطبیق، صفحه کلید

 از روشن شدن، ارتباط دارند.

  شرکت های اجاره ای است استفاده می شودزمانی که اجاره .

بدون نیاز به  ای مجموعه های متفاوت را درمکان های متقاوت

یک  تنها  زمانی که تنظیمات زیاد توزیع می کنند.معموال

 است. کنفرانس در یک مکان

 تطبیق ثابت:   

 یک گیرنده پایه معین تطبیق استفاده با صفحه کلیدها قبل از

 داده می شود.

 ،زمانی که چندین کنفرانس که دریک مکان برگزار می شود 

تداخل، هرصفحه کلید باید با یک گیرتده برای جلوگیری از

گیرنده پایه کنفرانس  دیگر و نتواند با شودپایه تطبیق داده 

 ها ارتباط داشته باشد.

 آزاد:تطبیق 

  ورودی یک شماره کانال  وگیرنده پایه آنالین است

روی صفحه کلید برای ارتباط آزادانه با گیرنده پایه 

 است. 

 کنفرانس دریک مکان باشند و  زمانی که چندین

صفحه کلیدها مجازبه حرکت در اطراف دارند و می 

خاص را برای ارتباط انتخاب توانند گیرنده پایه 

 نمایند.

 مراحل تطبیق آزاد:         

  باید بیش از یک گیرنده پایه وجود در این حالت

 داشته باشد.

 را برای مدت طوالنی فشار دهید تا  دکمه

 را نشان دهد. CHصفحه 

 حالت آزاد را وارد ماره کانال یک گیرنده پایه ش

 را فشار دهید okدکمه و  کنید

 کاربردها:            

  ورودی یک عدد یا حرف است و  :انتخابتک

 مستقیم ارسال می شود

 ورودی چند عدد یا حرف است و پس چند انتخاب :

 را برای ارسال فشار دهید. okازآن کلید 

 :ورودی اعداد، نقطه اعشار و منها است. عددی 
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