
  SunVote ARSراهنمای سریع ابزار کیت

 

برای  تنظیمات پیکربندی سخت افزار است.   SunVote ARSابزار کیت  

اگر کاربر نهایی هستید پیکربندی سخت افزارتوسط کارخانه پیش فرض 

 انجام شده است و می توانید تغییر ندهید.

  باهم  باز نکنید.را  SunVoteدو یا چند نرم افزار ! توجه

 تنظیمات کنترل پایه:

  گیرنده پایه را به کامپیوتر متصل کنید و بر آیکون"SunVote 

ARS Tool Kit" .کلیک نمایید  

  ،گیرنده  حالت تطبیق و شماره سریالکانال و شناسه گیرنده پایه

 .داده می شودنشان  بر روی صفحه رابط پایه

  کلیک نمایید .این از حالت ها  برای تغییر حالت تطبیق، برهر یک

 اتوماتیک ذخیره می شود. حالت 

  در سیستمی که چند گیرنده پایه دارد، برای هر گیرنده یک

کلیک نمایید و    "change ID" شناسه یکتا تنظیم کنید.بر گزینه

 شناسه گیرنده پایه را تنظیم کنید.

 دارد بر گزینه  ددر صورتی که سیگنال مزاحم و متداخل وجو 

"change CH"  کلیک نمایید و به کانال بهتر تغییر دهید. پس 

تغییر اتوماتیک همه ی تطابق صفحه کلیدها  به کانال جدید ازآن 

 می کند و نیاز به تغییر تک تک صفحه کلیدها نیست.

  بر گزینه"Recognition Mode"    کلیک نمایید تا تشخیص صفحه

صفحه کلید  یال شماره سر  به وسیله شناسه و یا کلید گیرنده پایه

 ، تنظیم شود.

 بر گزینه "KeyPad Match"  وصفحه کلیدها را  کلیک نمایید

برای   M5X,S5X,V5Xتطبیق دهید.)توجه: در صفحه کلیدهای 

تطبیق ، کلید چپ و راست راهم زمان سه ثانیه فشار دهید.( 

زمانی که تطبیق با موفقیت انجام شود، رابط  ابزار کیت  شناسه 

و تعداد صفحه کلیدهای تطبیق یافته را نشان می صفحه کلید 

 دهد.

 تنظیمات صفحه کلید:

 ی دیدن شناسه  و شماره سریال صقحه کلید، هم زمان کلید برا

OK  بر صفحه کلید و گزینه"Read S/N"   .فشار دهید 

 در صورتی که بخواهید شناسه برای یک صفحه کلید را تنظیم 

 جدید نمایید و یک شناسهکلیک  "Write ID"بر گزینه کنید، 

 " Write"و گزینه  بر صفحه کلید okکلید  هم زمانتنظیم کنید و



کلیک نمایید. درصورت موفقیت، رابط پیغام و شناسه جدید را 

 نشان می دهد.

  در صورتی که بخواهید به صورت دسته ای شناسه ها را تنظیم

ده در کلیک نمایید و مراحل گفته ش   "Order ID"کنید بر گزینه 

"Write ID" .را انجام دهید 

  برای بررسی کردن اطالعات سخت افزاری صفحه کلید بر گزینه

"Parameter"  .کلیک کنید 

  بعد از کامل شدن تنظیمات، ابزار کیتARS   ا قبل از باز شدن ر

اسالید، ببندید
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