
1 Rasa Sanat Garin Co.| Telegram.me/RSGco                Telegram:@PriceDisplay              Shop: www.SHOPLED.ir 

 

 به نام خدا

 راهنماي استفاده از نمايشگر هاي قيمت سيتنا

 رمز عبور

 مي باشد. 4321رمز عبور ورودي نرم افزار به صورت پيش فرض 

مي باشد كه اكيدا نبايد در دسترس كاربر نهايي قرار گيرد و فقط مختص سازندگان  0123412349رمز عبور قسمت داخلي نرم افزار كه براي كانفيگ كردن ماژوا ها به كار ميرود به صورت پيش فرض 

 تابلو و نمايندگان فروش مي باشد.

 كنترل ارائه ميگردد. رمز بلوتوث براي هر برد كنترل به صورت مجزا همراه برد

 كانفيگ ماژول ها

 راه وجود دارد. 3براي گانفيگ كردن ماژول ها دقت شود كه كانفيگ ماژول ها فقط براي يك بار بايد انجام شود و نيازي به تكرار اين مراحل بيش از يكبار نمي باشد. 

 بايد باشد. حال اگر از اين ماژول ها در نمايشگر خود استفاده كنيم يا نكنيم. ID=2بايد بايد و براي ماژول تاريخ  ID=1دقت شود در كانفيگ ماژول ها حتما براي ماژول ساعت 

 :به صورت سخت افزاري .4

 ارتباط برد كنترل با تمامي ماژول ها را قطع مي كنيم. در اين روش مراحل را به صورت زير انجام مي دهيم. ابتدا

 برد كنترل وصل كرده و سيستم را روشن مي كنيم. سپس ماژول مورد نظر را به

 قرمز رنگ سمت پاور به صورت چشمك زن مي باشد. LEDدر حالت عادي عملكرد برد كنترل 

  IDيكند. و سبز رنگ شروع به چشمك زدن م LEDقرمز رنگ خاموش شده و  LED) دكمه سمت سوكت كابل ديتا ( را مي زنيم ، مشاهده مي كنيم كه  2حال ما دكمه شماره 

 را روي ماژول نشان مي دهد. 4عدد 

)كليد كنار ترمينال پاور( كم يا زياد كنيم به اين صورت كه اگر كليد را لحظه اي نگه   4را با كليد شماره  IDمورد نظر به ماژول نسبت داده نشده بود ميتوانيم عدد  IDحا اگر 

 عدد كاهش مي يابد.  داريم عدد افزار و اگر كليد را چند ثانيه نگه داريم
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 ) دكمه وسط ( را ميزنيم. 3دكمه شماره  IDبراي خارج شدن از محيط تنظيمات 

 براي ماژول هاي بعدي همين مراحل را تكرار ميكنيم.

 به صورت نرم افزاري : .3

سبز رنگ سمت مخالف دكمه ها بايد در حالت  LEDبراي اين كار ابتدا برد كنترل را روشن كرده و در اين روش تمامي تنظيمات به كمك نرم افزار و موبايل  اعمال مي شود. 

( مي باشد .سپس روي نام بلوتوث  Price Display – RSG Coچشمك زدن باشد . سپس با بلوتوث موبايل خود جستجو انجام مي دهيم تا نام بلوتوث را پيدا كند ) نام بلوتوث 

 كه براي هر برد به صورت انحصاري و مجزا مي باشد. ( مي كنيم. رمز عبور مورد نياز پشت برد كنترل مي باشد.Pairشگر را اصطالحا با موبايل خود جفت )كليك كرده و نماي

سپس وارد نرم افزار شده و در صفحه اصلي دكمه  .همانند روش قبل ابتدا تمامي ماژول ها را از برد كنترل جدا كرده و فقط ماژول مورد نظر را به برد كنترل متصل مي كنيم

ماژول نشان د هد را وارد مي كنيم  ي، نام ماژول و عدد اوليه اي كه مي خواهيم رو  ID( را ميزنيم.  بعد وارد كردن رمز عبور در صفحه جديد به ترتين Configپيكربندي )

 ظر ميمانيم تا نام نمايشگر روي صفحه ظاهر شود.ت( را ميزنيم و منTransferعات دكمه ارسال به نمايشگر )بعد از ذخيره كردن اطال( مي كنيم.Saveسپس اطالعات را ذخيره )

 سپس روي نام نمايشگر كليك مي كنيم و تا پايان عمليات ارسال منتظر مي مانيم.

 براي بقيه ماژول ها همين كار را تكرار ميكنيم.

 (END USER تنظيمات موبايل مشتري )

ت ديگر نبايد اطالعات را به نمايشگر ارسال كرد و فقط تنظيم كردن موبايل مشتريان خود كافيست مرحله ارسال اطالعات به صورت نرم افزاري را انجام دهيد با اين تفاوت كه بعد از ذخيره اطالعابراي 

 روي گوشي مشتريان خود ذخيره شوند.

 اطالعات ماژول هاتغيير 

 روي آيتم مورد نظر كليك كرده و اطالعات را تغغير داده و به نمايگر ارسال نماييد.ها در صفحه اصلي كافيست  براي تغيير اطالعات ماژول

 امكانات نرم افزار

رمزهاي عبور پيش فرض ، چپ چين يا راست چين كردن اعداد ، خاموش يا روشن كردن نمايشگر ، استفاده  ورد نظر براي نرم افزار ، تغييرزبان م در صفحه اصلي  امكانات زيادي از قبيل  تغيير نرم افزار 

 را در اختيار شما قرار مي دهد.از راهنما و ارسال اطالعات تمامي ماژول ها به صورت كلي  

 


