
Uzaktan kumanda ve alıcı programlama

O - BOX         PC Software



A ) ON/OFF butonu (2 sn basılı tutun). 

B ) Kumanda yükleme/okuma. Kumandayı resimde görüldüğü şekilde O-Box üzerine yerleştirin.   

(sadece Era One ve Inti  kumandalar içindir)

C ) Hafıza kartı yuvası. Nice BM hafıza kartları için kullanılır.

D ) Receiver yuvası. OXI, SMXI ve SMXIS alıcılar için kullanılır.

E ) Enerji adaptörü girişi. PC kablosu bağlantısı varsa enerji adaptörü kullanılmayabilir.

F ) PC USB kablosu girişi.

G ) RF232 çevirici adaptör girişi. (seri port kablo için, opsiyonel kablo kiti gerekli)

H ) TTBus girişi. (panjur ve tente motorları için, opsiyonel kablo kiti gerekli)

I  ) Tx girişi. (Era FloR kumanda programlama için,   opsiyonel kablo kiti gerekli)

L ) Kart okuyucu. (MOCARD)

M ) Kumanda frekansı okuyucu ( Smilo). Kumandayı karşısına getirmeye gerek yoktur. FloR, 

Kumandanın butonuna basılı tutmanız yeterlidir.

PC ekran görüntüsü

Ana sayfa Ayarlar ikonuna tıklayıp açılan pencerede Password  bölümü ile 

O-Box cihazınıza açılış şifresi verebilirsiniz.



1) OXI alıcıya sertifikalı Era One veya Era Inti kumanda yüklenmesi :

1-1) O-Box cihazını ve PC programını açın.

O-Bax bağlantısı
bu şekilde olmalıdır.
Aksi durumda bağlantı
hatası vardır.

1-2) O-Box üzerine OXI kumanda alıcısını yerleştirin. 

1-3) PC ekranında Alıcılar ikonuna tıklayın.

1-4) PC ekranında aşağıdaki ekran açılacak. İleri butonuna tıklayın. 

1-5) Aşağıdaki ekranda Alıcı Ayarlarını Oku seçmesine tıklayın. 

1-6) Aşağıdaki ekranda OK butonuna tıklayın. Ekranda alıcı seçimi penceresi açılırsa 
       işlem yapacağınız alıcı tipi seçin ve tekrar OK butonuna tıklayın. 



1-7) O-Box üzerine bir adet kumanda yerleştirin ve Sertifika ile Programlama butonuna tıklayın.

1-8) Aşağıdaki ekran açılınca sağ taraftaki kumanda görüntüsü üstünden tanımlama yapılacak 

butonu işaretleyin.

1-9) Mod2 ve Foksiyon 1 seçilmiş olduğunu kontrol ettikten sonra ekranın sağ altındaki

Program butonuna tıklayın.

1-10) Aşağıdaki ekran açılınca OK butonuna tıklayın. Kumanda alıcıya tanımlanmıştır.

      
Yeni bir kumanda programlamak için yeni kumandayı  O-Box üzerine yerleştirin.
      
      
Sağ üst taraftaki Yenile butonuna tıkladıktan 9 ve 10.ncu maddeyi tekrarlayın.
      
      

1-11) Bütün kumandaları tanımladıktan sonra sağ alttaki İptal butonuna tıklayın

1-12) Aşağıdaki ekran açılınca sol üstteki  Veri Yaz butonuna tıklayıp programları 

alıcının hafızasına kaydedin.



2) Oluşturulan projeyi dosyaya kaydetmek :

2-1) Tanımlama işlemi bittikten sonra sol tarafta Dosyaya Kaydet butonuna tıklayın.

2-2) Açılan pencerede önce kaydedilecek klasörü belirleyin, daha sonra bir dosya adı verin.

ve Kaydet butonuna tıklayın.

2-4) Ana ekranda Kurulumlar ikonuna tıklayın.

2-3) Sol üst taraftaki Geri butonuna tıklayarak O-Box ana ekranına dönün.

2-5) Aşağıdaki ekranda Yeni Kurulum butonuna tıklayın.

2-6) Aşağıdaki ekranda proje bilgilerini girip Değişklikleri Kaydet butonuna tıklayın.

Daha sonra Dosyadan Al butonuna tıklayın.



2-7) Aşağıdaki ekranda daha önce dosyaya kaydettiğiniz projeyi seçin ve Aç butonuna tıklayın

2-8) Aşağıdaki ekranın alt kısmında dah önce klasöre kaydedilen proje görünecek. 

Değişiklikleri Kaydet butonuna tıklayıp yapılan işlemleri kaydedin.

3) Dosyadan yükleme  :

3-1) O-Box üstüne yerleştirilen alıcı bilgileri okunduktan sonra sol tarafta Dosyadan Yükle

butonuna tıklayın.

3-2) Açılan pencerede kaydedilecek dosyayı seçin ve Aç butonuna tıklayın.



4-1) Kumanda tanımlama işlemi bittikten sonra sol tarafta Şifreyi Değiştir butonuna tıklayın.

4) OXI alıcıyı kilitleme :

4-2) Yeni bir şifre yazdıktan sonra OK butonuna, peşinden ekranın sol üst tarafındaki

Veri Yaz butonuna tıklayın.

4-3) Şifre değiştirmek için 4-1 ve 4-2 maddelerini tekrar uygulayın.

5) Kayıp kumandanın yerine kumanda tanımlama :

5-2) PC ekranında Kurulumlar ikonuna tıklayın.

5-3) Açılan ekranda Müşteri adını seçin.

5-6) Öncelikli olarak TX i değiştir butonuna tıklayın.

5-1) O-Box üzerine bir kumanda yerleştirin (Era One veya Era Inti).

(kumandayı doğru seçebilmek için sertifika tanımlama sırasında 

çalıştırdıktan sonra eski kumanda alıcıyı çalıştırmayacaktır.

5-4) Müşteri sayfasının alt kısmındaki işlem yapacağınız projeyi seçin.

5-5) Aşağıdaki ekran açılınca işlem yapacağınız kumandayı seçin.

Notlar kutusunda her kumandaya bir isim veya rakam verin)



6) FloR veya Smilo kumandaların SMX alıcılara yüklenmesi :

6-1) O-Box cihazını ve PC programını açın.

O-Bax bağlantısı
bu şekilde olmalıdır.
Aksi durumda bağlantı
hatası vardır.

6-2) O-Box üzerine SMXI veya SMXIS kumanda alıcısını yerleştirin. 

6-3) PC ekranında Alıcılar ikonuna tıklayın.

6-4) PC ekranında aşağıdaki ekran açılacak.

6-5) Aşağıdaki ekranda alıcı tipini SMX seçin. Alıcı modeli otomatik olarak görünecektir.

6-6) PC ekranında aşağıdaki ekran açılacak. İleri butonuna tıklayın. 



6-7) Aşağıdaki ekranda Alıcı Ayarlarını Oku seçmesine tıklayın. 

6-8) Aşağıdaki ekranda Tx den kod Ekle butonuna tıklayın.

6-9) Sağ alttaki Ekle butonuna tıklayın ve kumandanın tanımlamak istediğiniz butonuna
basılı tutun. Ekranda kod bölümünde kumanda kodu rakamları çıkmadıysa kumanda
butonuna tekrar basın.

Diğer kumandalar için 3-9 maddesini tekrar uygulayın.
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