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Easy Scan Plus

A könnyen használható és hordozható eszköz
végigvezeti Önt a teljes másolási folyamaton;
azonosítja az eredeti távirányítót, javaslatot tesz
arra, hogy melyik Silca távirányító szükséges a
másoláshoz és igény esetén elkészíti az új
távirányítót.

Az Easy Scan Plus terméket a CE szabványok
szerint terveztük és gyártottuk.
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A Silca Easy Scan Plus egy olyan eszköz, amellyel a
vevőknek komplett és hatékony kapu távirányító
másolási szolgáltatás kínálható.

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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B
A

C

N

D
L
D Funkciógombok
L Ki/be kapcsoló gomb

N Terület új Air4 távirányító programozásához

Felhasználói felület
A Grafikus kijelző

B Kijelző menü görgető gombok

C Terület az eredeti távirányítók beolvasására

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Easy Scan Plus +

PC-VEL

oldalról letölthető „Air4 távirányító
programozó szoftver” speciális PC-program
használatával.

ÖNÁLLÓ

Üzemmódok

Az Easy Scan Plus kétféle módon működhet:

◼ Önálló üzemmódban

◼ Számítógépre csatlakoztatva, a www.silca.biz

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Önálló üzemmódban
◼ Azonosítja az eredeti távirányítót, a
frekvenciáját és a kódtípusát (fix vagy
ugrókód)
◼ Jelzi, hogy lehet-e másolni a távirányítót és
ha igen, akkor melyik Silca Air4 távirányítót
kell használni
◼ Ellenőrzi, hogy az új másolt távirányító
megfelel-e az eredetinek
◼ Frekvenciamérőként is működik, amikor
leolvassa az eredeti és a másolt távirányító
frekvenciáját
◼ Behangolja a kvarc távirányítók
jelintenzitását
◼ Az eredeti Easy Scan valamennyi funkcióját
tartalmazza
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ÖNÁLLÓ

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.

Easy Scan Plus +

Az Easy Scan Plus PC-vel összekötve, egy sor olyan
egyedülálló és speciális funkciót kínál, amelyek
alapvetően fontosak a professzionális távirányító
másoló szolgáltatáshoz.
◼ Frissíti az Easy Scan Plus és az Air4 Plus készülékek
belső szoftverét.
◼ Speciális funkciók:
- Könnyen azonosítja az eredeti távirányítót
- Elkészíti az új távirányítókat
- A szoftver adatbázis használatával létrehozza a
gyakoribb távirányító kódokat az eredeti használat
nélkül
- További funkciói a távirányítók frekvenciájának
finombeállítása és a telepítő kódok módosítása
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PC-VEL

Számítógépet és az „Air4 programozó
szoftvert” használó funkciók (opcionális)

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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NEM REGISZTRÁLT
készülék

REGISZTRÁLT
készülék

REGISZTRÁLT készülék
AKTIVÁLT szoftverrel (opcionális)

Készülék beállításainak módosítása

IGEN

IGEN

IGEN

Adatbázis konzultáció

NEM

IGEN

IGEN

Szoftverprogram-frissítések

NEM

IGEN

IGEN

Easy Scan Plus frissítések

NEM

IGEN

IGEN

Air4 Plus frissítések

NEM

IGEN

IGEN

Új távirányító másolása NFC technológiával

NEM

NEM

IGEN

Távirányító készítése az eredeti nélkül

NEM

NEM

IGEN

Fix kódos távirányítók létrehozása és másolása a DIP kapcsoló
konfiguráción keresztül

NEM

NEM

IGEN

Távirányító új példányainak létrehozása archivált adatokból

NEM

NEM

IGEN

Nyomógomb funkciók programozása áthúzással

NEM

NEM

IGEN

Bővített távirányító paraméterek kezelése és személyre szabása

NEM

NEM

IGEN

FUNKCIÓK
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Easy Scan Plus funkciók

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Air4 programozó szoftver

Szoftver letöltése
◼ A szoftver a www.silca.biz oldalról tölthető le

◼ A weblap egyszerű eléréséhez adja meg az
"EASYSCANPLUSSOFTWARE" nevet a weboldal
keresősávjában

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Air4 programozó szoftver
Easy Scan Plus regisztrálás
◼ Az „Air4 távirányító programozó szoftver”
használatához az EasyScan Plus regisztrálása
szükséges
 A regisztrációhoz meg kell adni az Easy Scan Plus
gyártási számát és egy ÉRVÉNYES e-mail címet a
szoftver honlap „Beállítások” linkjének
használatával, majd a „Regisztrálás/aktiválás
ellenőrzése” opcióra kell kattintani
BEÁLLÍTÁSOK
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KÉSZÜLÉK REGISZTRÁLÁS

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Air4 programozó szoftver
Szoftver aktiválás

◼ A szoftver aktiválásához lépésről lépésre kövesse a
szoftver aktiválás csomagban megadott
utasításokat
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◼ Ahhoz, hogy az „Air4 távirányító programozó
szoftver” valamennyi bővített funkcióját ki tudja
használni, aktiválási kódot kell vásárolnia
(Rendelési kód: D747834ZB)

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Frissítési lehetőségek
A következőkhöz érhetők el:

◼ Easy Scan Plus szoftver
◼ Air4 Plus távirányító szoftver
◼ Air4 távirányító programozó szoftver

◼ Folyamatos készlet áll rendelkezésre
◼ A Silca által fejlesztett új, eredeti távirányító
alkalmazások közvetlen elérhetősége
◼ A legfrissebb Silca dokumentációk és
információk elérése, amelyek lehetővé teszik a
legjobb távirányító másolási szolgáltatás
nyújtását a vevők részére
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Előnyök:

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Az eredeti távirányító könnyű
azonosítása

◼ Az egyes eredeti távirányítók fényképei
nagyban megkönnyítik a keresést és a
beazonosítást
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◼ A szoftver az eredeti távirányítók átfogó
adatbázisát tartalmazza, amelyben
gyártmány, típus, frekvencia, távirányító
típusa (fix vagy ugró kódos) stb. szerint
lehet keresni

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Könnyű másolási mód

◼ A szoftver ezután a megfelelő Silca Air4 Plus
távirányítót javasolja használatra. Nincs
szükség a gombok egyenkénti
programozására. Számos távirányító esetében,
elég egy nyomógombot beállítani, a másik 3
programozása automatikusan történik
◼ Különböző funkciók programozhatókak a
különböző gombokhoz, vagy ugyanaz a funkció
programozható akár mind a 4 gombra
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◼ A Easy Scan Plus szoftver végigvezeti Önt az
eredeti távirányító azonosításán és másolásán

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Áthúzás funkció a nyomógombok
rendezéséhez
◼ A nyomógombok egyszerűen úgy állíthatók
be, hogy áthúzza őket az eredeti távirányítóról
az új távirányítóra a számítógépen.
◼ Egy vagy több eredeti távirányítóról a
funkciók így másolhatók át, az új
távirányítóra.

Az eredeti távirányító a
gomb funkció az új
Silca távirányítós kulcs
valamennyi gombjára
átmásolható.
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Egyszerűen úgy
másoljon egy vagy
több nyomógombot az
eredeti távirányítóról,
hogy húzza át őket a
kiválasztott gombra az
új Air4 Plus távirányítós
kulcson.

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Távirányító paraméterek kezelése és
személyre szabása
◼ Az alábbi paramétereket lehet módosítani:

◼ Frekvencia

◼ Gomb forgó kód számláló
◼ Távirányítós kulcs forgó kód számláló

◼ Telepítő kód
◼ Ezek a funkciók lehetővé teszik a telepítő
számára, hogy az új távirányító
finombeállításával optimalizálja annak
teljesítményét.
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◼ Gomb kód

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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◼ A leggyakoribb rögzített és ugró kódú
távirányítók az eredeti nélkül
készíthetők el, a szoftverben elérhető
átfogó adatbázisnak köszönhetően.
Tökéletes az elveszett, sérült vagy
kopott távirányítók pótlásához.

Az új távirányító készítése az
eredeti nélkül
A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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◼ Az új másolatok könnyen
elkészíthetők a szoftver
adatbázisból.

Új DIP kapcsolós távirányítók
másolása és elkészítése

◼ A belső DIP kapcsolón keresztül
másolhat és készíthet új
távirányítókat akár elveszett vagy
sérült távirányítós kulcsok esetén is.

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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Vevő
Adat

◼ Lehetővé teszi az adatok lehívását az
előző feladatok archívumából.

Adatok tárolása
az adatbázisban

Távirányító
Adat

Vevő archívum funkció

◼ Felgyorsítja a már elkészített
távirányítók további példányainak
készítését.

A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék
kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében.
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www.silca.biz
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Az ipari tulajdonnal kapcsolatos jelenlegi előírásoknak megfelelően ezennel kijelentjük, hogy az e dokumentumban említett védjegyek vagy kereskedelmi nevek a zárak engedélyezett gyártóinak és a
felhasználók kizárólagos tulajdonát képezik. A szóban forgó védjegyeket vagy kereskedelmi neveket kizárólag tájékoztatás céljából említjük, hogy gyorsan azonosítani lehessen bármilyen zárat, amihez
kulcsaink készülnek. Ez a dokumentum kizárólag Silca termékeket használó professzionális vágóknak van fenntartva. / A dokumentumban szereplő valamennyi információ és illusztráció kizárólag
útmutatóul szolgál. A Silca fenntartja a jogot arra, hogy módosítsa a termék kialakítását, méreteit vagy adatait a termékminőség javítása érdekében. A dokumentum tartalmát teljes körűen szerzői jog
védi, és semmilyen formában nem másolható vagy sokszorosítható a Silca S.p.A. írásos engedélye nélkül. Bármilyen vitás kérdés az a bíróság rendez, amely a cég székhelye szerint illetékes, és
minden más bíróság kifejezetten kizárt.

