
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Платката за съединяване  ADV MEM позволява програмиране на паметта 

монтирана в контролните блокове, оборудвани с изваждаема памет тип 24С08 (8 

пина), чрез системата ADVANTAGE. 

Таблица 1 показва съвместимите контролни блокове. 
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За целите на програмирането, този модул на паметта може да бъде изваден от 

контролният блок и поставен в основата Z, показана на фигура 1, при 

поставянето спазвайте указаната посока.  

Съединете ADV MEM към портът „ІІ С” на програматорът ADVANTAGE (фиг. 

2), чрез приложеният кабел в комплекта. След свързването, системата 

ADVANTAGE е в състояние да въздейства върху паметта и да изпълни всички 

операции по програмиране на радио предаватели/дистанционни, както е 

описано в инструкциите на ADVANTAGE. 

Трябва да се отбележи, че паметта тип 24С08 позволява запомнянето на 

кодовете на най-много 64 дистанционни в паметта. 

 

*И други контролни блокове, които не са описани, могат да бъдат съвместими 

с ADV MEM. Обърнете се към инструкциите, съответстващи на контролният 

блок. 

 

Обновяване на Адвантидж 1.09 

За да бъдат позволени операции с тази памет, трябва да бъдат добавени три 

раздела към Меню за работа : 

- Прочитане на централна радио памет*>> 

Изберете от списъка модела на контролния блок на който съответства 

модула памет. 

След като е избран, Адвантидж отваря нова база данни. Тази база данни 

трябва да бъде наименована, за да бъде записана в специален прозорец. 

Натиснете ОК и Адвантидж въвежда съдържанието на паметта. Сега е 

възможно да се изпълнят всички операции предвидени от софтуера и 

описани в Указанието за работа. 

- Записване на централна радио памет*>> 

Изберете от списъка модела контролен блок на който ще бъде монтиран 

модул памет. 

Записващата фаза на паметта започва веднага. При завършването на тази 

фаза, се изписва съобщението „Central radio memory written” (Централната 

памет е записана) 

- Нулиране на централна радио памет*>> 

Изберете от списъка модела контролен блок на който памета ще бъде 

нулирана. 

Нулирането включва изтриване на всички записани кодове на дистанционни. 

 

*Важна бележка: нови инсталации съвместими с 24С08, може да бъдат 

създадени от File>New Menu. Винаги изпълнявайте прочитане на 

модула памет, за да създадете нова инсталация от 64 дистанционни в 

базата данни. 

 

В този документ са описани измененията в софтуера в сравнение с версия 1.07. 

За всякаква бъдеща информация, моля обърнете се към инструкциите, 

доставени с програматорът (Адвантидж 1.04) 

 

РЕЗЕРВНА ПАПКА 
При всяко пускане, Адвантидж 1.07 прави копие на базата данни. 

(Advance.dat.file) в папка C\Advantage\Backup. Папките са организирани както 



следва: Backup\year\month\date\time_minutes_seconds (копие\година 

месец\ден\час_минути_секунди). 

Резервните копия на файлове по-стари от 180 дни, автоматично се изтриват 

 

МЕНЮ НА ЕКРАН – ПОРЕДНОСТ НА ВЪВЕЖДАНЕ 
Кодовете на дистанционните са изброени в базата данни в поредността на 

хронологичното им въвеждане. 

 

ПРОЗОРЕЦ ЗА ДАННИ НА ИНСТАЛАЦИЯ 
Предвиден е бутон “Load Data” (въведи данни), за да бъде позволено копиране 

на данни за инсталация от един съществуващ архив 

 

 
ВЪВЕЖДАЩ ПРОЗОРЕЦ ЗА КОД НА ДИСТАНЦИОННО 
Избират се кутийки: „copia nome”(копирай име)  - “copia cognomen”(копирай 

фамилия – “copia note”(копирай бележки). 

Те дават възможност да бъде приложен същият ред текст до полетата 

Name/Surname/Notes (Име/Фамилия/Бележки)и да се копира изборът от кодове 

на дистанционни. 

 

 


