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Wybór programu (przyciskiem umieszczonym na płytce centralki urządzenia):
Przytrzymaj przycisk aż dioda LED zacznie migać (pulsować), puść przycisk.
Dioda LED zacznie odliczanie pierwszej z pięciu cyfr Programu; po odpowiedniej liczbie
mignięć przytrzymaj przycisk aż dioda LED ponownie zacznie pulsować, puść przycisk.
Kolejne cyfry numeru Programu zaprogramuj analogicznie. Jeśli programowanie przebiegnie
pomyślnie, dioda LED zamiga 10 razy. Następnie moduł resetuje się, co jest sygnalizowane
dwukrotnym, dłuższym mignięciem LED.
Sprawdzenie numeru programu:
Przytrzymaj krótko przycisk. Początkowo dioda LED modułu wymiga 5-cyfrowy, wcześniej
zaprogramowany numer Programu, a następnie status podłączenia sześciu magistral CAN
mikrokontrolera nawet, gdy urządzenie obsługuje jedynie 2 magistrale. Liczba mignięć
wyznaczająca status podłączenia każdej z 6 magistral CAN:
1 mignięcie - dane z magistrali CAN były wcześniej czytane, obecnie moduł nie otrzymuje
danych;
2 mignięcia - CAN podłączony, otrzymuje teraz dane;
3 mignięcia - CAN odłączony ale wymaga podłączenia;
4 mignięcia - CAN nieobsługiwany, nie wymaga podłączenia.
Na schemacie przyłączeniowym wejście UART RX odpowiada za odbiór informacji a
wyjście UART TX odpowiada za wysyłanie informacji. Portem UART (i RS232 opcjonalnie)
przesyłane są te same dane, jedynie poziomy napięć są inne.
Poprzez port UART (RS232 opcjonalnie) można:
- ustawić numer programu,
- odczytywać numer programu,
- odczytywać dane,
- dokonywać aktualizacji oprogramowania konwertera,
- sterować autem,
- odczytywać i kasować DTC (Data Trouble Codes) tj. dokonywać diagnozy pojazdu,
- odczytywać dane z tachografu i inne.
Konwerter SEO CANshare (22xxxxxx, 29xxxxxx) może współpracować z każdym
urządzeniem typu AVL (Automatic Vehicle Location) tzn. systemem GPS/GSM jeśli takie
urządzenie ma zaimplementowany jeden z naszych protokołów transmisji danych.

V 1.0 010719

