คูมือการใชงานโปรแกรม
IPM Service Software V2.0
กับเครื่องรับ PVR+

ขั้นตอนการใชงาน IPM Service Software V 2.0

โปรแกรมนี้ใชสําหรับแกปญหาทางซอฟทแวร ซึ่งตัวโปรแกรมสามารถใชงานกับเครื่องรับ IPM801
และ PVR+

1. ปญหาทางซอฟทแวรที่สามารถแกไขโดยการโหลดสําหรับ PVR+
เชน ปญหา PVR+ หนาจอมืด ขึ้นแตไฟแดงอยางเดียว ซึ่งจะแสดงอาการดังรูป

รูปที่ 1 เครื่องรับPVR+

รูปที่ 2 ภาพจากหนาจอโทรทัศน (ยังไมไดเสียบสาย AV)

รูปที่ 3 ภาพจากหนาจอโทรทัศน (หลังจากเสียบสาย AV)
อาการ รูปที่ 1 เสียบปลั๊กแลวเครื่องรับ PVR+ ขึ้นไฟแดงอยางเดียว
รูปที่ 2 กอนที่จะเสียบสาย AV เขาที่เครื่อง PVR+
รูปที่ 3 เสียบสาย AV เขาที่เครื่อง PVR+ โทรทัศนจะเปนจอมืด

2. รูจักกับตัวเครื่อง

2.1.ตัวอยางตําแหนงตางๆ บนเครื่อง PVR+

ชองตอ RS-232

Power LED ไฟสีแดง
ปุม Power
Signal LED ไฟสีเขียว
ชองตอ RS-232

3. อุปกรณที่จะตองเตรียม

3.1.เครื่อง IPM 801 หรือ PVR+ ที่ตองการแกไข
3.2.ซอฟทแวรสําหรับโหลดแกไขชื่อ “IPM_Service_V.2.0.exe”
3.3.เครื่องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ (Desktop) หรือเครื่องโนตบุค (Laptop Computer) ที่มีชอง
ตอ RS-232 และสายโหลด RS-232 (หากไมมี สามารถประกอบเองไดโดยดูวิธีประกอบ
ดานทายเอกสาร)

รูป Port ตอ RS-232 แบบตัวผู

รูปสายโหลด RS-232 ตัวเมีย

3.4.กรณีเครื่องเปนโนตบุคหรือคอมพิวเตอรตั้งโตะที่ไมมีชองตอ RS-232 จะตองใชสายแปลง
USB เปน RS-232 เชน UC232A

(ดูตัวอยางไดจากhttp://www.buycoms.com/spec.asp?ProductTypeID=10&ProductID=439
http://www.be2hand.com/scripts/shop.php?user=comstore&do=view&id=82711และ
สามารถหาซื้อไดตามรานขายสินคา IT ทั่วไป)

4. ขั้นตอนการโหลดซอฟทแวรจากเครื่องคอมพิวเตอร

ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเครื่องรับที่นํามาแกไข
a) นําเครื่องรับ PVR+ ตอสายโหลด RS-232 ที่ตอมาจากคอมพิวเตอรดังรูป (ยังไมตองเสียบ
ปลั๊ก)

รูปเสียบสาย RS-232 เขากับ
Port คอมพิวเตอร

รูปตอสายโหลด RS-232
เขากับเครื่องรับ

b) PVR+ ใหกดปุม Power ที่เครื่องคางไว จากนั้นเสียบปลั๊กไฟเครื่อง PVR+ และยังคงกด
ปุมคางไวจนกวา LED สีเขียวจะติดขึ้นมา (บางกรณีทั้งไฟแดงและไฟเขียวจะติดคาง
บางกรณีจะติดเฉพาะไฟแดงแลวแตอาการเสียของเครื่อง)
หรือ

รูปเครื่อง PVR+ เมื่อเสียบปลั๊กและกดปุม Powerคาง

ขั้นตอนที่ 2 : เตรียมเครื่องคอมพิวเตอรที่จะใชโหลดขอมูลไปยังเครื่องรับ
c) เรียกโปรแกรมโดยดับเบิลคลิ๊กไฟลที่ชื่อ “IPM_Service_V2.0.exe” จะปรากฏหนาตาง
โปรแกรมสําหรับโหลดดังภาพ

ชองสําหรับเลือก Port
คอมพิวเตอรที่ใช
ถาโหลดโดยใช
สาย RS 232

กดปุมนี้เมื่อตองการเริ่ม
โหลดSoftware เขา
เครื่องรับ

เลือกรุนเครื่องรับที่
ตองการโหลด Software

กรณีมีสายแปลง จาก
RS-232 เปน USB

กดปุมนี้เมื่อตองการหยุด
หรือยกเลิกการโหลด
โปรแกรม
d) กรณี ใ ช ส ายโหลด RS-232 ตั ว เมี ย กั บ คอมพิ ว เตอร ซึ่ ง เราต อ งทราบว า ช อ งต อ ของ
คอมพิวเตอรเปนชองตอหมายเลขอะไร เชน COM1, COM2 ฯ (โดยสวนใหญชองตอ RS232 จะเปนชอง COM1)
กรณีเครื่องโนตบุคหรือ PC ที่ใชสายแปลงจากRS-232 เปน USB ใหทําการลงไดรเวอร
ของสายแปลงใหเรียบรอยกอนใชงานและเลือกชอง USB Convertor ดวย
e) เครื่อง PVR+ ใหเลือกหัวขอ “แกไขเครื่อง PVR+” จากนั้นกดเริ่มตน เพื่อใหโปรแกรม
ทํางาน ซึ่งจะแสดงสถานะกําลังโหลดขอมูล ดังรูป

f) รอจนกระทั่งสถานะการโหลดเสร็จสิ้น ใหนําเครื่องรับไปเปดตรวจสอบหนาจอจะขึ้นดังรูป

g) จากนั้นใหถอดปลั๊กไฟเครื่ องรับเพื่อ นําเครื่ องที่โหลดเสร็จแลวไปโหลดซอฟท แวร
แบบเครื่องตอเครื่องจากเครื่องแมรุนเดียวกันที่สมบูรณและเปน Version ลาสุดอีก
ครั้ง จึงจะเรียบรอย

5. ขั้นตอนการโหลดเครื่องตอเครื่อง (สําหรับ IPM PVR+)

ขั้นตอนที่ 1: เตรียมอุปกรณการโหลดเครื่องตอเครื่อง
5.1.เครื่อง IPM PVR+ ที่เตรียมใหเปนเครื่องตนแบบซึ่งไดมีเวอรชั่นซอฟทแวรลาสุดและมีชองที่
ครบถวนและตามตองการเรียบรอยแลว (ตอไปนี้จะเรียกวาเครื่องแม)
5.2.เครื่อง IPM PVR+ ที่เพิ่งจะโหลดจากเครื่องคอมพิวเตอรตองการแกไข (ตอไปนี้จะเรียกวา
เครื่องลูก)
5.3.สายโหลด RS-232 แบบตัวเมีย(หากไมมีสามารถประกอบเองไดโดยดูวิธีประกอบด านทาย
เอกสาร)
ขั้นตอนที่ 2: โหลดเครื่องตอเครื่อง
5.4.เสียบปลั๊กไฟเครื่องแม LED สีแดง (Power) จะติดคาง

5.5.เปลี่ยนสถานะการทํางานเครื่องแมใหอยูในโหมด Stand by โดยการกดปุม Power ที่รีโมท
หรือปุม Power ที่เครื่องรับ (LED สีเขียวจะกระพริบ 2-3 ที แลวดับ)

กระพริบ 2-3 ที
5.6.ตอสายโหลด RS-232 ที่เครื่องแมเขากับเครื่องลูกที่ตองการโหลดขอมูลลงไป

5.7.เสียบปลั๊กเครื่องลูก เพื่อเริ่มตนการโหลดเครื่องตอเครื่อง

5.8.LED สีเขียว (Signal) ของเครื่องลูกจะกระพริบตลอด บอกถึงสถานะ กําลังโหลด

5.9.ในกรณีโหลดเสร็จ LED สีเขียว (Signal) ของเครื่องลูกจะหยุดกระพริบ และดับลง

LED สีเขียวดับลง
5.10. เสร็จสิ้นขั้นตอนการโหลด เครื่องแม และเครื่องลูก จะโชว LED สีแดงเทานั้น หลังจาก
โหลดเสร็จควรปด-เปดเครื่องลูก กอนนําไปใชงาน
5.11. ถาเครื่องรับโหลดไมสมบูรณ เครื่องแมจะขึ้นไฟ LED สีเขียวคาง ตองทําการโหลดเครื่อง
ตอเครื่องใหมอีกครั้ง

6. สายโหลด RS 232

6.1. แนะนําสายโหลด RS-232
RS-232 ยอมาจาก Recommended Standard-232 (มาตรฐานแนะนํารุน 232) เปน
มาตรฐานการเชื่อมตอขอมูล แบบอนุกรม (Serial Port) ทั้งนี้มาตรฐาน RS-232 จํากัดความ
ยาวสายไวที่ 50 ฟุด (หรือประมาณ 15 เมตร) สําหรับการสงสัญญาณที่ความเร็ว 19,200
บิทตอวินาที โดยที่ความยาวสายจะตองสั้นลงถาตองการสื่อสารที่ความเร็วสูงขึ้น
6.2.วิธีการทําสายโหลด RS-232
6.2.1.1. ตองหาสายโหลด RS-232 และหัว DB9 ตัวเมีย จํานวน 2 ตัว
6.2.1.2. วิธีการใหตอขา 5 ตอถึงกัน สวนขา 2 ตอกับ3 และขา 3 ตอกับ 2 ไขวกัน ดังรูป

