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1. CİHAZ EŞLEŞTİRME
sonra KMK139 optik portunuzun üzerindeki Power butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız. 
Bilgisayarınızdaki Bluetooth cihazları seçeneğinden, cihaz ekleye tıklayın ve ekrandaki 
talimatlar doğrultusunda ilerleyin.
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Şekil 1 Cihazınızın pin «1234» 
numarasını girerek eşleştirme
işlemini tamamlayın.
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Şekil 2

Bu işlemin ardından Bluetooth 
Cihazlar kısmından eşleştirilmiş 
bluetooth portu görebilirsiniz.



Eşleştirme
işleminden sonra Aygıt
Yöneticisinde, biri
gelen biri giden olmak
üzere iki adet port
eklendiğini göreceksiniz.
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Şekil 3

Şekil 4

tüm Bluetooth cihazları için varsayılan 
davranıştır. İletişim kurmak için giden 
port bağlantı noktasının kullanılması 
gerekmektedir. Cihaz ayarlarından bu 
bağlantı noktasını görebilirsiniz veya 
basitçe Bluetooth bağlıysa ilgili bağlantı

LED’ in açık ya da kapalı olduğunu 
gözlemleyebilirsiniz.

Bu durum, seri port profili kullanan (SPP) 



2. FİRMWARE GÜNCELLEME
farklı özelliklerde çalışacak şekilde 
programlamak mümkündür. Güncelleme 
işleminde bir sınırlama yoktur, kullanıcı 
istediği zaman ihtiyaçları doğrultusunda 
güncelleme işlemi gerçekleştirebilir. abcZ 
isimli özel yazılım Firmware güncellemek 
için kullanılır. Yazılımı yükleyin ve açın.
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Optik port’a abcZ programı ile 
bağlandığınızda ve firmware 
güncelleme işlemi başladığında 
Bluetooth ledi yanacaktır.   

Şekil 5
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Şekil 6

Buradan optik 
portunuza 
yüklemek 
istediğiniz 

Yüklemek için 

bu kısımda 
görünecektir.

KMK139 optik portunuza ilgili 

butonuna basmadan önce optik 
portunuzun gücünü kesip veriniz.

Daha sonra ilk 10 saniye içerisinde 
LOAD FW butonuna basınız.

Buradan optik 
portunuzun bağlı 

olduğu COM 
portu seçiniz.

Optik portunuzun 
bağlı olduğu COM 
portları görmek 
için ilgili kısayol 
butonuna basınız.
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Çalışma modu bu prosodürde önemli değildir. (Bu mod 1, 2, 3 vb. olabilir). Yazılım 
ekranından güncellemenin başladığı ve bittiği gözlemlenebilir. Bu işlemin ardından
Bluetooth port yeniden başlar.

Şekil 7

Firmware güncelleme
başlangıcı ve bitişi 
ekrandaki 
açıklamalarda 
görünecektir.
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3. KOMUT MODU TESTİ
Komut modu testi için herhangi bir terminal programı üzerinden KMK139’a 

Mod LED’i pil tasarrufu için 10 saniye sonra kapanacaktır. Doğru bağlantı sırasında ise 
sürekli açık olacaktır. İşlemin ardından terminal programı açılabilir. 

bağlanabilirsiniz. Bu uygulamada ücretsiz bir yazılım olan «RealTerm» terminal programı 
kullanılmıştır. Firmware  yükledikten sonra KMK139’un gücünü kesip tekrar veriniz ve 
daha sonra ilgili terminal programını açınız.

Bluetooth portun 
gücü açık

Mod 4:  
Komut modu,  
en alt led açık

Şekil 8
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Şekil 9

0xFE 0xFE 0x42 0x4C 0x55 0x45 0x30 0x38 0x4E 0x31 0xA10xFF  

Pil durumu sorgulamak için
ilgili komut byte’ı 0xA1 olup
diğer byte’lar sabittir

Bu kısımdan ilgili seri 
ayarları ve COM portu 
seçiniz.19200 8N1
data tipi ile doğru
COM port program
üzerinden seçilmelidir.

Daha sonra terminal programı üzerinden farklı komutları kullanarak optik port 
ile haberleşebilirsiniz. Örneğin bu örnekte olduğu gibi pil gerilim durumunu 
sorgulayabilirsiniz. KMK119 optik portun pil gerilimini sorgulamak için aşağıdaki komutu 
yollamanız gerekmektedir:
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Şekil 10

Bu komutu yolladıktan sonra optik porttan gelecek cevap mV cinsinden pil gerilimini 
göstermektedir. 3.196V pil gerilim durumu. Pil durumu sorgulamak için ilgili komut byte’ı 
0xA1 olup diğer byte’lar sabittir. Komutu yollamak için Send Number’a tıklayınız.

3.196V pil gerilim
durumu

Komutu yollamak
için Send Number’a
tıklayınız.


