
Instrukcja programowania klawiatur PRINTEC DS - 
oprogramowaniemDefinition tool. 

 
 

Oprogramowanie Definitiontool obs uguje klawiatury z uk adami Vector 
oraz Encore i pracuje pod windows NT/XP/7/8 do wersji 5.24, oraz od 
wersji 5.27 pod windows 10. 
 

 
 
 
Przyciski funkcyjne okna g ównego pozwalaj  na: 
 
- wprowadzenie konfiguracji dla ka dego z klawiszy - tabela sns/drv 
(umiejscowienie klawiszy na klawiaturze nie musi odpowiada  pozycji pól 
na ekranie programu, tablica odwzorowuje wyprowadzenia chipu a nie 
umiejscowienie styków klawiszy), 
- odczyt modelu uk adu elektronicznego steruj cego klawiatur  "check 
keyboard presence", 
- zapis do pliku konfiguracji wpisanej do programu "save settings to file" 
- za adowanie z pliku konfiguracji do edycji "load settings from file" 
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- wczytanie konfiguracji do klawiatury "program keyboard" 
- odczyt konfiguracji z pami ci klawiatury "read keyboard eeprom" 
- test dzia ania wgranej konfiguracji "test keyboard". 
 
1) wprowadzanie konfiguracji klawiszy 
 
po ustaleniu jak  wspó rz dn  na tablicy sns/drv ma klawisz który 
chcemy zaprogramowa  klikamy na dan  komórk  i pokazuje si  okno 
konfiguracji klawisza "key settings": 
 

 
 
W oknie tym dokonujemy wyboru która z mo liwych 4 warstw konfiguracji 
chcemy edytowa  oraz czy dany klawisz ma by  aktywny. 
naciskaj c w danej warstwie klawisz "assign macro" wywo ujemy kolejne 
okno konfiguracji znaków w którym dokonujemy bezpo rednniego 
przyporz dkowania znaku lub nawet ci gu znaków ASCII do danej 

nazwa klawisza/ jego funkcji 

czenie/ wy czenie klawisza 

typ klawisza normalny/ funkcyjny 

otwarcie okna konfiguracji znaków 

czenie/ wy czenie warstwy znaku: 
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warstwy - krócej definiujemy jakie znaki prze le klawiatura po naci ni ciu 
klawisza lub kombinacji klawiszy (kombinacja wywo uje dan  warstw ): 
 

 
 
Po wprowadzeniu znaku lub sekwencji/ci gu znaków potwierdzamy 
konfiguracj  przyciskiem Ok i zamykamy okno macro a nast pnie po 
dokonaniu definicji pozosta ych klawiszy naciskamy w g ownym oknie 
programu przycisk "program keyboard" i czekamy a  pasek post pu na 
dole okna  dojdzie do ko ca i pojawi si  okienko potwierdzenia 
zako czenia procedury programowania: 
 

 
Po zako czeniu procedury nale y wypi  klawiatur  ze z cza USB i 
wpi  j  ponownie (nowy program/konfiguracja zaczyna dzia  po 
restarcie zasilania chipu klawiatury).  

kod zaprogramowanego znaku lub ci gu 
znaków dla jednej warstwy mo e to by  ci g 
do 16 znaków, znaki wprowadzamy 
naciskaj c je na klawiaturze wbudowanej w 
laptopa lub innej której klawisze/funkcje 
chcemy skopiowa  

pomocnicze klawisze pozwalaj ce uzyska  
nietypowe znaki jak np kod klawisza myszki 
lub klawisze funkcyjne np ctrl+ (znak) 

kod zaprogramowanego znaku lub ci gu 
znaków dla jednej warstwy mo e to by  ci g 
do 16 znaków 

konfigyracja klawiszy pod wietlenia i regulacji 
no ci dla klawiatur HL i specalnych. 


