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 BON D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE BON D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE BON D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE BON D'ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

CCoonnddiittiioonnss  ddee  ggaarraannttiiee  ::
11..  NNaattuurree  ::
LLaa  ggaarraannttiiee  ddoonnnnee  ddrrooiitt  aauu  rreemmppllaacceemmeenntt  ggrraattuuiitt  ddeess  ppiièècceess  ddééffeeccttuueeuusseess  ppaarr  llee  ccoonnssttrruucctteeuurr,,  ssaannss  ffaaccttuurraattiioonn  ddee  llaa  mmaaiinn  dd’’œœuuvvrree..

22..  EExxcclluussiioonn  ::
aa))  TToouuss  lleess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  aacccciiddeenntt  ssuuiittee  àà  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  iimmpprroopprree  oouu  aannoorrmmaallee..
bb))  TToouuss  lleess  ddoommmmaaggeess  lliiééss  àà  ll''iinnssttaallllaattiioonn  eett//oouu  nnee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ppaass  àà  ll''uuttiilliissaattiioonn  dduu  ssttaannddaarrdd  hhaabbiittuueell..
cc))  TToouuss  lleess  ddoommmmaaggeess  lliiééss  àà  uunnee  ssuurrtteennssiioonn,,  uunnee  uuttiilliissaattiioonn  aabbuussiivvee  dduu  mmaattéérriieell,,  àà  llaa  nnéégglliiggeennccee  dduu  cclliieenntt,,  àà  uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  éélleeccttrriiqquuee
ddééffeeccttuueeuussee,,  aauu  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  iinnssttrruuccttiioonnss  dd''iinnssttaallllaattiioonn  oouu  dd''uuttiilliissaattiioonn  oouu  àà  ll''iinntteerrvveennttiioonn  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  llee  cclliieenntt  oouu  uunn  ttiieerrss  ssuurr  llee  mmaattéérriieell..
dd))  SSoonntt  ééggaalleemmeenntt  eexxcclluuss  ddee  llaa  pprréésseennttee  ggaarraannttiiee  ttoouuss  lleess  ddoommmmaaggeess  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  dduuss  aauu  ffaaiitt  ddee  ttiieerrss..

33..  CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  ::
LLaa  pprréésseennttee  ggaarraannttiiee  nnee  ccoonnffèèrree  aauuccuunn  ddrrooiitt  àà  qquueellqquuee  iinnddeemmnniittéé  ppoouurr  llee  pprrééjjuuddiiccee  ccoonnssééccuuttiiff  àà  ll''iimmmmoobbiilliissaattiioonn  ddee  ll''aappppaarreeiill  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee
ddee  ggaarraannttiiee..

44..  MMooddaalliittéé  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ::
aa))  AAuuccuunn  ddiissttrriibbuutteeuurr  oouu  rreevveennddeeuurr  nn''aa  aauuttoorriittéé  ppoouurr  mmooddiiffiieerr  lleess  tteerrmmeess  ddee  llaa  ggaarraannttiiee..
bb))  LLaa  ggaarraannttiiee  nn''aaffffeeccttee  eenn  rriieenn  llaa  ggaarraannttiiee  llééggaallee..
cc))  LLee  bbéénnééffiiccee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  iimmppoossee  llee  rreettoouurr  dduu  bboonn  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ccii--jjooiinntt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  1155  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  ll''aaccqquuiissiittiioonn  dduu
mmooddeemm..
dd))  LLee  nnuumméérroo  ddee  sséérriiee  ddee  ll''aappppaarreeiill  nnee  ddooiitt  êêttrree  eennlleevvéé,,  nnii  mmooddiiffiiéé..

AAffiinn  ddee  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ll''eennsseemmbbllee  ddee  cceess  pprreessttaattiioonnss,,  iill  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  rreemmpplliirr
ddûûmmeenntt  llee  bboonn  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee,,  ssaannss  oommeettttrree  ddee  pprréécciisseerr    llee
nnuumméérroo  ddee  sséérriiee  iinnddiiqquuéé  ssuurr  llee  mmaattéérriieell  ((ppaass  ssuurr  llee  CCDDRROOMM))  eett  ddee  llee  rreennvvooyyeerr
ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  1155  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  ll''aaccqquuiissiittiioonn  dduu  mmooddeemm  àà  ll''aaddrreessssee  iinnddiiqquuééee
aauu  vveerrssoo..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JJee  bbéénnééffiicciiee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  11  aann  KKOORRTTEEXX
NNoomm  ::
PPrréénnoomm

SSoocciiééttéé  ::

FFoonnccttiioonn  ::

AAddrreessssee  ::

CCooddee  ppoossttaall  :: EE--MMaaiill  ::

VViillllee  ::

TTeell  :: FFaaxx  ::

NN°°  ddee  sséérriiee  ::

NNoomm  eett  aaddrreessssee  dduu  rreevveennddeeuurr  ::

NNoomm  dduu  pprroodduuiitt  ::

DDaattee  dd''aacchhaatt  ::

IInnddiiqquueezz  ttrrooiiss  éélléémmeennttss  qquuii
oonntt  mmoottiivvéé  vvoottrree  aacchhaatt  ::

!!  LLee  ddeessiiggnn
!!  LLaa  rrééppuuttaattiioonn
!!  LLeess  ccoonnsseeiillss  dduu  vveennddeeuurr
!!  LLee  pprriixx
!!  LLeess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss

tteecchhnniiqquueess
!!  LLaa  ffoonnccttiioonn  rrééppoonnddeeuurr
!!  LLaa  ffoonnccttiioonn  mmooddeemm
!!  LLaa    ffoonnccttiioonn  mmaaiinnss  lliibbrreess
!!  …………………………………………....
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PPOOUURRQQUUOOII  RREETTOOUURRNNEERR  DDEESS  MMAAIINNTTEENNAANNTT  VVOOTTRREE  BBOONN
DD''EENNRREEGGIISSTTRREEMMEENNTT  DDEE  LLAA  GGAARRAANNTTIIEE  ??

 VVOOUUSS  BBEENNEEFFIICCIIEEZZ  DDEE  LLAA  GGAARRAANNTTIIEE  11  aann

 VVOOUUSS  RREECCEEVVEEZZ  LLEESS  OOFFFFRREESS  DDEE  MMIISSEE  AA  JJOOUURR
EEnn  rreennvvooyyaanntt  vvoottrree  bboonn  dd''eennrreeggiissttrreemmeenntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee,,  KKOORRTTEEXX  vvoouuss  iinnffoorrmmee  ssuurr
lleess  nnoouuvveelllleess  vveerrssiioonnss  ddee  llooggiicciieellss  eett  pprroodduuiittss  qquuee  vvoouuss  ppoossssééddeezz  ::  lleess  pprriixx,,  lleess
ccoonnddiittiioonnss  dd''éécchhaannggee,,  lleess  ssppéécciiffiiccaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess......

 VVOOUUSS  EETTEESS  IINNFFOORRMMEESS  EENN  PPRRIIOORRIITTEE
KKOORRTTEEXX  vvoouuss  ttiieenntt  aauu  ccoouurraanntt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  nnoouuvveeaauuttééss,,  pprroodduuiittss,,  pprroommoottiioonnss  eett
iinnffoorrmmaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess..

CCOOMMMMEENNTT  BBEENNEEFFIICCIIEERR  DDEE  LLAA  HHOOTT--LLIINNEE  ??

VVoouuss    ppoouuvveezz    bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  HHOOTT--LLIINNEE  KKOORRTTEEXX  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  112200  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt
ll''aaccqquuiissiittiioonn  dduu  mmooddeemm..  EEnn  ttéélléépphhoonnaanntt  aauu  0011  4499  9922  5555  5500,,  ddeess  tteecchhnniicciieennss  ccoommppéétteennttss  vvoouuss  ooffffrreenntt  uunnee
aaiiddee  ppeerrssoonnnnaalliissééee,,  ppaarr  FFaaxx  aauu  0011  4499  9922  5555  7777..  AAtttteennttiioonn  !!  LLaa  dduurrééee  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aavveecc  llaa  HHOOTT--
LLIINNEE  KKOORRTTEEXX  ééttaanntt  lliimmiittééee  àà  55  mmnn  mmaaxxiimmuumm,,  nnoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllloonnss  ddee  rreelleevveerr  vvoottrree  ccoonnffiigguurraattiioonn
mmaattéérriieellllee  ((ttyyppee  ddee  mmooddeemm,,  mmaacchhiinnee,,  ssyyssttèèmmee  dd''eexxppllooiittaattiioonn,,  llooggiicciieellss  uuttiilliissééss,,  ttyyppee  ddee  lliiggnnee
ttéélléépphhoonniiqquuee......))  eett  ddee  pprrééppaarreerr  vvooss  qquueessttiioonnss  aavvaanntt  dd''aappppeelleerr..

CCOOMMMMEENNTT  RREETTOOUURRNNEERR  UUNN  MMAATTEERRIIEELL  DDEEFFEECCTTUUEEUUXX  ??

PPoouurr  bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  KKOORRTTEEXX  ddee  11  aann,,  iill  eesstt  iimmppéérraattiiff  ddee  jjooiinnddrree  uunnee  ccooppiiee  ddee  vvoottrree  ffaaccttuurree
dd''aacchhaatt  lloorrss  dduu  rreettoouurr  ddee  vvoottrree  mmaattéérriieell  aauu  sseerrvviiccee  rrééppaarraattiioonn  eett  dd''aavvooiirr  rreennvvooyyéé  aauu  pprrééaallaabbllee  vvoottrree  bboonn  ddee
ggaarraannttiiee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  1155  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  ll''aaccqquuiissiittiioonn  dduu  mmooddeemm..  NNoouuss  vvoouuss  ddeemmaannddoonnss  ééggaalleemmeenntt  ddee
jjooiinnddrree  uunn  ddeessccrriippttiiff  dduu  ddyyssffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rreennccoonnttrréé..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KKOORRTTEEXX  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL
SSEERRVVIICCEE  RREEPPAARRAATTIIOONN

113399,,  114477  AAVVEENNUUEE  PPAAUULL--VVAAIILLLLAANNTT  CCOOUUTTUURRIIEERR
9933112266  LLAA  CCOOUURRNNEEUUVVEE  CCEEDDEEXX

AAFFFFRRAANNCCHHIIRR

AAUU  TTAARRIIFF

EENN    VVIIGGUUEEUURR
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AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT

TToouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ccoonntteennuueess  ddaannss  ccee  mmaannuueell  ssoonntt  ssuusscceeppttiibblleess  ddee
mmooddiiffiiccaattiioonnss,,  ssaannss  pprrééaavviiss..  KKoorrtteexx  IInntteerrnnaattiioonnaall  nnee  ppeeuutt  êêttrree  tteennuu  ppoouurr  rreessppoonnssaabbllee
ddeess  éévveennttuueelllleess  oommiissssiioonnss  tteecchhnniiqquueess  oouu  rrééddaaccttiioonnnneelllleess..

CCee  mmaannuueell  ccoonnttiieenntt  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  pprroottééggééeess  ppaarr  uunn  ccooppyyrriigghhtt..  LLaa  rreepprroodduuccttiioonn
ppaarrttiieellllee  oouu  ttoottaallee  ddee  ccee  mmaannuueell  eesstt  iinntteerrddiittee  ssaannss  ll''aaccccoorrdd  eexxpprreessss  eett  ééccrriitt  ddee  ::

KKoorrtteexx  IInntteerrnnaattiioonnaall
113399--114477  aavv  PPaauull  VVaaiillllaanntt  CCoouuttuurriieerr

9933112200  LLaa  CCoouurrnneeuuvvee
TTeell  ::  00114499992255557711  FFaaxx  ::  0011  4499  9922  5555  7777

MMaarrqquueess  ddééppoossééeess  eett  ccooppyyrriigghhtt  ::

••   MMSS--DDOOSS,,  WWiinnddoowwss,,  WWiinnddoowwss  9955,,  9988,,  MMEE,,  22000000  eett  WWiinnddoowwss  NNTT  ssoonntt  ddeess
mmaarrqquueess  ddééppoossééeess  ppaarr  MMiiccrroossoofftt  aauuxx  EEttaattss  UUnniiss  eett  ddaannss  lleess  aauuttrreess  ppaayyss..

••   NNuumméérriiss,,  MMiinniitteell,,  ssoonntt  ddeess  mmaarrqquueess  ddééppoossééeess  ppaarr  FFrraannccee  TTééllééccoomm..
••   WWiinnPPhhoonnee  eesstt  uunnee  mmaarrqquuee  ddééppoossééee  ppaarr  BBVVRRPP  SSooffttwwaarree..
••   FFoottoommaacc  eesstt  uunnee  mmaarrqquuee  ddééppoossééee  ppaarr  RRTTEE  SSooffttwwaarree..
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN

FFrruuiitt  ddeess  ddeerrnniièèrreess  éévvoolluuttiioonnss  tteecchhnnoollooggiiqquueess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llaa
sséérriiee  ddeess  aaddaappttaatteeuurrss  mmuullttiiffoonnccttiioonn  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  eesstt  ll''oouuttiill  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppoollyyvvaalleenntt  iinnddiissppeennssaabbllee  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd''aauujjoouurrdd''hhuuii..  EEnn  eeffffeett,,
ccaappaabbllee  ddee  ffoonnccttiioonnnneerr  ssuurr  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ssuuppppoorrttss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llaa  sséérriiee
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  vvoouuss  ppeerrmmeett  dd''aatttteeiinnddrree  ddeess  ddéébbiittss  ssuurrpprreennaannttss  eett  dd''aaccccééddeerr
aauu  rréésseeaauu  mmoonnddiiaall  IINNTTEERRNNEETT..

DDeessccrriippttiioonn  ddeess  pprriinncciippaalleess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss

LLaa  rriicchheessssee  eett  llaa  fflleexxiibbiilliittéé  ddee  llaa  sséérriiee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  ssee  ttrraadduuiisseenntt  aauu
ttrraavveerrss  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss  ssuuiivvaanntteess  ::

••   AAccccèèss  àà  IInntteerrnneett  ppaarr  NNuumméérriiss  ;;  cceeccii  ssuuppppoossee  uunn  aabboonnnneemmeenntt  cchheezz  uunn  ffoouurrnniisssseeuurr
dd''aaccccèèss  àà  IInntteerrnneett  ooffffrraanntt  ddeess  aaccccèèss  ppaarr  NNuumméérriiss  ((6644  eett  112288  kkbb//ss))..

••   TTrraannssffeerrtt  ddee  ddoonnnnééeess  àà  6644  kkbb//ss  eett  112288  kkbb//ss  ssuurr  NNuumméérriiss  ;;
••   CCoonnnneexxiioonn  àà  TTRRAANNSSPPAACC  vviiaa  llee  ccaannaall  DD  àà  99660000bb//ss  ((nnéécceessssiittee  uunn  aabboonnnneemmeenntt

ssppéécciiffiiqquuee  aauupprrèèss  ddee  FFrraannccee  TTééllééccoomm))  ;;
••   TTééllééccooppiiee  rraappiiddee  GGrroouuppee  IIIIII  àà  1144440000  bb//ss  ((nnoorrmmee  VV1177))  ((**));;
••   EEmmuullaattiioonn  ddee  mmooddeemm,,  mmoodduullaattiioonnss  ddee  VV2233  àà  VV3344++  ((3333660000  bb//ss))  ((**));;
••   CCoonnnneexxiioonn  àà  TTRRAANNSSPPAACC  vviiaa  uunnee  EEBBSS  6644..

((**))  DDiissppoonniibbllee  ppoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000

CCoonnffiigguurraattiioonn  ccoonnsseeiillllééee

PPoouurr  lleess  PPCC  ::

••   UUnn  oorrddiinnaatteeuurr  ccoommppaattiibbllee  PPCC  ttyyppee  448866  DDXX  mmiinniimmuumm  ;;
••   1166  MMoo  ddee  mméémmooiirree  vviivvee  ;;
••   WWiinnddoowwss  33..XX,,  99XX,,  MMEE,,  22000000  eett    NNTT  44..00..

PPoouurr  lleess  MMaacc  ::

••   SSyyssttèèmmee  MMAACC  OOSS  vveerrssiioonn  77..55  oouu  ssuuppéérriieeuurree  ;;
••   MMéémmooiirree  RRAAMM  ::  88  MMééggaa  OOcctteettss  mmiinniimmuumm  ::
••   EEssppaaccee    ddiissqquuee  nnéécceessssaaiirree  ::1100  MMééggaa  OOcctteettss  mmiinniimmuumm..
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CCoonntteennuu  ddee  llaa  bbooîîttee

••   UUnn  ccooffffrreett  eexxtteerrnnee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  oouu  11  ccooffffrreett  eexxtteerrnnee
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000;;

••   UUnn  ccââbbllee  ttéélléépphhoonniiqquuee  NNuumméérriiss  ;;
••   UUnn  ccââbbllee  sséérriiee  PPCC  ––  ccooffffrreett  DDBB  2255  mmââllee  ;;
••   UUnn  ccââbbllee  sséérriiee  MMaacc    ppoouurr  llaa  vveerrssiioonn  MMaacciinnttoosshh  ;;
••   UUnnee  aalliimmeennttaattiioonn  eexxtteerrnnee  1122VV;;
••   PPoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000  eett  llee  NNOOVVAAFFAAXX

NNUUMMEERRIISS  112288000000  vveerrssiioonn  PPCC  ::
--  CCDD  WWIINNPPHHOONNEE  ddee  BBVVRRPP  ccoommpprreennaanntt  llooggiicciieell  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,

ddrriivveerrss  eett  uuttiilliittaaiirreess
••   PPoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000  eett  llee  NNOOVVAAFFAAXX

NNUUMMEERRIISS  112288000000  vveerrssiioonn  MMAACC  ::
--  CCDD  FFOOTTOOMMAACC  ddee  RRTTEE  ccoommpprreennaanntt  llooggiicciieell  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,

ddrriivveerrss  eett  uuttiilliittaaiirreess..
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IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  EETT  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS
MMIICCRROO--OORRDDIINNAATTEEUURRSS  PPCC

LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  vvoottrree  ccooffffrreett  eesstt  ssiimmppllee,,  eellllee  nnéécceessssiittee  qquuaattrree  ééttaappeess  ::

11..  RRaaccccoorrddeemmeenntt  dduu  ccooffffrreett  aauu  mmiiccrroo--oorrddiinnaatteeuurr
22..  RRaaccccoorrddeemmeenntt  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccoouurraanntt  eett  àà  llaa  pprriissee  ttéélléépphhoonniiqquuee
33..  IInnssttaallllaattiioonn  ddeess  ddrriivveerrss  mmooddeemm
44..  IInnssttaallllaattiioonn  ddeess  llooggiicciieellss  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn..

RRaaccccoorrddeemmeenntt  aauu  PPCC

AAvvaanntt  ddee  ccoommmmeenncceerr,,  vvoouuss  ddeevveezz  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ppoorrtt  sséérriiee  lliibbrree  ssuurr  vvoottrree  mmiiccrroo--
oorrddiinnaatteeuurr  ((ppaarr  eexxeemmppllee  CCOOMM11  oouu  CCOOMM22))..

RReemmaarrqquuee  11  ::    LLee  ccoonnnneecctteeuurr  sséérriiee  ddee  vvoottrree  mmiiccrroo--oorrddiinnaatteeuurr  ppeeuutt  ccoommppoorrtteerr
2255  bbrroocchheess..  IIll  eesstt  aalloorrss  nnéécceessssaaiirree  dd’’uuttiilliisseerr  uunn  aaddaappttaatteeuurr  99  mmââllee//2255  ffeemmeellllee
bbrroocchheess..

RReemmaarrqquuee  22  ::  SSii  aauuccuunn  ppoorrtt  sséérriiee  nn’’eesstt  lliibbrree,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  ssooiitt  aajjoouutteerr  uunn  ppoorrtt
sséérriiee  àà  vvoottrree  PPCC  ((ccaarrttee  ssuupppplléémmeennttaaiirree))  ssooiitt  rreemmppllaacceerr  vvoottrree  ssoouurriiss  ppaarr  uunnee
ssoouurriiss  bbuuss  PPSS22  ssii  vvoouuss  eenn  aavveezz  llaa  ppoossssiibbiilliittéé..

--  RReelliieezz  llee  ccoonnnneecctteeuurr  2255  bbrroocchheess  mmââllee  dduu  ccââbbllee  sséérriiee  ffoouurrnnii  àà  llaa  pprriissee  ffeemmeellllee  ddee
vvoottrree  ccooffffrreett..

--  VVéérriiffiieezz  qquu’’iill  eesstt  ccoorrrreecctteemmeenntt  ccoonnnneeccttéé..
--  CCoonnnneecctteezz  ll’’eexxttrréémmiittéé  99  bbrroocchhee  ffeemmeellllee  ddee  ccee  ccââbbllee  àà  uunn  ppoorrtt  sséérriiee  ddee  vvoottrree  PPCC

((CCOOMM11  ddee  pprrééfféérreennccee))..

PORT SERIE
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IInnssttaallllaattiioonn  ddeess  ddrriivveerrss

VVoouuss  ddeevveezz  iinnssttaalllleerr  uunn  ddrriivveerr  ddee  mmooddeemm  ppoouurr  uuttiilliisseerr  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  ddee
ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  WWiinnddoowwss  9955,,  WWiinnddoowwss  9988,,  WWiinnddoowwss  MMEE,,  WWiinnddoowwss  22000000  oouu
WWiinnddoowwss  NNTT  ((HHyyppeerrtteerrmmiinnaall,,  RRAASS  ppoouurr  ssee  ccoonnnneecctteerr  àà  IInntteerrnneett  ……))..

IInnssttaallllaattiioonn  ssoouuss  WWiinnddoowwss  33..11  oouu  33..1111

SSoouuss  WWiinnddoowwss  33..xx  cchhaaqquuee  llooggiicciieell  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  nnéécceessssssiittee  uunn  ddrriivveerr
ssppéécciiffiiqquuee..  VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  cceeuuxx  ddeess  aapppplliiccaattiioonnss  lleess  pplluuss  rrééppaanndduueess,,  ssuurr  nnoottrree  WWEEBB
((wwwwww..kkoorrtteexx..ccoomm))  oouu  aauupprrééss  ddee  nnoottrree  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee..

IInnssttaallllaattiioonn  ssoouuss  WWiinnddoowwss  99XX,,  MMEE,,  22000000  eett  NNTT

LLee  ccooffffrreett  eesstt  PPlluugg  &&  PPllaayy,,  iill  ddooiitt  êêttrree  rreeccoonnnnuu  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  aauu  ddéémmaarrrraaggee  ddee
WWiinnddoowwss..  VVoouuss  aauurreezz  jjuussttee  àà  ssppéécciiffiieerr  llee  cchheemmiinn  ddeess  ddrriivveerrss  ((vvooiirr  ppaaggee  99))..

LLeess  ccooppiieess  dd’’ééccrraannss  ccii--aapprrèèss  pprroovviieennnneenntt  dd’’uunn  PPCC  ééqquuiippéé  ddee  WWiinnddoowwss  9988  eett
dd''uunn  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000,,  iill  eesstt  ddoonncc  ppoossssiibbllee  qquuee  lleess  pprrooccéédduurreess
ssoouuss  WWiinnddoowwss  9955,,  MMEE,,  22000000  oouu  WWiinnddoowwss  NNTT  ppoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS
11228800000000//3333660000  nnee  ssooiieenntt  ppaass  eennttiièèrreemmeenntt  iiddeennttiiqquueess..

SSii  vvoottrree  ccooffffrreett  nn’’eesstt  ppaass  rreeccoonnnnuu  aauu  ddéémmaarrrraaggee  ddee  WWiinnddoowwss  vvoouuss  ppoouuvveezz  ll’’iinnssttaalllleerr
ccoommmmee  iinnddiiqquuéé  ccii--aapprrèèss  ::

••   IInnsséérreerr  llee  CCDD  RRoomm  BBVVRRPP  ddaannss  llee
lleecctteeuurr

••   DDoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee
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••   DDoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee

••   DDoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee

••   CClliiqquueezz  ssuurr

••   AAccttiivveezz  ll''ooppttiioonn  NNee  ppaass  ddéétteecctteerr

••   CClliiqquueezz  ssuurr

••   DDaannss  IInnssttaalllleerr  uunn  nnoouuvveeaauu
mmooddeemm,,  sséélleeccttiioonnnneezz  DDiissqquueettttee
ffoouurrnniiee  eett  ttaappeezz
DD::\\NNoovvaaffaaxx  NNuummeerriiss\\ddrriivveerrss

••   SSéélleeccttiioonnnneezz  llee  ffiicchhiieerr
mmddmmkkoorrnn..iinnff  ssuurr  llee  CCDD  RROOMM
BBVVRRPP  eett  CClliiqquueezz  ssuurr
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••   DDaannss  MMooddèèlleess,,  sséélleeccttiioonnnneezz  ddaannss
llaa  lliissttee  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss  112288000000
PPPPPP  oouu  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss
112288000000--333366  PPPPPP

••   CClliiqquueezz  ssuurr

••   SSéélleeccttiioonnnneezz  llee  PPoorrtt  ddee
CCoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleeqquueell  ssee
ttrroouuvvee  vvoottrree  ccooffffrreett

••   CClliiqquueezz  ssuurr

••   CClliiqquueezz  ssuurr

LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  vvoottrree  aaddaappttaatteeuurr  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  aacchheevvééee..
PPoouurr  iinnssttaalllleerr  ll''aapppplliiccaattiioonn  ffaaxx//MMiinniitteell  WWiinnPPhhoonnee,,  ssuuiivveezz  lleess  iinnddiiccaattiioonnss  àà  ll’’ééccrraann
aapprrèèss  iinnsseerrttiioonn  dduu  CCDD  RROOMM  BBVVRRPP..

RReemmaarrqquuee  11  ::  LL’’aapppplliiccaattiioonn  ffaaxx//MMiinniitteell  WWiinnpphhoonnee  eesstt  pprréévvuuee  ppoouurr  êêttrree  uuttiilliissééee
aavveecc  llee  mmooddèèllee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000..

RReemmaarrqquuee  22  ::  PPoouurr  vvooss  ttrraannssffeerrttss  ddee  ffiicchhiieerrss  aavveecc  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS
112288000000,,      vvoouuss  ppoouuvveezz    uuttiilliisseerr  ddeess  llooggiicciieellss  ccoommmmee  HHyyppeerrtteerrmmiinnaall,,  RRAASS……
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RReemmaarrqquuee  33  ::  IIll  ppeeuutt  aarrrriivveerr  qquuee  ssuurr  cceerrttaaiinnss  PPCC  vvoouuss  oobbtteenniieezz  uunn  mmeessssaaggee
dd’’eerrrreeuurr  dduu  ttyyppee  ««  llee  mmooddeemm  nnee  rrééppoonndd  ppaass  »»..  DDaannss  ccee  ccaass  nnoouuss  vvoouuss
ccoonnsseeiilllloonnss  ddee  mmooddiiffiieerr  llee  ddrriivveerr  WWiinnddoowwss  ddee  llaa  ffaaççoonn  ssuuiivvaannttee  ::

••   DDoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee

••   DDoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee

••   DDoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee

••   DDaannss  ll’’oonngglleett  PPrroopprriiééttééss  llee  cchhaammpp  bbiittss  dd’’aarrrrêêtt  ddooiitt  êêttrree  mmiiss  àà  22
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CCoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll''aaddaappttaatteeuurr

IIll  ffaauutt  mmaaiinntteennaanntt  iinnssttaalllleerr  eett  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  llee  llooggiicciieell  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn,,  ttoouutt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssii  vvoouuss  êêtteess  ddaannss  uunn  ddee  cceess  ccaass  ::
--  VVoouuss  ddiissppoosseezz  ddee  pplluussiieeuurrss  ééqquuiippeemmeennttss  NNuumméérriiss  ssuurr  llee  mmêêmmee  aaccccèèss  ddee  bbaassee

NNuumméérriiss  ::
--  VVoottrree  lliiggnnee  NNuumméérriiss  ppaassssee  ppaarr  uunn  ssttaannddaarrdd  ttéélléépphhoonniiqquuee  ((PPAABBXX))  ;;
--  VVoottrree  lliiggnnee  NNuumméérriiss  eesstt  ddee  ttyyppee  DDUUOO
--  VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  ppaarraammééttrreerr  vvoottrree  aaddaappttaatteeuurr  eenn  rrééppoonnssee  mmuullttii--pprroottooccoollee..

VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  SSeettuupp..eexxee  ddee  ccee  pprrooggrraammmmee  ssuurr  llee  CCDD
RROOMM  WWiinnPPhhoonnee  ssoouuss  llee  rrééppeerrttooiirree  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS\\CCOONNFFIIGG..

••   UUnnee  ffooiiss  ll''iinnssttaallllaattiioonn  tteerrmmiinnééee,,  oouuvvrreezz  llee  ggrroouuppee  ddee  pprrooggrraammmmee  KKxxRRnniiss  LLiittee  eett
ddoouubbllee--cclliiqquueezz  ssuurr  ll''iiccôônnee  KKxxRRnniiss  LLiittee..  LL''ééccrraann  ssuuiivvaanntt  aappppaarraaîîtt  ::

••   CClliiqquueezz  ssuurr  NNoovvaaffaaxx  112288000000  NNuumméérriiss  oouu  NNoovvaaffaaxx  112288000000--333366  NNuumméérriiss  ppoouurr
llee  sséélleeccttiioonnnneerr,,  ppuuiiss  cclliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  PPrroopprriiééttééss..  LL’’ééccrraann  ssuuiivvaanntt  aappppaarraaîîtt  ::

••   SSéélleeccttiioonnnneezz  llee  ppoorrtt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleeqquueell  ssee  ttrroouuvvee  vvoottrree  aaddaappttaatteeuurr..
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••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  PPaarraammèèttrreess..  LLaa  ffeennêêttrree  ssuuiivvaannttee  aappppaarraaîîtt  ::

PPuuiiss  llaa  ffeennêêttrree  ssuuiivvaannttee  ::

NNuumméérroo  dd’’aabboonnnnéé  ::  ccoorrrreessppoonndd  aauu  nnuumméérroo  qquuee  vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddeevvrraa
ccoommppoosseerr  ppoouurr  aappppeelleerr  vvoottrree  aaddaappttaatteeuurr..

LLaa  ssoouuss--aaddrreessssee  ::  DDaannss  llee  ccaass  ooùù  pplluussiieeuurrss  aaddaappttaatteeuurrss  ssoonntt  bbrraanncchhééss  ssuurr  llaa  mmêêmmee
lliiggnnee  nnuumméérriiss,,  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ssppéécciiffiieerr  uunnee  ssoouuss--aaddrreessssee  ((nnoommbbrree  ddee  11àà  44
cchhiiffffrreess))  ppaarr  aaddaappttaatteeuurr    aaffiinn  qquuee  llee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ppuuiissssee  ddiirriiggeerr  ssoonn  aappppeell  vveerrss  ll’’uunn
dd’’eeuuxx  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr..  ((llee  nnuumméérroo  ccoommppoosséé  sseerraa  ««nn°°aabboonnnnéé**ssoouuss--aaddrreessssee  »»))

IIddeennttiiffiiaanntt  ::    VVoouuss  ddeevvrreezz  ssaannss  ddoouuttee  rreennsseeiiggnneerr  ccee  cchhaammpp  ssii  vvoottrree  lliiggnnee  nnuumméérriiss
ppaassssee  ppaarr  uunn  PPAABBXX  oouu  AAuuttooccoomm  ––  cceeccii  aaffiinn  dd’’êêttrree  aauuttoorriisséé  àà  eeffffeeccttuueerr  ddeess  aappppeellss
ssoorrttaannttss..  CCee  nnuumméérroo  ccoorrrreessppoonndd  aauu  nnuumméérroo  dd’’aannnnuuaaiirree  iinntteerrnnee  eett  vvoouuss  eesstt  ddoonnnnéé  ppaarr
vvoottrree  iinnssttaallllaatteeuurr  ttéélléépphhoonniiqquuee..

SSDDAA  ::  VVoouuss  ppoouuvveezz  aattttrriibbuueerr  uunn  pprroottooccoollee  ppaarr  ddééffaauutt  eenn  mmooddee  rrééppoonnssee  àà  uunn  nnuumméérroo
SSDDAA  aaiinnssii  qquu’’àà  uunnee  ssoouuss  aaddrreessssee..  CCeellaa  vvoouuss  éévviittee  aaiinnssii  dd’’aavvooiirr  àà  mmooddiiffiieerr  llaa
ccoonnffiigguurraattiioonn  dduu  ccooffffrreett  sseelloonn  ll’’aapppplliiccaattiioonn  uuttiilliissééee..  DDaannss  ll’’eexxeemmppllee  ccii--ddeessssuuss,,
lloorrssqquuee  vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  vvoouuss  aappppeellllee  aauu  nnuumméérroo  00112233445566778899  ((SSDDAA))  vvoottrree
ccooffffrreett  vvaa  rrééppoonnddrree  eenn  pprroottooccoollee  XX2255..
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NNuumméérroo  dd''aabboonnnnéé  eett  SSddaa  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ssaaiissiiss  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  dd''uunn  nnoommbbrree  àà  1100  oouu
99  cchhiiffffrreess  ((ssuupppprreessssiioonn  dduu  pprrééffiixxee  00))..

PPrroottooccoollee  ppaarr  ddééffaauutt  ::  CC’’eesstt  llee  pprroottooccoollee  uuttiilliisséé  àà  llaa  mmiissee  ssoouuss  tteennssiioonn  dduu  ccooffffrreett..
PPaarr  ddééffaauutt  cc’’eesstt  llee  pprroottooccoollee  VV112200  uuttiilliisséé  ppoouurr  ssee  ccoonnnneecctteerr  àà  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess
ffoouurrnniisssseeuurrss  dd’’aaccccèèss  IInntteerrnneett  aaiinnssii  qquuee  ppoouurr  ffaaiirree  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ppooiinntt  àà  ppooiinntt..  PPoouurr
pplluuss  dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss  ssuurr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  pprroottooccoolleess  ssee  rreeppoorrtteerr  aauu  cchhaappiittrree  AAnnnneexxee..

CCoonnnneexxiioonn  ssuurr  IInntteerrnneett

LLeess  ddrriivveerrss  WWiinnddoowwss  ééttaanntt  iinnssttaallllééss,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  ccoonnnneecctteerr  àà  IInntteerrnneett..

LLeess  ddrriivveerrss  WWiinnddoowwss  àà  uuttiilliisseerr  ssoonntt  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  PPPPPP  oouu
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  PPPPPP  ppoouurr  uunn  aaccccèèss  àà  6644  KKbb//ss  eett  llee  NNOOVVAAFFAAXX
NNUUMMEERRIISS  112288000000  MMLLPPPP  oouu  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  MMLLPPPP  ppoouurr  uunn
aaccccèèss  àà  112288  KKbb//ss  11..

PPrrooccéédduurree  ddee  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  ffiirrmmwwaarree

LLee  ffiirrmmwwaarree  eesstt  llee  pprrooggrraammmmee  qquuii  ppeerrmmeett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  NNOOVVAAFFAAXX
NNUUMMEERRIISS..  VVoouuss  aauurreezz  àà  eeffffeeccttuueerr  cceettttee  pprrooccéédduurree  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  uunnee  mmiissee  àà  jjoouurr
oouu  ssuuiittee  àà  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn  ddee  llaa  HHoott  LLiinnee..

VVoouuss  ttrroouuvveerreezz  llee  pprrooggrraammmmee  ddee  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  ffiirrmmwwaarree  kkxxbbooxxllddrr..eexxee  ssuurr  llee  CCDD
RROOMM  WWiinnPPhhoonnee  ssoouuss  llee  rrééppeerrttooiirree  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS\\FFIIRRMMWWAARREE..

••   DDoouubbllee  cclliiqquueezz  ssuurr  llee  ffiicchhiieerr  kkxxbbooxxllddrr..eexxee..

AAffiinn  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  pprroobbllèèmmee,,  nnoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllloonnss  ddee  nnee  ppaass  ttoouucchheerr  aauu  ccooffffrreett
ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  cchhaarrggeemmeenntt  eett  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquu’’aauuccuunnee  aauuttrree
aapppplliiccaattiioonn  nnee  ssooiitt  llaannccééee..

LLaa  ffeennêêttrree  ssuuiivvaannttee  ddooiitt  aappppaarraaîîttrree  ::

                                                          
11  NNéécceessssiittee  uunn  aabboonnnneemmeenntt  ssppéécciiffiiqquuee  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  ffoouurrnniisssseeuurr  dd’’aaccccèèss  IInntteerrnneett..
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••   IIll  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  cchhooiissiirr  llee  ppoorrtt  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ssuurr  lleeqquueell  eesstt  bbrraanncchhéé  vvoottrree
ccooffffrreett..

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  PPaarrccoouurriirr  eett  sséélleeccttiioonnnneezz  llee  ffiicchhiieerr  ffiirrmmwwaarree  àà  cchhaarrggeerr
ddaannss  llee  ccooffffrreett..

LLee  ffiirrmmwwaarree  aaccttuueell  ppoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000  eesstt  llee  ffiicchhiieerr
nnoovvaa333366..333377  eett  llee  ffiicchhiieerr  nnoovvaa..333377  ppoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000..  LLee
pprreemmiieerr  ffiicchhiieerr  ssee  ttrroouuvvee  ssuurr  llee  CCDD  RROOMM  WWiinnPPhhoonnee  ddaannss  llee  rrééppeerrttooiirree
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS\\FFIIRRMMWWAARREE..  AA  nnootteerr  qquuee  lleess  nnoouuvveelllleess  vveerrssiioonnss  ddee
ffiirrmmwwaarree  sseerroonntt  àà  ttéélléécchhaarrggeerr  ssuurr  IInntteerrnneett..

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  CChhaarrggeerr
••   LLoorrssqquuee  ssuucccceessss  aappppaarraaîîtt,,  iill  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  qquuiitttteerr  llee  cchhaarrggeeuurr..
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IINNSSTTAALLLLAATTIIOONN  EETT  CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONN  PPOOUURR  LLEESS
MMAACCIINNTTOOSSHH

RRaaccccoorrddeemmeenntt  aauu  MMAACC

AAvvaanntt  ddee  ccoommmmeenncceerr,,  vvoouuss  ddeevveezz  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ppoorrtt  mmooddeemm  ddee  lliibbrree  ssuurr  vvoottrree
MMaacciinnttoosshh..  PPoouurr  cceellaa,,  rreecchheerrcchheezz  àà  ll’’aarrrriièèrree  ddee  vvoottrree  MMaacciinnttoosshh  llaa  pprriissee  rreeppéérrééee  ppaarr
uunn  ttéélléépphhoonnee..

AAvvaanntt  ddee  rraaccccoorrddeerr  vvoottrree  ccooffffrreett,,  iiddeennttiiffiieezz  ll’’eemmppllaacceemmeenntt  ddeess  pprriisseess  eett  ddeess
ccoonnnneecctteeuurrss..

RRaaccccoorrddeemmeenntt  àà  llaa  pprriissee  ttéélléépphhoonniiqquuee  eett  àà  llaa  pprriissee
éélleeccttrriiqquuee

RRaaccccoorrddeemmeenntt  àà  llaa  pprriissee  ddee  ccoouurraanntt

BBrraanncchheezz  ll’’aaddaappttaatteeuurr  dd’’aalliimmeennttaattiioonn  ffoouurrnnii  ssuurr  uunnee  pprriissee  éélleeccttrriiqquuee  222200VV  eett
ccoonnnneecctteezz  llee  ccââbbllee  ddee  ll’’aaddaappttaatteeuurr  àà  vvoottrree  ccooffffrreett  eenn  bbrraanncchhaanntt  llaa  ffiicchhee  ffeemmeellllee  ssuurr
llaa  ffiicchhee  mmââllee  ((AACC  IINN))..

RReemmaarrqquuee::  NN’’uuttiilliisseezz  ppaass  dd’’aauuttrree  aaddaappttaatteeuurr  dd’’aalliimmeennttaattiioonn  qquuee  cceelluuii  ffoouurrnnii
aavveecc  llee  ccooffffrreett..
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RRaaccccoorrddeemmeenntt  àà  llaa  pprriissee  ttéélléépphhoonniiqquuee

RRaaccccoorrddeezz  llee  ccââbbllee  ttéélléépphhoonniiqquuee  NNuumméérriiss  ffoouurrnnii  àà  llaa  pprriissee  ddee  vvoottrree  ccooffffrreett

ppuuiiss  bbrraanncchheezz  ll’’aauuttrree  eexxttrréémmiittéé  àà  llaa  pprriissee  ttéélléépphhoonniiqquuee  mmuurraallee..

IInnssttaallllaattiioonn  ddeess  SSccrriippttss  AARRAA

LL’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  ssccrriippttss  AARRAA  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  lleess  ccoonnnneexxiioonnss  IInntteerrnneett..
CCeellllee--ccii  ssee  ffaaiitt  àà  ppaarrttiirr  dduu  CCDD  RROOMM  FFoottoommaacc..

--  IInnsséérreezz  llee  CCDD  RROOMM  FFoottoommaacc,,
--  CClliiqquueezz  ssuurr  IInnssttaallllaattiioonn  ddeess  ssccrriippttss  AARRAA//PPPPPP

LL''iinnssttaallllaattiioonn  ddee  vvoottrree  aaddaappttaatteeuurr  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  eesstt  mmaaiinntteennaanntt  aacchheevvééee..
PPoouurr  iinnssttaalllleerr  ll''aapppplliiccaattiioonn  ffaaxx//MMiinniitteell  FFoottoommaacc  ddee  RRTTEE,,  cclliiqquueezz  ssuurr  iinnssttaallllaattiioonn
FFoottoommaacc..

CCoonnffiigguurraattiioonn  ddee  ll''aaddaappttaatteeuurr

IIll  ffaauutt  mmaaiinntteennaanntt  iinnssttaalllleerr  eett  mmeettttrree  eenn  ooeeuuvvrree  llee  llooggiicciieell  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn,,  ttoouutt
ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  ssii  vvoouuss  êêtteess  ddaannss  uunn  ddee  cceess  ccaass  ::
--  SSii  vvoouuss  ddiissppoosseezz  ddee  pplluussiieeuurrss  ééqquuiippeemmeennttss  ssuurr  llee  mmêêmmee  aaccccèèss  ddee  bbaassee  NNuumméérriiss..
--  SSii  vvoottrree  lliiggnnee  NNuumméérriiss  ppaassssee  ppaarr  uunn  ssttaannddaarrdd  ttéélléépphhoonniiqquuee  ((PPAABBXX))..
--  SSii  vvoottrree  lliiggnnee  NNuumméérriiss  eesstt  ddee  ttyyppee  DDUUOO..

••   IInnsséérreezz  llee  CCDD  RROOMM  FFoottoommaacc  ddaannss  llee  lleecctteeuurr

••   CClliiqquueezz  ssuurr  IInnssttaallllaattiioonn  ddee  FFoottoommaacc

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  OOuuttiillss  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss
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••   LLaanncceezz  llee  pprrooggrraammmmee  

LL’’ééccrraann  ssuuiivvaanntt  aappppaarraaîîtt  ::

••   CClliiqquueerr  ssuurr  llee  bboouuttoonn  CCoonnffiigguurraattiioonn  dduu  ccooffffrreett..  LL’’ééccrraann  ssuuiivvaanntt  aappppaarraaîîtt  ::

••   SSaaiissiisssseezz  vvoottrree  nnuumméérroo  NNuumméérriiss  ddaannss  llee  cchhaammpp  NNuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee..  LLaa  ssoouuss
aaddrreessssee  ppeerrmmeett  àà  vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ddee  ccoommpplléétteerr  vvoottrree  nnuumméérroo  dd''aabboonnnnéé  ppaarr
uunn  nnuumméérroo  àà  44  cchhiiffffrreess  aaffiinn  ddee  ddiirriiggeerr  ll''aappppeell  vveerrss  uunn  tteerrmmiinnaall  ppaarrttiiccuulliieerr..
((EExxeemmppllee  00112233445566778899**000011  ooùù  000011  ccoorrrreessppoonndd  àà  llaa  ssoouuss  aaddrreessssee))..

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  CCoonnffiigguurreerr  ppoouurr  sséélleeccttiioonnnneerr  llee  pprroottooccoollee  uuttiilliisséé..  LL’’ééccrraann
ssuuiivvaanntt  ddooiitt  aappppaarraaîîttrree  ::
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••   VVoouuss  ppoouuvveezz  aalloorrss  cchhooiissiirr  llee  pprroottooccoollee  ((ppaarr  ddééffaauutt  VV112200))..
••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  CCoonnffiigguurreerr  ppoouurr  pprreennddrree  eenn  ccoommppttee  vvooss  iinnssttrruuccttiioonnss..

CCoonnnneexxiioonn  àà  IInntteerrnneett

LLeess  ssccrriippttss  AARRAA  ééttaanntt  iinnssttaallllééss,,  vvoouuss  ppoouuvveezz  vvoouuss  ccoonnnneecctteerr  àà  IInntteerrnneett..

LLeess  ssccrriippttss  AARRAA  àà  uuttiilliisseerr  ssoonntt  llee  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss  PPPPPP  ppoouurr  uunn  aaccccèèss  àà  6644  KKbb//ss
eett  llee  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss  MMLLPPPP  ppoouurr  uunn  aaccccèèss  àà  112288  KKbb//ss  22

PPrrooccéédduurree  ddee  mmiissee  àà  jjoouurr  dduu  ffiirrmmwwaarree

LLee  ffiirrmmwwaarree  eesstt  llee  pprrooggrraammmmee  qquuii  ppeerrmmeett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduu  NNOOVVAAFFAAXX
NNUUMMEERRIISS..  VVoouuss  aauurreezz  àà  eeffffeeccttuueerr  cceettttee  pprrooccéédduurree  ppoouurr  mmeettttrree  àà  jjoouurr  llee  ccooffffrreett  oouu
ssuuiittee  àà  llaa  rreeccoommmmaannddaattiioonn  dd’’uunn  tteecchhnniicciieenn  ddee  llaa  HHoott  LLiinnee..

••   IInnsséérreezz  llee  CCDD  RROOMM  FFoottoommaacc  ddaannss  llee  lleecctteeuurr

••   CClliiqquueezz  ssuurr  IInnssttaallllaattiioonn  ddee  FFoottoommaacc

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  ddoossssiieerr  OOuuttiillss  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss

••   LLaanncceezz  llee  pprrooggrraammmmee  

LL’’ééccrraann  ssuuiivvaanntt  ddooiitt  aappppaarraaîîttrree  ::

                                                          
22  NNéécceessssiittee  uunn  aabboonnnneemmeenntt  ssppéécciiffiiqquuee  aauupprrèèss  ddee  vvoottrree  ffoouurrnniisssseeuurr  dd’’aaccccèèss  IInntteerrnneett..
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AAffiinn  dd’’éévviitteerr  ttoouutt  pprroobbllèèmmee,,  nnoouuss  vvoouuss  ccoonnsseeiilllloonnss  ddee  nnee  ppaass  ttoouucchheerr  aauu  ccooffffrreett
ppeennddaanntt  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  cchhaarrggeemmeenntt  eett  ffaaiirree  eenn  ssoorrttee  qquu’’aauuccuunnee  aauuttrree
aapppplliiccaattiioonn  nnee  ssooiitt  llaannccééee..

••   PPoouurr  mmeettttrree  àà  jjoouurr  vvoottrree  ccooffffrreett  cclliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  MMiissee  àà  jjoouurr  dduu  ffiirrmmwwaarree..

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  SSéélleeccttiioonn    dduu  ffiicchhiieerr  ffiirrmmwwaarree
••   CChhooiissiisssseezz  llee  ffiicchhiieerr  ffiirrmmwwaarree  àà  ttéélléécchhaarrggeerr

LLee  ffiirrmmwwaarree  aaccttuueell  ppoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  eesstt  llee  ffiicchhiieerr
nnoovvaa..333377  eett  llee  ffiicchhiieerr  nnoovvaa333366..333377  ppoouurr  llee  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS
112288000000//3333660000..  CCeess  22  ffiicchhiieerrss  ssee  ttrroouuvveenntt  ssuurr  llee  CCDD  RROOMM  RRTTEE  ddaannss  llee  ddoossssiieerr
OOuuttiillss  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss..  AA  nnootteerr  qquuee  lleess  nnoouuvveelllleess  vveerrssiioonnss  ddee  ffiirrmmwwaarree  sseerroonntt
àà  ttéélléécchhaarrggeerr  ssuurr  IInntteerrnneett..

••   CClliiqquueezz  ssuurr  llee  bboouuttoonn  MMiissee  àà  jjoouurr  aauu  bboouutt  ddee  22  mmiinnuutteess  eennvviirroonn,,  llee  ccooffffrreett  eesstt
mmiiss  àà  jjoouurr..
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AANNNNEEXXEESS

PPrroottooccoolleess  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  aappppeell

LL''uuttiilliissaattiioonn  ddeess  pprroottooccoolleess  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  aappppeell  ssuurr  ccaannaall  BB  ssuuppppoossee
qquuee  vvoouuss  ccoonnnnaaiissssiieezz  llee  pprroottooccoollee  uuttiilliisséé  ppaarr  vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ssuurr  ll''ééqquuiippeemmeenntt
NNuumméérriiss  ddiissttaanntt..

PPrroottooccoollee  ppaarr  ddééffaauutt

LLee  pprroottooccoollee  uuttiilliisséé  ppaarr  ddééffaauutt  eenn  aappppeell  eesstt  llee  VV112200..

LLee  pprroottooccoollee  PPPPPP

PPPPPP  eesstt  llee  pprroottooccoollee  uuttiilliisséé  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  llaa  pplluuppaarrtt  ddeess  ffoouurrnniisssseeuurrss  dd’’aaccccèèss
IInntteerrnneett..  AA  nnootteerr  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  uuttiilliisséé  qquuee  ppaarr  uunn  llooggiicciieell  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
aayyaanntt  uunnee  ffoonnccttiioonn  PPPPPP  aassyynncchhrroonnee  ((dduu  ttyyppee  RRAASS))..
PPoouurr  ffoorrcceerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  PPPPPP,,  aajjoouutteezz  ((((88  àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo  oouu  uuttiilliisseezz  lleess
ddrriivveerrss  ssuuiivvaannttss  ::
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  PPPPPP
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  PPPPPP
NNoovvaaffaaxx  NNuummeerriiss  PPPPPP  ((ssccrriipptt  AARRAA))

LLee  pprroottooccoollee  MMLLPPPPPP

CCee  pprroottooccoollee  ccoorrrreessppoonndd  aauu  ccoouuppllaaggee  ddeess  22  ccaannaauuxx  BB  sseelloonn  PPPPPP,,  iill  eesstt  ddoonncc  uuttiilliisséé
ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  IInntteerrnneett  àà  112288  kkbb//ss..
PPoouurr  ffoorrcceerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  MMLLPPPPPP,,  aajjoouutteezz  ((((1111  àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo  oouu  uuttiilliisseezz  lleess
ddrriivveerrss  WWiinnddoowwss  ssuuiivvaannttss  ::
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  MMLLPPPPPP..  33

NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  MMLLPPPPPP
NNoovvaaffaaxx  NNuummeerriiss  MMLLPPPPPP  ((ssccrriipptt  AARRAA))

LLee  pprroottooccoollee  XX2255

PPoouurr  ffoorrcceerr  ll''uuttiilliissaattiioonn  dduu  XX2255,,  iill  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  rraajjoouutteerr::  ((((11  àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo  ddee
vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt..

AAccccèèss  àà  TTRRAANNSSPPAACC  vviiaa  ll''EEBBSS  6644  ssuurr  ccaannaall  BB

PPoouurr  ffoorrcceerr  ll''uuttiilliissaattiioonn  dduu  XX3322//XX2255,,  iill  vvoouuss  ssuuffffiitt  ddee  rraajjoouutteerr  ::  ((((22  àà  llaa  ffiinn  dduu
nnuumméérroo  ddee  ll''EEBBSS6644  ::  ppaarr  eexxeemmppllee  ::  00883366008866446644((((22..

                                                          
33  LLee  ccoouuppllaaggee  ddeess  22  ccaannaauuxx  BB  eesstt  ééqquuiivvaalleenntt  àà  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddee  22  lliiggnneess  ttéélléépphhoonniiqquueess
((ffaaccttuurraattiioonn  ddoouubbllee))..
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LLee  mmooddee  aauuddiioo  ((aannaallooggiiqquuee))

LLee  ccooffffrreett  NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000//3333660000  ppeeuutt  ddiiaalloogguueerr  aavveecc  ddeess  mmooddeemmss
aannaallooggiiqquueess..  PPoouurr  ffoorrcceerr  ll''uuttiilliissaattiioonn  eenn  aannaallooggiiqquuee,,  aajjoouutteezz  ((((AA  àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo
ddee  vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt  oouu  uuttiilliisseezz  llee  ddrriivveerr  ssuuiivvaannttss  ::
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  MMooddeemm

AAccccèèss  àà  TTRRAANNSSPPAACC  ssuurr  CCaannaall  DD  àà  99660000  bb//ss

LL''aabboonnnneemmeenntt  ccaannaall  DD  vvoouuss  ppeerrmmeett  dd''aaccccééddeerr  àà  ttoouuss  ssyyssttèèmmeess  rreelliiééss  àà  TTRRAANNSSPPAACC
vviiaa  llee  ccaannaall  DD  ddee  vvoottrree  lliiggnnee  NNuumméérriiss..  PPoouurr  vvoouuss  ccoonnnneecctteerr  àà  uunn  ddee  cceess  ssyyssttèèmmeess,,
rreessppeecctteezz  llaa  ssyynnttaaxxee  ssuuiivvaannttee  ::  ((  nn°°TTRRAANNSSPPAACC((77..

LLee  pprroottooccoollee  VV112200  ((pprroottooccoollee  ppaarr  ddééffaauutt))

VV112200  eesstt  uunn  pprroottooccoollee  uuttiilliisséé  ppoouurr  aaccccééddeerr  àà  cceerrttaaiinnss    ffoouurrnniisssseeuurrss  dd’’aaccccèèss  IInntteerrnneett
oouu  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ddoonnnnééeess..
PPoouurr  ffoorrcceerr  ll’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  VV112200,,  aajjoouutteezz  ((((99  àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo  ddee  vvoottrree
ccoorrrreessppoonnddaanntt  oouu  uuttiilliisseezz  lleess  ddrriivveerrss  ssuuiivvaannttss  ::
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  PPnnPP
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366    PPnnPP
NNoovvaaffaaxx  NNuummeerriiss  VV112200  ((ssccrriipptt  AARRAA))

CCoouuppllaaggee  ddeess  ddeeuuxx  ccaannaauuxx  BB  ((nnee  ffoonnccttiioonnnnee  qquu’’eennttrree  22  ccooffffrreettss  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss))::
PPoouurr  mmeettttrree  eenn  œœuuvvrree  llee  ccoouuppllaaggee  ddeess  22  ccaannaauuxx  BB  eenn  uuttiilliissaanntt  llee  pprroottooccoollee  VV112200,,
aajjoouutteezz    ((((1100**1100  àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo  ddee  vvoottrree  ccoorrrreessppoonnddaanntt..

CChhooiixx  dduu  pprroottooccoollee  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn

LLooggiicciieellss  ddee  ttéélléémmaaiinntteennaannccee  eett  ddee  ttrraannssffeerrttss  ddee  ffiicchhiieerrss  

EExxeemmppllee  ::  PPCC  AAnnyywwhheerree  ppoouurr  WWiinnddoowwss  99XX//MMEE//22000000//NNTT44..
LLee  pprroottooccoollee  llee  pplluuss  aaddaappttéé  àà  ccee  ttyyppee  dd’’aapppplliiccaattiioonn  eesstt  llee  VV112200..

PPoouurr  uunn  ddéébbiitt  àà  6644  KKBBPPSS  uuttiilliisseezz  lleess  ddrriivveerrss  ::

NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  PPnnPP
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  PPnnPP

PPoouurr  uunn  ddéébbiitt  ddee  112288  KKBBPPSS  ::

UUttiilliisseezz  llee  mmêêmmee  ddrriivveerr  qquuee  ppoouurr  llaa  ccoonnnneexxiioonn  àà  6644  KKbb//ss..
MMaaiiss  rraajjoouutteezz  **1100((((1100    oouu    **1100::::1100    àà  llaa  ffiinn  dduu  nnuumméérroo  ddee  ttéélléépphhoonnee  dduu  ppoossttee  ééllèèvvee
oouu  dduu  ssiittee  ddiissttaanntt..
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RReemmaarrqquuee  ::  LLaa  ccoonnnneexxiioonn  àà  112288  kkbbppss  nn’’eesstt  ppoossssiibbllee  qquuee  ssii  lleess  22  ccaannaauuxx  BB  ssoonntt
lliibbrreess  ssuurr  cchhaaccuunn  ddeess  ssiitteess..  DDee  pplluuss  ll’’aaddaappttaatteeuurr  ddiissttaanntt  ddooiitt  êêttrree    uunn  NNoovvaaffaaxx
NNuumméérriiss..

LLooggiicciieellss  dd’’aaccccééss  rréésseeaauuxx  àà  ddiissttaannccee  ((ssuuppppoorrttaanntt  PPPPPP))

EExxeemmppllee  ::  cclliieenntt  eett  sseerrvveeuurr  dd’’aaccccééss  ddiissttaanntt  MMIICCRROOSSOOFFTT

PPoouurr  uunn  ddéébbiitt  àà  6644  KKBBPPSS,,  uuttiilliisseezz  lleess  ddrriivveerrss  ::

NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  PPPPPP
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  PPPPPP
AAssssuurreezz  vvoouuss  qquuee  llaa  vviitteessssee  eesstt  bbiieenn  ppaarraammééttrrééee  àà  111155220000  bbppss  eett  qquuee  llee  nnoommbbrree  ddee
bbiittss  dd’’aarrrrêêtt  eesstt  àà  22  ((vvooiirr  ppaaggee  1111))..

PPoouurr  uunn  ddéébbiitt  àà  112288  KKBBPPSS  ((MMLLPPPPPP)),,  uuttiilliisseezz  lleess  ddrriivveerrss  ::

NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000  MMLLPPPPPP
NNOOVVAAFFAAXX  NNUUMMEERRIISS  112288000000--333366  MMLLPPPPPP

RReemmaarrqquuee  ::  SSii  vvoottrree  llooggiicciieell  dd’’aaccccèèss  rréésseeaauu  àà  ddiissttaannccee  nnee  ssuuppppoorrttee  ppaass  PPPPPP,,
uuttiilliisseezz  llee  VV112200  ccoommmmee  iill  eesstt  ddééccrriitt  pprrééccééddeemmmmeenntt..

LLeess  ccoommmmaannddeess  AATT

LLaa  sséérriiee  NNoovvaaffaaxx  NNuumméérriiss  eesstt  pprrooggrraammmmaabbllee  àà  ll''aaiiddee  ddee  ccoommmmaannddee  eett  ddee  rreeggiissttrree  ddee
ttyyppee  HHAAYYEESS..  CCeess  ccoommmmaannddeess  ssoonntt  uuttiilliissééeess  ppoouurr  ::

""  CCoonnffiigguurreerr  ll''aaddaappttaatteeuurr
""  EElllleess  ssoonntt  eennvvooyyééeess  aauu  mmooddeemm  vviiaa  ssoonn  ppoorrtt  sséérriiee  eenn  uuttiilliissaanntt  uunn  llooggiicciieell  ddee

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ((eexxeemmppllee  ::  HHyyppeerrtteerrmmiinnaall  ddee  WWiinnddoowwss))

AAtttteennttiioonn  ttoouutteess  lleess  ccoommmmaannddeess  AATT||  ddooiivveenntt  êêttrree  vvaalliiddééeess  ppaarr  AATTZZ22

LLee  ssiiggnnee  ||ssee  ffaaiitt  eenn  aappppuuyyaanntt  ssiimmuullttaannéémmeenntt  ssuurr  lleess  ttoouucchheess  AAlltt  GGrr  eett  66

PPaarr  eexxeemmppllee  vvoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  qquuee  llee  pprroottooccoollee  ppaarr  ddééffaauutt  àà  llaa  mmiissee  ssoouuss  tteennssiioonn  ssooiitt
llee  pprroottooccoollee  PPPPPP  vvoouuss  ddeevveezz  ttaappeerr  lleess  ccoommmmaannddeess  ssuuiivvaanntteess  ::

AATT||DDEEFF__CCHH==88
PPuuiiss  ppoouurr  ssaauuvveeggaarrddeerr  AATTZZ22
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LLeess  ccoommmmaannddeess  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn  lliiééeess  aauu  rréésseeaauu  NNuumméérriiss
AATT||CCaalllliinngg__IIssddnn__AAddddrreessss==<<NNuumméérroo>>
EExxeemmppllee  ::
AATT||CCaalllliinngg__IIssddnn__AAddddrreessss==00112233445566778899

AAddrreessssee  dd''oorriiggiinnee
((IIddeennttiiffiiaanntt  ffoouurrnnii  aauu  rréésseeaauu  RRNNIISS  lloorrss
ddeess  aappppeellss  ssoorrttaannttss))

AATT||CCaalllliinngg__IIssddnn__SSuubb__AAddddrreessss==<<NNuumméérroo>>
EExxeemmppllee  ::
AATT||CCaalllliinngg__IIssddnn__SSuubb__AAddddrreessss==000033

SSoouuss--aaddrreessssee  dd''oorriiggiinnee
((ssoouuss--aaddrreessssee  ffoouurrnnii  aauu  rréésseeaauu  RRNNIISS  lloorrss
ddeess  aappppeellss  ssoorrttaannttss))

AATT||LLooccaall__IIssddnn__AAddddrreessss==<<NNuumméérroo>>
EExxeemmppllee  ::
AATT||LLooccaall__IIssddnn__AAddddrreessss==00112233445566778899

AAddrreessssee  llooccaallee
((aappppeellss  eennttrraannttss))

AATT||LLooccaall__IIssddnn__SSuubb__AAddddrreessss==<<NNuumméérroo>>
EExxeemmppllee  ::
AATT||LLooccaall__IIssddnn__SSuubb__AAddddrreessss==000033

SSoouuss--aaddrreessssee  llooccaallee
((aappppeellss  eennttrraannttss))

AATT||DDEEFF__CCHH==
PPaarr  ddééffaauutt  99  ##  PPrroottooccoollee  VV112200

PPrroottooccoollee  ppaarr  ddééffaauutt  àà  llaa  mmiissee  ssoouuss
tteennssiioonn

VVooiirr  llaa  ccoommmmaannddee  AATT&&OO    ccii--ddeessssoouuss

AATT||TTEEII__IINN__DD==
PPaarr  ddééffaauutt  11

NNuumméérroo  TTEEII  ((TTeerrmmiinnaall  EEnnddppooiinntt
IIddeennttiiffiieerr))  ppoouurr  ll’’aaccccééss  àà  TTrraannssppaacc  ppaarr  llee
ccaannaall  DD))

AATT||LLxx__AADDDDRR==<<NNuumméérroo>>
EExxeemmppllee  ::  AATT||LL88__AADDDDRR==001122334455667788

AAssssoocciiaattiioonn  dd''uunn  nnuumméérroo  SSDDAA  àà  uunn
pprroottooccoollee  ((rrééppoonnssee  mmuullttiipprroottooccoollee))

AATT||LLxx__SSUUBB__AADDDDRR==<<NNuumméérroo>>
XX  ==  pprroottooccoollee

AAssssoocciiaattiioonn  dd''uunnee  ssoouuss--aaddrreessssee  àà  uunn
pprroottooccoollee
((ppeerrmmeett  llaa  rrééppoonnssee  mmuullttiipprroottooccoollee))

AATT||AAUUTTOO__MMOODDEE==
PPaarr  ddééffaauutt  AALLLL
((mmooddee  CCAALLLL  eett  AANNSSWWEERR))

MMooddee  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  aauuttoommaattiiqquuee  dduu
ssyyssttèèmmee  ddiissttaanntt  ((nnuumméérriiss  oouu  aannaallooggiiqquuee))
--  NNOONNEE  ((ppaass  ddee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee

aauuttoommaattiiqquuee))
--  AANNSSWWEERR  ((rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  mmooddee

rrééppoonnssee))
--  CCAALLLL  ((rreeccoonnnnaaiissssaannccee  eenn  mmooddee

aappppeell))
AATT||AAUUTTOO__MMOODDEE__TTOO==
PPaarr  ddééffaauutt  1100ss

DDééllaaii  ddee  rreeppllii  aauuttoommaattiiqquuee  eenn  mmooddee
AAUUDDIIOO  lloorrss  ddeess  aappppeellss  ssoorrttaannttss

SSéélleeccttiioonn  dduu  pprroottooccoollee
AATT&&OO
PPaarr  ddééffaauutt  99  ((VV112200))

&&OO11  ::  XX2255  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  ppooiinntt  àà  ppooiinntt
((6644KK))
&&OO22  ::  XX2255  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  àà  ll’’EEBBSS  ddee
TTrraannssppaacc
&&OO77  ::  XX2255  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  àà  TTrraannssppaacc
ppaarr  ccaannaall  DD
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&&OO88  ::  PPPPPP  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  àà  IInntteerrnneett  àà
6644KK
&&OO99  ::  VV112200  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  ppooiinntt  àà  ppooiinntt
àà  6644KK    eett  ccoonnnneexxiioonn  àà  CCOOMMPPUUSSEERRVVEE
&&OO1100  ::  VV112200  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  ppooiinntt  àà
ppooiinntt  àà  112288KK
&&OO1111  ::  MMLLPPPPPP  ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  àà  iinntteerrnneett
àà  112288  KK
&&OO11SS111111==22  ::    ppoouurr  ccoonnnneexxiioonn  eenn  mmooddee
AAUUDDIIOO  ((mmooddee  aannaallooggiiqquuee))

CCoonnttrrôôllee  ddeess  aappppeellss
NNoomm Défaut Intitulé
AATTSS00== 22

  QQuueellqquuee  ssooiitt  llaa  vvaalleeuurr,,  uunnee
sseeuullee  cchhaaîînnee  RRIINNGG  eesstt
rreennvvooyyééee  àà  ll''aapppplliiccaattiioonn

AAccttiivvaattiioonn//ddééssaaccttiivvaattiioonn    dduu  mmooddee
RRééppoonnssee  AAuuttoommaattiiqquuee
SS00==00  ::  ddééssaaccttiivvaattiioonn
SS00  >>  00  ::  aaccttiivvaattiioonn

AATTSS77== 3300  ((RRNNIISS))
6600  ((AAUUDDIIOO))

DDééllaaii  dd''aatttteennttee  ddee  ccoonnnneexxiioonn
((aapprrééss  ccoommmmaannddee  AATTDD))

AATTAA FFoorrccee  llee  mmooddeemm  àà    rrééppoonnddrree  àà  uunn  aappppeell
eennttrraanntt..  ((SS00  ddooiitt  êêttrree  ééggaall  àà  00))

AATTDD CCoommmmaannddee  ddee  nnuumméérroottaattiioonn..  UUnnee  ssoouuss--
aaddrreessssee  eesstt  pprrééccééddééee  dduu  ssiiggnnee  **
EExxeemmppllee  ::  AATTDDTT00112233445566778899**44

AATTHH RRaaccccrroocchheerr

IInntteerrffaaccee  DDTTEE--DDCCEE
Nom Défaut Intitulé

AATTSS9955== 11 SSéélleeccttiioonn  dduu  ttyyppee  ddee  ccoommpptteess--rreenndduuss  àà  llaa  ccoonnnneexxiioonn
AATTSS111122== 00

3322
CChhooiixx  ddeess  mmeessssaaggeess  lloorrss  ddee  llaa  pphhaassee  ddee  ssoonnnneerriiee
SS111122==33  ::  aaccttiivvaattiioonn  ddee  llaa    pprréésseennttaattiioonn  dduu  nnuumméérroo  ((eenn
rrééppoonnssee))

AATTEE 11  ((éécchhoo  aaccttiiff)) EEcchhoo  ddeess  ccoommmmaannddeess
AATTQQ 00  ((nnoonn  mmuueett)) EEnnvvooii  ddeess  ccoommpptteess--rreenndduuss
AATTVV 11  ((tteexxttee)) TTyyppee  ddeess  mmeessssaaggeess  rreennvvooyyééss  ppaarr  llee  mmooddeemm

((nnuumméérriiqquuee//tteexxttee))
AATTWW 11 SSéélleeccttiioonn  dduu  ttyyppee  ddee  ccoommpptteess--rreenndduuss  àà  llaa  ccoonnnneexxiioonn
AATTXX 44  ((éétteenndduu)) SSéélleeccttiioonn  dduu  ttyyppee  ddee  ccoommpptteess--rreenndduuss  àà  llaa  ccoonnnneexxiioonn
AATT&&CC 11  ((nnoonn  ffoorrccéé)) GGeessttiioonn  dduu  ssiiggnnaall  CCDD
AATT&&DD 22  ((nnoonn  ffoorrccéé)) GGeessttiioonn  dduu  ssiiggnnaall  DDTTRR
AATT&&KK 33  ((RRTTSS//CCTTSS)) SSéélleeccttiioonn  dduu  ttyyppee  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddee  fflluuxx
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AATT&&SS 00  ((ffoorrccéé)) GGeessttiioonn  dduu  ssiiggnnaall  DDSSRR

DDiivveerrss
AATTII IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll''aaddaappttaatteeuurr  eett  dduu  ffiirrmmwwaarree
AATTII33 AAffffiicchhaaggee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ssuuppppoorrttééeess
AATT||VVEERRSSIIOONN?? IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  vveerrssiioonn  dduu  FFiirrmmwwaarree
AATT&&VV AAffffiicchhaaggee  ddee  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  aaccttiivvee
AATT&&VV22 AAffffiicchhaaggee  ddee  llaa  ccoonnffiigguurraattiioonn  aaccttiivvee  ddééttaaiillllééee  ((AA//  ppoouurr  llaa  ssuuiittee))
AATTZZ IInniittiiaalliissaattiioonn  ddee  ll''aaddaappttaatteeuurr
AATTZZ22 MMéémmoorriissaattiioonn  ddeess  ccoommmmaannddeess  AATT||
AATT&&FF22 RReemmiissee  eenn  ccoonnffiigguurraattiioonn  uussiinnee

AAvvaanntt  dd''uuttiilliisseerr  lleess  ccoommmmaannddeess  dduu  PPAADD  iill  eesstt  nnéécceessssaaiirree  ddee  ttaappeerr  AATTOO  eett
aatttteennddrree  llee  ccaarraaccttèèrree  **

LLeess  ccoommmmaannddeess  dduu  PPAADD
PPRROOFF  NNuummPPrrooff SSéélleeccttiioonn  dduu  pprrooffiill  //  PPrrooffiillss  ddiissppooiinniibblleess  ::

--  FF  oouu  BB22  ((ttrraannssffeerrtt  ddee  ffiicchhiieerrss  ppooiinntt  àà  ppooiinntt  ppaarr  ccaannaall  BB))
--  II  oouu  BB11  ((aaccccèèss  EEBBSS  ddee  TTrraannssppaacc  ppaarr  ccaannll  BB))
--  DD  ((aaccccèèss  àà  TTrraannssppaacc  ppaarr  ccaannaall  DD))

SSEETT  NNppaarr::ppaarr PPoossiittiioonnnneemmeenntt  ppuuiiss  lleeccttuurree  dd''uunn  ppaarraammèèttrree  dduu  PPAADD
NNppaarr  ::  nnuumméérroo  dduu  ppaarraammèèttrree,,  PPaarr  ::  vvaalleeuurr  dduu  ppaarraammèèttrree

PPAARR?? LLeeccttuurree  ddeess  ppaarraammèèttrreess  dduu  PPAADD
SSTTAATT DDeemmaannddee  dd''ééttaatt  dd''uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn
IINNTT DDeemmaannddee  dd''iinntteerrrruuppttiioonn  ssuurr  llee  cciirrccuuiitt  vviirrttuueell
RREESSEETT DDeemmaannddee  ddee  rrééiinniittiiaalliissaattiioonn  dduu  cciirrccuuiitt  vviirrttuueell
LLIIBB DDeemmaannddee  ddee  lliibbéérraattiioonn  dduu  cciirrccuuiitt  vviirrttuueell
CCLLRR CCoouuppuurree  dduu  cciirrccuuiitt  vviirrttuueell

LLeess  ppaarraammèèttrreess  dduu  PPAADD  ssoonntt  aauussssii  ccoonntteennuuss  ddaannss  lleess  rreeggiissttrreess  SS220011  àà  SS222233..

LLeess  ppaarraammèèttrreess  dduu  PPAADD
11 CCaarraaccttèèrree  dd''éécchhaappppeemmeenntt
22 SSeerrvviiccee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  dd''éécchhoo
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33 CCaarraaccttèèrree  dd''eennvvooii  ddee  ddoonnnnééeess
44 DDééllaaii  dd''eennvvooii  ddee  ddoonnnnééeess
55 AAsssseerrvviisssseemmeenntt  ddee  ll''EETTTTDD--CC  ppaarr  llee  PPAADD
66 TTrraannssmmiissssiioonn  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ppaarr  llee  PPAADD
77 PPrrooccéédduurree  ssuurr  ssiiggnnaall  BBRREEAAKK  eenn  pprroovveennaannccee  ddee  ll''EETTTTCC--DD
88 RReemmiissee  ddeess  ddoonnnnééeess  àà  ll''EETTTTCC--DD
99 SSeerrvviiccee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddee  bboouurrrraaggee  aapprrèèss  <<CCRR>>
1100 SSeerrvviiccee  ccoommpplléémmeennttaattaaiirree  ddee  pplliiaaggee  ddee  lliiggnnee
1111 VViitteessssee  ddee  lliiaaiissoonn  dd''aaccccèèss
1122 CCoonnttrrôôllee  ddee  fflluuss  ppaarr  ll''EETTTTCC--DD
1133 IInnsseerrttiioonn  ddee  LLFF  aapprrèèss  CCRR
1144 SSeerrvviiccee  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddee  bboouurrrraaggee  aapprrèèss  LLFF
1155 EEddiittiioonn
1166 EEffffaacceemmeenntt  ddee  ccaarraaccttèèrree
1177 EEffffaacceemmeenntt  ddee  lliiggnnee
1188 AAffffiicchhaaggee  ddee  lliiggnnee
1199 IInnddiiccaattiioonn  dd''ééddiittiioonn
2200 MMaassqquuee  dd''eecchhoo
2211 TTrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  ppaarriittéé
2222 AAtttteennttee  ddee  ffiinn  ddee  ppaaggee

LLeess  ccoommmmaannddeess  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn  XX2255

LLeess  ccoommmmaannddeess  ssuuiivvaanntteess  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ccoonnffiigguurreerr  llee  pprroottooccoollee  XX2255  iinnttééggrréé  aauu
mmooddeemm..  CCeettttee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ppoorrttee  ssuurr  pplluussiieeuurrss  pprrooffiillss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ppaarraammééttrrééss
iinnddééppeennddaammmmeenntt..  CChhaaqquuee  pprrooffiill  ccoorrrrrreessppoonndd  àà  uunn  ttyyppee  ddee  ssuuppppoorrtt  ((NNuumméérriiss  ccaannaall
BB,,  NNuumméérriiss  ccaannaall  DD,,……))  eett  àà  uunn  ttyyppee  dd''aapppplliiccaattiioonn  ((aaccccèèss  TTrraannssppaacc,,  ttrraannssffeerrtt  ddee
ffiicchhiieerrss,,……))  ddéétteerrmmiinnééss..
AAvvaanntt  dd''ééttaabblliirr  uunnee  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  llee  pprrooffiill  ssoouuhhaaiittéé  ppeeuutt  êêttrree  sséélleeccttiioonnnnéé  ppaarr  llaa
ccoommmmaannddee  PPRROOFF  dduu  mmooddeemm  PPAADD  ((vvooiirr  llaa  sseeccttiioonn  lleess  ccoommmmaannddeess  dduu  PPAADD))  oouu  ppaarr
lleess  ccoommmmaannddeess  AATT&&OO11,,  AATT&&OO22  eett  AATT&&OO77..

RReemmaarrqquuee  ::  LLeess  ccoommmmaannddeess  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn  XX2255  nnee  ddooiivveenntt  êêttrree  uuttiilliissééeess  qquuee  ssii
llee  pprrooffiill  XX2255  ppaarr  ddééffaauutt  nnee  ccoorrrreessppoonndd  ppaass  àà  vvoottrree  aapppplliiccaattiioonn..  LLaa  sséérriiee  ddee
ccoommmmaannddeess  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn  ddooiitt  ttoouujjoouurrss  ssee  tteerrmmiinneerr  ppaarr  llaa  ccoommmmaannddee  AATTZZ22..
LLee  ttaabblleeaauu  ssuuiivvaanntt  iinnddiiqquuee  llee  ttyyppee  dd''aapppplliiccaattiioonn  eett  llee  ttyyppee  ddee  ssuuppppoorrtt  lliiééss  àà  cchhaaqquuee
pprrooffiill  ::

NNoomm  dduu  pprrooffiill TTyyppee  ddee  ssuuppppoorrtt TTyyppee  dd''aapppplliiccaattiioonn
IISSDDNNBB__11__ NNuumméérriiss  CCaannaall  BB AAccccèèss  aauuxx  EEBBSS  ddee  TTrraannssppaacc

00883366008866446644
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IISSDDNNBB__22__ NNuumméérriiss  CCaannaall  BB TTrraannssffeerrtt  ddee  ddoonnnnééeess  eenn  XX2255
IISSDDNNDD__11__ NNuumméérriiss  CCaannaall  DD AAccccèèss  àà  TTrraannssppaacc  ppaarr  ccaannaall  DD

CChhaaqquuee  ccoommmmaannddee  ddee  ccoonnffiigguurraattiioonn  eesstt  lliiééee  àà  uunn  pprrooffiill  ppaarrttiiccuulliieerr  ::
AATT||<<nnoomm  dduu  pprrooffiill>><<nnoomm  ddee  llaa  ccoommmmaannddee>>==<<PPaarraammèèttrree>>

AAiinnssii,,  ppoouurr  llee  pprrooffiill  IISSDDNNBB__11__  ((aaccccèèss  àà  TTrraannssppaacc  ppaarr  uunn  ccaannaall  BB  ddee  NNuumméérriiss))  llaa
ccoommmmaannddee  ddee  sséélleeccttiioonn  dd''uunnee  ttaaiillllee  ddee  ttrraammee  ddee  11002244  oocctteettss  sseerraa  ::

AATT||IISSDDNNBB__11__XX2255__FFRRAAMMEE__SSIIZZEE==11002244

LLeess  ccoommmmaannddeess  ddee  ppaarraammééttrraaggee  XX2255  aauu  nniivveeaauu  ppaaqquueett
MMooddee  ddee  ccoonnnneexxiioonn AATT||<<NNoomm  PPrrooffiill>>MMOODDEE==<<MMooddee>>

EExxeemmppllee  ::  AATT||IISSDDNNBB__11__XX2255__MMOODDEE==DDXXEE
TTaaiillllee  ddee  llaa  ffeennêêttrree  XX2255 AATT||<<NNoomm  PPrrooffiill>>PPAACCKKEETT__WWIINN==<<VVaalleeuurr>>

VVaalleeuurr  ddee  11  àà  77
EExxeemmppllee  ::
AATT||IISSDDNNBB__11__XX2255--PPAACCKKEETT__WWIINN==77

TTaaiillllee  ddeess  ppaaqquueettss  XX2255 AATT||<<NNoomm  PPrrooffiill>>PPAACCKKEETT__SSIIZZEE==<<VVaalleeuurr>>
VVaalleeuurr  ddee  112288  àà  11002244
EExxeemmppllee  AATT||IISSDDNNBB__11__XX2255__PPAACCKKEETT__SSIIZZEE==11002244

LLeess  ccoommmmaannddeess  ddee  ppaarraammèèttrraaggee  XX2255  NNiivveeaauu  TTrraammee
TTaaiillllee  ddee  llaa  ffeennêêttrree  XX2255 AATT||<<NNoomm  PPrrooffiill>>XX2255__FFRRAAMMEE__WWIINN==<<VVaalleeuurr>>

VVaalleeuurr  ddee  00  àà  77
EExxeemmppllee  ::
AATT||IISSDDNNBB__11__XX2255__FFRRAAMMEE__WWIINN==77

TTaaiillllee  ddee  llaa  ttrraammee  XX2255 AATT||<<NNoomm  PPrrooffiill>>  XX2255__FFRRAAMMEE__SSIIZZEE==<<VVaalleeuurr>>
VVaalleeuurrss  ddee  112288  àà  11002244  ((ddééffaauutt  àà  112288))
EExxeemmppllee  ::
AATT||IISSDDNNBB__11__XX2255__FFRRAAMMEE__SSIIZZEE==11002244

RReemmaarrqquuee  ::
PPoouurr  lleess  ttrraannssffeerrttss  ddee  ffiicchhiieerr  ppaarr  EEBBSS6644  eennvvooyyeezz  llaa  ccoommmmaannddee  ssuuiivvaannttee  ::
AATT||IISSDDNN__BB__22__PPAACCKKEETT__SSIIZZEE==112288
AATTZZ22
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