PROGRAM ADSP Loader, verzia 1.0
Slúži k nastaveniu prístupových práv do jednotky COP 600.
Program pracuje v prostredí MSWindows 95, 98, 2000, NT, Me a Xp.
Inštalácia
Vložte CD s programom do mechaniky a počkajte na automatické spustenie
sprievodcu inštalácií. V prípade, že máte na vašom PC funkciu automatického
spustenia inštalácie zakázanov, spusťte súbor „ADSPsetup.exe“. Následne urobte
nainštalovanie aplikáce ADSP Loader podľa sprievodcu.
Prvé spustenie programu
Pred vlastným spustením programu pripojte personifikátor PDS pomocou
priloženého káblu PDS na COM. port počítača. Pokiaľ programujete priamo riadiacu
jednotku COP 600, prepojte rovnakým
spôsobom jednotku a PC. Program
môžete spustiť priamo z „Plochy“,
pomocou zástupcu, alebo z ponuky
„Start“.
Po
spustení
sa
otvorí
oknaplikácie s textovou ponukou,
ikonami a ľavým a pravým pod oknom.
V ponuke „Nastavenie“ zvoľte port, na
ktorom je kábel PDS pripojený. Pokiaľ
je ku kabelu pripojený i programátor, po
nastavení portu se rozsvieti na
personifikátore zelená LED. Pokiaľ
nesvieti, zvoľte iný z ponúkaných
portov.

Databáza osôb
V ponuke „Editácia“ vyberte „Nová osoba“. Vyplňte
priezvisko a prípadne i meno. Priložte ID médium na
čítaciu časť personifikátora a kliknite na „Načítaj kód“.
Pokiaľ programujete jednotku COP 600 priamo z PC,
priložte ID médium na čítací terminál. Po úspešnom
načítaní sa v ľavom okne objaví x-miestny kód načítaného
ID média. Pre uloženie zvoľte „OK“. Vytvorenú databázu
osôb je možné následne upravovať. Môžete zmazať
osobu, vrátane ID média (používa sa pri strate ID média)
alebo môžete osobu editovať (len priezvisko a meno).

Zoznamy
Pri prvom spustení je nutné si vytvoriť nový zoznam, do ktorého budú následne priradené
osoby, ktoré budú mať pre konkrétnu riadiacu
jednotku povolené práva. Odporúčame zoznam
pomenovať tak, aby bolo zreteľné, ku ktorej
jednotke sa zoznam vzťahuje. (napr. U lipy 22
hlavý vchod).
Vytvorený zoznam uložte na disk v PC, tak aby
ste ho ľahko našli. Program dovoľuje používať nekonečné množstvo zoznamov a je teda
možné pre viac jednotiek používať len jeden program a jeden personifikator.
Aktuálne otvorený zoznam sa zobrazí v hlavičke ľavého pod okna.
Povolenie a zakázania osoby
Pre priradenie osoby do zoznamu osôb stačí osobu označiť v databázy osôb (pravé pod okno)
a pomocou ponuky „Editácia“ a „Pridať osobu do zoznamu“ osobu nakopírujete do ľavého
pod okna so zoznamom.
Pokiaľ je potreba osobu zo zoznamu vyradiť, stačí označiť v okne zoznamu (ľavé pod okno)
požadovanú osobu a následne zvoliť v ponuke „Editácia“ a „Vyradiť osobu zo zoznamu“.
Jedna osoba môže byť vo viacerých zoznamoch.
POZOR! Vždy si prekontrolujte, či máte otvorený správny zoznam.
Nastavenie doby zapnutíiarelé
Dobu zapnutia relé nastavíte pomocou
posuvníku v spodnej časti hlavného
okna. Pre nastavenie relé na
bistabilné postupujte podľa návodu k
riadiacej jednotke. Pri nahrávaní dát do personifikátora sa nahrávajú i informácie o nastavení
doby zapnutia relé. Pokiaľ chcete nahrať len dáta o dobe zapnutia relé, použite voľbu
„Nastavenie“ a „Uložiť dobu relé do pamäte jednotky“. Následne postupujte rovnako, ako pri
aktualizácii osôb.
Nahranie dát do personifikátora
Pri urobení zmeny v zozname, sa v spodnej lište
programu zobrazí text “Dáta v jednotke nie sú aktuálne“.
Táto informácia upozorňuje, že je nutné pre plnú
funkčnosť jednotky dáta v jednotke aktualizovať.
Dáta v jednotke je možné aktualizovať priamo „on-line“,
alebo pomocou personifikátora „off-line“.
Zvoľte „Editácia“ a „Uložiť zoznam do pamäte
jednotky“. Pred nahraním dát odporúčame urobiť reset pamäte pomocou „Editácie“ a „Reset
pamäte jednotky“.
Pri nahrávaní dát do personifikátora sa rozsvieti červená LED. Po úspešnom nahraní dát sa
zmení text v lište na „Dáta v jednotke sú aktuálne“.
Nahrané informácie obsahujú i informácie o dobe zapnutia relé.

Aktualizácia dát v riadiacej jednotke
Pokiaľ chcete aktualizovať dáta v riadiacej jednotke off-line, stačí pripojiť personifikátor na
svorku RJ 45 na doske riadiacej jednotky a dáta sa automaticky prenesú. Pri nahrávaní do
riadiacej jednotky priamo svieti červená LED na terminálu a po ukončení prenosu sa prepne
opäť do oranžovej a zaznie zvukový signál.
Pri programovaní on-line priamo z PC je nutné jednotku prepojiť pomocou kabelu s PC a
aktualizovať dáta rovnakým spôsobom, ako pri aktualizácii dát v personifikátore. Opäť
odporúčame resetovať pamäť.
POZOR! Dáta v pamäti jednotky budú vždy prehrané aktuálnymi a preto je nutné
nepoužívať pri programovaní pomocou PC a personifikátora master ID médium
Heslo
Program ADSP Loader je možné zabezpečiť pomocou hesla
pred neoprávnenou manipuláciou.
Pod voľbou „Heslo“ nájdete možnosť „Heslo“ pre zadanie
nového hesla, a po jeho zadaní voľby „Zrušiť heslo“ a „Zmena
hesla“.
POZOR! Pri zabudnutí hesla je nutné celú aplikáciu
preinštalovať.
Zálohovaníe dát
Dáta sa zálohujú prenesením všetkých informácií z adresára "C:\Program Files\ADSP
Loader„ do záložného adresára rovnakým spôsobom je potreba nakopírovať i súbory so
soznamom.
Upozornenie
Programové vybavenie ADSP Loader je produktom firmy Zdeněk Fík, ktorá je vlastníkom
autorských práv.
Zneužitie programu alebo jeho voľné šírenie a kopírovanie je trestné podľa príslušných
zákonov.
V prípade, problémov s inštaláciou programu, alebo jeho fungovaním kontaktujte vášho
distribútora, alebo
technické oddelenie spoločnosti AVARIS SLOVAKIA , s.r.o. na telefonných číslach, alebo
formou e-mailu .
Kontaktné údaje
AVARIS SLOVAKIA, s.r.o.
elektronické identifikační systémy
Hollého 2786
901 01 Malacky
tel.: +421 34 772 4944
www.avaris.sk
e-mail: info@avaris.sk

