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Manuál pro program ESPLOAD 
 

verze 3.42 
 

Umožňuje programovat a dálkově kontrolovat celou řadu ústředen ESPRIT 
 

LICENCE 
Instalací, kopírováním nebo jiným použitím programu ESPLOAD (dále jen SOFTWARVÝ PRODUKT) potvrzujete, že souhlasíte 
s podmínkami této smlouvy a jste jimi vázáni.  Pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte, nejste oprávněni tento 
SOFTWAROVÝ PRODUKT používat. Licenční smlouva je mezi Vámi (dále jen UŽIVATEL a Variantem plus dále jen 
DISTRIBUTOR). 
Licence 
SOFTWAROVÝ PRODUKT je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími 
zákony a dohodami o duševním vlastnictví. SOFTWAROVÝ PRODUKT se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. 
Udělení licence 
Na základě této smlouvy jsou vám udělena následující práva: 
a) Právo k instalaci a užívání. Máte právo instalovat a používat kopie SOFTWAROVÉHO PRODUKTU a to jak pro osobní 
potřebu, tak i v komerční sféře 
b) V žádném případě nemáte právo SOFTWAROVÝ PRODUKT prodávat či dále jinak šířit bez souhlasu DISTRIBUTORA. 
Záruka 
Výslovně není poskytnuta žádná záruka na SOFTWAROVÝ PRODUKT. Veškerá rizika spojená s užíváním tohoto 
SOFTWAROVÉHO PRODUKTU nese UŽIVATEL. DISTRIBUTOR nenese v žádném případě odpovědnost za škodu, vzniklou 
používáním SOFTWAROVÉHO PRODUKTU ať by byla jakákoli. 
 
 
Distribuce programu 
Program je určen pouze pro instalační firmy zabývající se zabezpečovací technikou jako prostředek pro programování a správu 
ústředen ESPRIT od firmy PARADOX. Program lze získat na www.variant.cz, nebo jej lze obdržet vypálený na CD po 
kontaktování našeho obchodního oddělení.   
 
 
Požadavky na PC 
Pro instalaci programu  je potřeba  PC 386AT nebo vyšší, alespoň 4MB RAM, 20MB místa na hard disku, DOS ver. 3.3 nebo 
vyšší, 1 sériový port a disketovou jednotku 3,5“ nebo mechaniku CD. 
 
Požadavky na modem 
Zabezpečovací ústředna komunikuje s programem rychlostí 300bps a je tedy potřeba použít modem, který komunikaci touto 
rychlostí umožňuje. Obecně pro výběr modemu platí, že než modem koupíte, vyzkoušejte si bezchybnou komunikaci 
s programem a ústřednou. Ne se všemi modemy lze data přenášet.  
Doporučujeme pozeptat se na zde uvedené modemy v bazaru. Nejlepší výsledky byly dosaženy s externími modemy a v bazaru  
lze tyto typy koupit za velice přijatelné ceny. 
Program byl testován a funkční s těmito modemy  
BEST 2400, BEST 2490, BEST 2496, SupraFaxModem v32bis (+ předcházející modely např. v24bis, v14bis), 
SupraExpress336e (+ předcházející modely např. 244e, 144e), Well 56k (+ předcházející modely), většina modemů GVC,  
 
Požadavky na ústřednu 
Zabezpečovací ústředna ESPRIT musí být vybavena telefonním komunikátorem (v historii ústředen Esprit nemá komunikátor 
jen Esprit 727 kterou nelze programovat přes PC). 
 
Požadavky na tiskárnu 
Tisk z programu ESPLOAD byl testován na devítijehličkových tiskárnách STAR a EPSON a na inkoustové tiskárně CANON. 
Předpokládáme, že problémy s tiskem mohou nastat na laserových tiskárnách.  
 
Připojení modemu k PC 
Pro spojení použijte kabel paralelní samec a sériová samice. Do modemu připojte konec kabelu s paralelním rozhraním a do PC 
konec kabelu se sériovým rozhraním na port PC COM. Číslo tohoto portu nastavte na stránce Nastavení modemu tiskárny. 
 
Možné problémy 
V praxi se ukázalo, že program se nemusí na jednom PC snášet jinými softwarovými produkty podobného tipu. Konkrétně byla 
zaznamenána vadná funkce společně s programem pro telefonní ústředny.   
 
Zálohování 
Pokud provádíte zálohování doporučujeme zálohovat ESPLOAD jako celek. Celou složku kam máte umístěn program zálohujte 
(továrně C:/ESPLOAD). Nedoporučujeme vytrhávat nějaké soubory ze složky a ty samostatně zálohovat, obnova takto 
uschovaných dat nemusí být stoprocentní. Přibližná velikost složky ESPLOAD je 15Mb což v dnešní době není problém. 

Pro jistotu zálohujte program vždy před upgrade na vyšší verzi nebo při servisem Vašeho PC. 
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Instalace / upgrade programu 
 
1. Rozzipujte soubor a výsledek si uložte na HD. Instalaci / upgrade spustíte souborem Espload 3.42.exe.  
2. Potvrďte licenční ujednání v angličtině a vyberte místo kam má být Espload instalován. Pokud nic nezměníte nainstaluje se 

program do adresáře C:/ESPLOAD. Pokud již používáte ESPLOAD nižší verze, instalujte do adresáře, kde máte tuto verzi 
nahranou. Instalační program provede automaticky upgrade a objekty Vašich zákazníků zůstanou zachovány. 

3. V průběhu instalace musíte zadat heslo instalace.  - Toto heslo si zapamatujte v případě pohybu Esploadu po HD může být 
vyžádáno (defragmentace, kopírování, upgrade). V případě, že heslo zapomenete jsou veškerá data ztracena. 

4. Zadejte jméno vaší organizace. 
5. Po proběhnutí instalace zkopírujte soubor cz342.lan do složky kam byl instalován Espload (továrně C:/Espload) 
6. Spusťte Espload kliknutím na ikonu, která se během instalace vytvořila na ploše nebo z nabídky start.  
7. Zadejte vstupní heslo továrně nastavené na 1234. 
8. Po otevření hlavního menu, najedeme šipkami na volbu PROGRAM SETUP - ENTER, a dále na volbu SOFTWARE 

OPTIONS - ENTER.  Po otevření okna najedete na nabídku LANGUAGE (nastaveno ENGLISH).  
Zmáčkněte F8 - Import a objeví se věta: 

Import language from __________ . lan         Vpíšeme cz342 a potvrdíme ENTER.  
   Nyní mezerníkem vybereme cz342. 
 

Při opuštění tohoto okna po vás bude program chtít potvrzení změn.  Jestliže jste po odklepnutí Y okno bez problémů opustily 
pokračujte dále bodem 9).  Jestliže program neakceptoval změnu a vyžaduje spuštění upgrade.exe opusťte program 
ESPLOAD. V adresáři, kde máte ESPLOAD vyhledejte upgrade.exe a spusťte jej. Na dotaz upgrade napište cz342 a enter.  

   Po upgrade potvrďte mezerníkem. Dále postupujte bodem 6). 
 
9. Potvrzením změn, které jste provedli bude Váš program komunikovat řečí, kterou jste vybrali. 
10. V programu ESPLOAD se pohybujete pomocí šipek, kláves PgUP, PgDn, ENTER. Výběr mezi možnostmi provádíte 

mezerníkem. Nápověda se objeví po stisku F1. 
 
 Váš program ESPLOAD je již nainstalován s plnou podporou češtiny. Po spuštění programu a zadání kódu se na obrazovce 
napíše Vítejte a úroveň kódu. Továrně je nastaven přístup MASTER ke všem funkcím programu. 
 
 
 

POMOC - help 
ESPLOAD je vybaven praktickou a srozumitelnou nápovědou. Kdekoli se v programu nacházíte a zmáčknete F1, 
zobrazí se Vám nápověda vztahující se k místu, kde se nachází kursor. 
(V některých málo používaných částech programu nebo při kuriózních chybách si můžete zobrazit nápovědu anglickou nebo 
nápovědu prázdnou. Není v našich silách dostat se do všech míst, které program nabízí, děkujeme za pochopení.) 
 
 
 
 
 
 
Spojení PC a ústředny 
Pro spojení je potřeba, aby heslo a číslo ústředny souhlasilo s heslem a číslem v ESPLOADU. Pokud tyto čísla nesouhlasí je 
spojení ukončeno.Pro první spojení doporučujeme nastavit heslo a číslo na stejné hodnoty např 5555 a 5555 a po prvním 
spojení změnit pomocí programu. V ESPLOADU je toto heslo a číslo na první straně dole. V ústřednách je potřeba postupovat 
dle Rychlého programování a heslo a číslo nastavit na správné hodnoty. (Dle verze ústředny jsou použity některé z těchto 
adres001, 002, 003, 004, 005, 006, 007. Pro upřesnění, je potřeba přesnou hodnotu adres dohledat v Rychlém manuálu pro 
danou verzi ústředny.) 
 
 
1. Zapojení „na stole“   -    PC - modem - ADP1 - ústředna 
Modem s PC propojíte standardním způsobem. Do modemové zdířky určené pro připojení telefonní linky (obvykle ozn. LINE)  
připojíte  modul ADP-1 linkovým konektorem, který je dodáván s modulem. Vodiče z ADP-1 zapojte dle následujícího popisu           

barva vodiče ADP zařízení 
zelený do svorky ústředny označené Tip 
červený do svorky ústředny označené Ring 

žlutý na  12VDC (baterie) 
černý na – (baterie) 

 
Modul ADP-1 nesimuluje vyzvánění a ústředna nemůže sama zvednout tel. linku. Z těchto důvodů je potřeba komunikátor 
ústředny zvednout příkazem z klávesnice AWAY 
 
 
2. Zapojení „na objekt“   -   PC - modem - telefonní linka - ústředna 
 
Modem s PC propojíte standardním způsobem. Do modemové zdířky určené pro připojení telefonní linky (obvykle ozn. LINE)  
připojíte telefonní linku. 
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Navázání komunikace ústředny a PC 
 
Stanovení rychlosti přenosu 
Pro všechny metody spojení je tento postup shodný a musí být dodržen. Správné navazování komunikace probíhá tak, že 
ústředna píská a modem do tohoto pískání ústředny posílá svůj signál, kterému mění frekvenci. Tento postup vede k ujednání 
přenosové rychlosti na 300 bps. Je potřeba dodržet podmínku aby pískání modemu a pískání ústředny se překrývalo ve stejný 
čas. Pokud modem měnící frekvenci odpíská a skončí na konstantním tónu a teprve do toho začne ústředna pískat již ke 
spojení nedojde. Pokud máte tento problém kontaktujte prosím naše technické oddělení.  
 Po sjednocení rychlosti se porovná HESLO a ČÍSLO. Pokud je HESLO a ČÍSLO stejné v ústředně i v programu je přístup 
povolen a je možné ústřednu programovat a monitorovat dle práv uživatele ESPLOADU. Pokud je HESLO  a ČÍSLO různé je 
komunikace ukončena a linka položena.  
 
Nezbytná nastavení pro všechna spojení 

Nastavení ESPLOADU  cesta - Hlavní nabídka – Modem tiskárna nastavení – Nastavení modemu  
Je potřeba zvolit „Režim spojení“ vytáčení naslepo.   

ESPLOAD - objekt cesta – Hlavní nabídka – Objekty – Objekt – strana 1 – Cislo ustr. a Heslo ustr. je potřeba nastavit 
shodně s ústřednou.  

ESPRIT - ústředna Heslo a číslo ústředny je potřeba nastavit na stejné hodnoty jako v programu. 
 
 
 
Komunikace přes simulátor telefonní linky ADP1    -   „na stole“ 
Zapojení PC – modem – ADP 1 – ústředna 

Spojení 
V Esploadu – Objekt -  stiskněte klávesu F4 – komunikace a vyberte z nabídky Navázání komunikace. 
Režim obejití záznamníku zvolte N. Modem začne vytáčet telefonní číslo a v ten moment musíte zadat 
instalační kód na klávesnici a stisknout klávesu AWAY pro zvednutí telefonního relé na ústředně. 
Potom musí proběhnout „Stanovení rychlosti přenosu“ 

 
Komunikace přes telefonní linky – přímé volání 
Zapojení PC – modem – telefoní linky – ústředna 
Nastavení - ústředny Počet zvonění do zvednutí. Je potřeba nastavit po kolikátém zvonění má ústředna zvednout linku. 

Spojení 
V Esploadu – Objekt -  stiskněte klávesu F4 – komunikace a vyberte z nabídky Navázání komunikace. 
Režim obejití záznamníku zvolte N. Modem vytočí telefonní číslo a začne vyzvánět na ústřednu, ta 
zvedne po nastaveném počtu vyzvánění a musí proběhnout „Stanovení přenosové rychlosti“.      

 
Komunikace přes telefonní linky – režim obejití záznamníku 
Zapojení PC – modem – telefoní linky – ústředna 
Nastavení - ústředny Je potřeba nastavit jak dlouho má ústředna čekat na druhé volání. 

Princip 

Ústředna zvedá po 8mém vyzvánění a za ní je pověšen záznamník, který zvedá po čtvrtém zvonění. 
Běžným přímým voláním není možné se na ústřednu dovolat. Režim obejití záznamníku funguje tak, 
že program na ústřednu zavolá, ale po druhém zvonění je vyzvánění ukončeno a linka položena. 
Ústředna se automaticky přepne na čekání na volání a po čas nastavený v předcházejícím bodě čeká 
na zavolání. Pokud v tomto čase dojde k vyzvánění zvedne ústředna na první zvonění a záznamník je 
překlenut. 

Spojení 

V Esploadu – Objekt -  stiskněte klávesu F4 – komunikace a vyberte z nabídky Navázání komunikace. 
Režim obejití záznamníku zvolte Y. Modem vytočí telefonní číslo a začne vyzvánět na ústřednu. 
Během druhého vyzvánění ukončete zvonění. ESPLOAD za krátký čas opět vytočí ústřednu a ta po 
prvním zvonění zvedne a musí proběhnout „Stanovení přenosové rychlosti“. 
V začátcích doporučujeme si volání „osahat“ telefonem. Zavolejte telefonem na ústřednu a během 
druhého zvonění položte a zavolejte znovu. Pokud je vše v pořádku musí ústředna zvednout po 
prvním zvonění. 

 
Komunikace přes telefonní linky – režim zpětného volání 
Zapojení PC – modem – telefoní linky – ústředna 

Nastavení - ústředny Je potřeba zadat počet zvonění do zvednutí, povolit režim zpětného volání a zadat telefonní číslo na 
kterém je umístěn modem ESPLOADU. 

Princip ESPLOAD zavolá na ústřednu identifikuje se a položí. Ústředna sama potom zavolá na ESPLOAD a 
dojde ke spojení. 

Spojení 

V Esploadu – Objekt -  stiskněte klávesu F4 – komunikace a vyberte z nabídky Navázání komunikace. 
Režim obejití záznamníku zvolte N. Modem vytočí telefonní číslo a začne vyzvánět. Ústředna zvedne 
po zadaném počtu zvonění proběhne „Stanovení přenosové rychlosti“ a  porovná si s ESPLOADEM 
HESLO a ČÍSLO. Ústředna potom položí a ESPLOAD se nastaví do režimu čekání na volání. Za 
krátký čas ústředna zvedne vytočí telefonní číslo ESPLOADU. ESPLOAD zvedne linku po druhém 
zvonění proběhne „Stanovení přenosové rychlosti“ a porovnají si HESLO a ČÍSLO  a dojde ke spojení. 
Výhoda tohoto spojení je, že náklady na volání platí zákazník. 
Toto spojení nedoporučujeme testovat telefonem, protože ústředna se nemůže korektně dovolat na 
ESPLOAD a je vyhlášena porucha komunikace. 
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Komunikace přes telefonní linky – režim obejití záznamníku se zpětným voláním 
 
Zapojení PC – modem – telefoní linky – ústředna 

Nastavení - ústředny Je potřeba nastavit jak dlouho má ústředna čekat na druhé volání,  povolit režim zpětného volání a 
zadat telefonní číslo na kterém je umístěn modem ESPLOADU. 

Princip Je vyřazen telefonní záznamník dle popisu v předcházející kapitole je porovnáno HESLO a ČÍSLO a 
dojde ke zpětnému volání dle popisu v předcházející kapitole. 

Spojení 
V Esploadu – Objekt -  stiskněte klávesu F4 – komunikace a vyberte z nabídky Navázání komunikace. 
Režim obejití záznamníku zvolte Y. Modem vytočí telefonní číslo a začne vyzvánět na ústřednu. 
Během druhého vyzvánění ukončete zvonění. ESPLOAD za krátký čas opět vytočí ústřednu a ta po 
prvním zvonění zvedne a musí proběhnout „Stanovení přenosové rychlosti“. 

 
 
 

Program ESPLOAD základní seznámení 
 Následující stránky slouží pouze jako stručný přehled možností programu ESPLOAD. Pro podrobné seznámení a 
vysvětlení některých funkcí doporučujeme používat nápovědu pod klávesou F1. 
 
Pohyb v programu 

PgUp stránka nahoru mezerník výběr z volby šipka nahoru posun kurzoru 
PgDn stránka dolů Enter potvrzení šipka dolů posun kurzoru 

F1 – F10 nabídka Esc návrat zpět šípka doprava posun kurzoru 
  Tab přepnutí v řádku šipka doleva posun kurzoru 

 
 
 Hlavní nabídka. 

 

Objekty 
Prostor programu, kde si vytváříte svoji databázi objektů s popisem zákazníka a 
s programem instalované ústředny. V objektu jsou všechny data určené pro archivaci, 
nahrání do ústředny nebo stažená z ústředny. 

Nastavené verze ústředny Přehled ústředen, kterými je daný ESPLOAD vybaven se stručnou charakteristikou. 

Historie události Historie událostí programu ESPLOAD. V této části jsou dle času seřazeny události vztahující 
se k práci s ESPLOADEM.  

Program nastavení Nastavení parametrů PC, software, Esploadu a komunikace. (Podrobnější popis dále). 

Optimalizace dat 
Z dalšího menu vyberete, která data se mají na disku přepsat  pro co nejrychlejší čtení z 
disku. (Pozn. Podle zkušeností tato funkce nemá  větší praktický význam. V žádném případě 
probíhající přepis nepřerušujte, může dojít ke ztrátě dat.) 

Opustit ESPLOAD Odchod z programu 
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Hlavní nabídka – Program nastavení 

 

ESPLOAD heslo 
Prohlížení, změna a vytváření kódů pro vstup a práci s programem ESPLOAD. Zadáváte 
uživatelské jméno a uživatelské heslo nutné pro vstup do programu. Klávesou F2 a 
mezerníkem definujete oprávnění kódu v kterých částech programu může pracovat. 

Modem tiskárna nastavení Nastavíte parametry pro modem. Doporučujeme začínat na typu modemu OTHERS. 

Nastavení PC Zobrazí se údaje o PC. Tento odkaz nedoporučujeme otevírat, protože většinou dojde 
k rozhození obrazovky. 

Optimalizace softwaru Nastavte typ monitoru a zvolte jazyk. 
Speciální nastavení Některá všeobecná nastavení, která jsou vysvětlena v nápovědě. 
 
 
Hlavní nabídka – Program nastaveni – Modem tiskárna nastavení 

 
COM Vyberte na který COM je připojen modem 

Inicializace modemu Nejuniverzálnější se ukázal string u OTHERS. Doporučujeme začínat tímto nastavením. Parametr S10 
je u vetšiny modemů potřeba nastavit z 250 na 255.  

Parametr S8 

Pokud při „Stanovení přenosové rychlosti se pískání ústředny a modemu nepotká je ve většině případů 
potřeba oddálit pískání modemu až do doby, kdy zvedne ústředna. Dle obrázku doplňte parametr S8=6 
a za telefonní číslo ústředny vložte běžné čárky. (123456,,,,). Na každou čárku modem počká 6 sec. a 
teprve po této pauze bude pískat. Přidáváním ubíráním čárek je potřeba nastavit, aby se potkalo pískání 
ústředny a pískání modemu.  

Většinu dalších parametrů nastavte dle obrázku. 
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Hlavní nabídka - Objekty 

 
Zde je přehled Vašich objektů. Pro nastavování a programování ústředny najeďte šipkami na daný objekt a potvrďte ENTER. 
F2 - Dalsi Vytvoření dalšího objektu. Po odklepnutí F2 vyberte typ a verzi použité ústředny.  
F3 - Smaz Nejdříve označte objekt kombinací kláves Alt + S a potom tento objket smažte F3. 
F4 - Hledej Hledání objektu podle klíče uvedeného vpravo nahoře jako Key: (Mění se klávesou F5) 
F5 - Trid Třídění objektů dle klíče Key:. Pro seřazení objektů dle uvedeného kritéria opakovaně stiskněte klávesu F5 
F6 - Filtr Slouží pro třídění objektů 
F7 - Optim Přepnutí do režimu AUTO čekat / AUTO volat – tento režim je popsán dále 
 
 
 
Režim AUTO volat / AUTO čekat 
V Hlavní nabídce označíte objekt Alt + S a potom se klávesou F7 přepnete do nabídky výběru AUTO volat / AUTO čekat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Režim AUTO čekat / AUTO volat  
Aktivuje se modem a ESPLOAD provádí předem definované kroky.  Zároveň se 
vypisuje historie co bylo s kterou ústřednou provedeno v režimech AUTO volat / 
AUTO čekat. 

Zobrazení při spojení 
Espload čeká na zavolání z ústředny a po identifikaci zobrazí str. 1 objektu, 
s kterým bylo spojení navázáno. Po tomto navázání komunikace můžete s 
ústřednou libovolně pracovat. 

Start určitého příkazu Vyberete, který příkaz z nabídky má být okamžitě proveden. 

Přidělování příkazů AUTO čekat 

Nejdříve musíte označit (Alt-S) objekt, kterému budete příkazy přidělovat. 
Potom zvolíte posloupnost příkazů, které budou provedeny při zavolání 
ústředny do PC. ESPLOAD musíte potom přepnout do režimu AUTO čekat 
/ AUTO volat prvním řádkem z nabídky. 

Přidělování příkazů AUTO volat Nejdříve musíte označit (Alt-S) objekt, kterému budete příkazy přidělovat. 
Potom zvolíte posloupnost příkazů a čas, kdy mají být příkazy provedeny.  

Prohlížení příkazů AUTO volat Po nadefinování si můžete prohlídnout, které objekty budou kontaktovány, 
co se s nimi provede a kdy to bude.  

 
 
 
 

Po přepnutí do nabídky AUTO volat / AUTO čekat klávesou F7 
v předcházejícím okně, zobrazí toto menu. 
 
AUTO volat  - Espload si sám v naprogramovaný čas zavolá na 
daný objekt a provede předprogramované operace. 
 
AUTO čekat - Espload čeká na volání z ústředny (aktivované z 
klávesnice) a po spojení provede předprogramované operace. 
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Tisk 
V Hlavní nabídce označíte objekt Alt + S a potom se klávesou F10 přepnete do nabídky  výběru Tisku 

 
 
Prohlížení objektu Vytiskne seznam objektů 
 

Z další nabídky zvolíte, které informace o objektu chcete vytisknout 
Informace o objektu vytiskne stranu 1 
Uživatelský vstup vytiskne informace pro uživatele 
Instalační vstup vytiskne informace pro instalační firmu 

Výběr tisku 

Události systému vytiskne události ústředny 
 
 
 
Objekt 
Hlavní nabídka - Objekty - objekt   „POKUS“ 
Již jste vybrali jeden objekt, s kterým budete nadále pracovat. Přístupných je 11 stran a několik nabídek F... 
Nejdříve bude popsáno, co se nachází na jednotlivých stranách objektu a potom k čemu slouží klávesy F... 

 
Objekt - Strany 
Číslo strany, na které se právě nacházíte, je zobrazeno na sloupci zcela vpravo. Název strany je napsán vlevo nahoře (na obr. 
Informace o objektu).   

Strana 1 Informace o objektu - Neslouží pro programování ústředny, ale pro Vaše poznámky o zákazníkovi. Musí být 
zadáno Objekt a Jméno. Telefonní číslo ústředny je číslo na které bude volat modem při volání na ústřednu. 

Strana 2 Definování zón 
Strana 3 Definování přístupových kódů 
Strana 4 Telefonní čísla a způsob komunikace s PCO 
Strana 5 Programování časů ústředny 
Strana 6 Kódy poplachů pro přenos na PCO 
Strana 7 Kódy zap/vyp pro přenos na PCO 
Strana 8 Kódy poruch pro přenos na PCO 
Strana 9 Další kódy pro přenos na PCO 
Strana 10 Na této straně se po stažení zobrazuje historie ústředny 

Strana 11 Při spojení On-line lze plně ovládat ústřednu tak, jako z klávesnice. Dále je možno zobrazit napětí na baterii a na 
AUX, aktivovat zprávu na LCD a další. 

 
Všechny úkony pro programování ústředny jsou popsány v Instalačním manuálu nebo v nápovědě Help Esploadu. 
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Objekt – klávesy F 

 
F2-Soubor 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
F4-Komunikace 

 

Navázání komunikace 

1. Režim obejití záznamníku neumožnit  
V ústředně je naprogramován počet zvonění do zvednutí. Po tomto počtu zazvonění ústředna 
zvedne a dojde ke komunikaci. 
 
2. Režim obejití záznamníku povolen 
V ústředně je programově povoleno obejití záznamníku. Modem zavolá na ústřednu a během 
druhého zvonění musíte položit tel. linku (dle pokynů programu). Ústředna je ve stavu, kdy 
čeká na další zvonění. Modem se dovolá podruhé na ústřednu a ta zvedne po prvním zvonění. 
Celý proces je maximálně automatický a Vy se pouze řiďte pokyny programu. 
 
3. Zpětné volání na PC 
Při zakázaném zpětném volání platí telefon instalační firma. Ihned po navázání komunikace a 
porovnání identifikačních kódů pokračujte v další práci s ústřednou. 
Při povoleném zpětném volání platí telefon zákazník. Po navázání komunikace a porovnání 
identifikačních kódů ústředna i modem položí tel. linku a PC čeká na volání z ústředny. Ta 
vytočí tel. číslo pro spojení s PC a po navázání komunikace a porovnání identifikačních kódů 
pokračujte v další práci s ústřednou. 

Plné nahrání z ústředny Do PC jsou nahrána data z ústředny. (Po nahrání  použijte F2 - Přehrání údajů z ústředny). 
Plné nahrání do ústředny Data z PC jsou nahrána do ústředny. 
Nahrání do ústředny bez 
uživatelských kódů Do ústředny jsou přehrána data kromě uživatelských kódů. 

Nahrání událostí ústředny 
do PC Historie událostí ústředny je nahrána do PC na str. 10. 

Monitorování ústředny Je zobrazena str. 11 a můžete ovládat ústřednu. 

Optimalizace komunikační 
rychlosti 

Pokud máte při spojení problémy nebo vám spojení spadává použijte tuto optimalizaci. Modem 
s ústřednou si vymění data a dle průchodnosti linek se dohodnou na spolehlivé rychlosti. Touto 
rychlostí je potom proveden další přenos dat. 

 
F5- Strana Přepnutí na stranu 1 - 11. 

F6-Volba 
Definování příkazů pro AUTO čekat a AUTO volat – popis je uveden na straně 6 
Kreslení – Režim kreslení je poněkud těžkopádný a pro praxi nemá hlubší význam 
Tisk štítku – Tisk štítku s popisem na klávesnici. 

F8-Hexa 
Zobrazí číslo adresy, hodnota, která je na tuto adresu naprogramovaná a klávesy, které při správném 
naprogramování této adresy svítí na klávesnici. 
Po dalším stisku F8 se zobrazí adresa, hodnota na adrese a stručný popis k čemu adresa slouží. 

F9-Rady Po vytvoření objektu v programu zadejte F9 a bude provedena kontrola a správnost dat pro ústřednu. Program 
Vás sám upozorní na chyby nebo na podezřelé varianty v programu. 

 
 

Pro další upřesnění práce s programem použijte přímo nabídku POMOC pod klávesou F1. 

Nahraj soubor na disk  uloží na disk provedené změny v 
naprogramování objektu 

Nahraj soubor na disk 
jako.... 

Založí novou ústřednu dle Vaší definice a 
data z tohoto objektu zkopíruje na objekt nový

Přehrání údajů z 
ústředny 

Po nahrání dat z naprogramované ústředny 
do Esploadu je potřeba zde potvrdit přehrání 
těchto dat a vybrat, která data mají být 
přehrána 


