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 Připojení k systému a spuštění programu DuoSB 1
 

a) Připojte USB Konfigurátor Duo do USB portu počítače.  

Poznámka: Pokud připojujete USB Konfigurátor poprvé 

do PC, je nutné naistalovat příslušné ovladače 

konfigurátoru. Systém Windows si je nainstaluje 

automaticky. Pokud ne, je nutné to udělat ručně. Postup 

pro manuální instalaci ovladačů viz soubor 

„Postup_instalace_HW_po_pripojeni_k_PC_pres_USB_

a_privedenem_napajeni.pdf“, ovladače jsou uloženy ve 

složce Driver. 

 

b) Připojte USB Konfigurátor Duo na 3pin konektor     na 

základní desce systému DUO Standard/Basic (viz. Obr. 2). 

Pozn.: Systém musí být aktivní, napájený napájecím 

napětím 15-24VDC. 

 

c) Spusťte program pomocí aplikačního souboru DuoSB.exe 

(ve windows nebývá přípona .exe zobrazována) ve složce  

SW_Konfigurator_DuoSB. Poznámka: Program je 

dodáván na CD spolu s konfigurátorem. Nejnovější verze 

je vždy ke stažení na www.czechphone.cz/ke-stazeni/ 

v sekci „Software pro PC“. 

 

 

Obr. 2: Základní deska tabla DUO Standard/Basic

 

d) Po spuštění se zobrazí okno programu (viz. Obr. 3). 

Jednotlivé možnosti nastavení jsou logicky roztříděny do 

záložek (Volání, Vstup, Hardware, Vyzvánění, …) podle 

jejich funkce.  

 

e) Pro inicializaci konfigurátoru s tablem klikněte na tlačítko 

prohledat         . V levém horním rohu       se 

zobrazí typ konfigurovaného systému (Duo Standard nebo 

Duo Basic) a jeho verze firmware (např. FW24.5.2015). 

Pozn.: Pokud nedojde k zobrazení systému a je verze 

firmware, zkontrolujte připojení konfigurátoru k PC a 

k základní desce systému, popřípadě napájení základní 

desky. 

f) Klikněte na tlačítko       . Načte se konfigurace 

tabla. 

 

 

 

 
Obr. 3: Program DuoSB – Po spuštění 

 

g) Pro uložení (zapsání) změn konfigurace do tabla klikněte na tlačítko         . 
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 Konfigurace systému 2
 
Pomocí tlačítka              se načítá konfigurace tabla. Pro uložení (zapsání) provedených změn v konfiguraci do tabla stiskněte 

tlačítko               . Pomocí tlačítka                        se otevře internetový prohlížeč s nápovědou ke konkrétní záložce konfigurace (Volání, 

Vstup, Hardware, Vyzvánění, …), ve které se právě nacházíte. Tlačítko              slouží pro otevření uložené konfigurace z PC a 

tlačítko                pro uložení veškeré konfigurace do souboru do PC. Pozn.: Při otevírání/ukládání nepoužívejte v souborech 

diakritiku. 

 

Maximální délka hovoru – Doba za kterou se ukončí hovor 

telefonu a tabla. Výchozí hodnota je 120s. 

Čas do volby – Když je použita klávesnice (0 až 9, *, #) s 

možností volby čísla 0 až 250, je nutné vědět, za jak dlouho od 

posledního stisknutého čísla dojde k volání. Pokud by bylo 

nastaveno jen 0.5 sekundy, bylo by to pro velmi rychlé prsty. 

Výchozí hodnota je 3s. 

Čas zrušení volání – U tabla s tlačítky slouží jako čas, během 

kterého můžete zrušit volání opětovným stisknutím libovolného 

tlačítka. Po uplynutí této doby dojde při stisku k novému volání. 

Doba vyzvánění – Doba po kterou bude tablo volat na telefon. 

Výchozí hodnota je 30s. 

 
Obr. 4: Volání 

 

 
Obr. 5: Vstup 

Doba otevření zámku – Doba, po kterou se sepne relé pro 

připojení elektrického zámku. Lze nastavit rozmezí 1-25sek. 

Výchozí hodnota je 5 sekund. 

Čas hesla  – Čas, po který se rozsvítí na displeji nápis HES pro 

zadání hesla na table s klávesnicí po zmáčknutí klávesy # . 

Zvuk zámku – Zvuková signalizace při sepnutí reĺé pro 

připojení el. zámku. Výchozí hodnota je 7. 

Po kliknutí na tlačítko         dojde k otevření 

okna s uloženými hesly na základní DPS (viz Obr. 6). 

Typ – Udává typ přístupu. Pro změnu typu klikněte 2x rychle za 

sebou levým tlačítkem myši a vyberte si z nabídky        . Pozn.: 

Vybírejte jen z možností „Master heslo“ nebo „heslo“ = 

uživatelské heslo. Upozornění: Master heslo musí být na 

prvním místě v seznamu! 

Kód – Zde se zadává samotné heslo, které musí mít být přesně 

6ti místné. 

                   - Přidáte nový záznam (heslo) do seznamu, který pak 

můžete libovolně editovat. Maximální počet údajů je 1000. Úda-

je se načtou společně s načtením konfigurace tabla.  

                   - Ukládá seznam hesel do souboru typu .csv.  

                   - Načtete seznam uložený v PC ve formátu .csv. 

Upozornění: Při načtení seznamu dojde k překrytí stávající-

ho seznamu! 

 

 
Obr. 6: Přístupové kódy

Upozornění: Pro uložení změn (hesel) do tabla je nutné kliknout na                   a poté                 !  
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Počet I2C tlač. modulů – Jedná se o fyzický počet tlačítkových 

modulů tabla (pokud tablo obsahuje).  Počáteční adresa I2C je 

standardně 20. 

 

Maximální jas – Hodota jasu podsvětlení tabla při jeho sepnutí. 

Rozsah 1 (nejnižší) – 255 (nejvyšší). 

 

Doba podsvětlení (s) – Doba po kterou bude tablo svítit od 

poslední aktivity (přiblížení osoby, zmáčknutí tlačítka). Výchozí 

hodnota je 10 sekund. 

 

 

 

Obr. 7: Hardware 

Po stisknutí tlačítka        se otevře nové konfigurační okno (viz Obr. 9), kde je možné změnit adresu a počáteční 

číslo I2C tlačítkového modulu. Upozornění: Používat jen v případě, že dojde k poruše tlačítkového modulu a je nutná výměna 

desky (DPS) tlačítek za jinou. 

Každý modul má svou I2C adresu. Tyto adresy jsou sudá čísla. 

První modul začíná na adrese 0x20, další je 0x22, 0x24 a tak dále. 

Moduly se standardně číslují zleva doprava (modul s komunikací 

je první) a tlačítka na modulech zdola nahoru (viz. Obr 8). Pokud 

by měly dva moduly stejné adresy, bude docházet ke kolizím a 

výsledkem jsou chyby při čtení z tlačítek (nedojde k jejich 

poškození). Dále každý tlačítkový modul obsahuje číslo prvního 

tlačítka.  

Příklad (viz Obr. 8): Pokud má první modul 6 tlačítek, druhý a 

třetí 10 tlačítek, budou první tlačítka na modulech začínat čísly 1, 

7 (1+6) a 17 (1 + 16).  

Při výměně třetího tlačítkového modulu za nový by byl postup 

následující: 

1) Nastavení parametrů (viz Obr. 9): 

 „Adresa (Hex)“ – zde se zadává adresa konfigurovaného 

tlačítkového modulu (v tomto příkladu 24) 

„První tlačítko“ – zde se nastavuje číslo prvního tlačítka 

konfigurovaného modulu (v tomto příkladu 17) 

„Zvětšení tlačítka“ – zde se nastavuje počet tlačítek 

konfigurovaného modulu (v tomto příkladu 10) 

2) Stiskněte a držte první dvě tlačítka na konfigurovaném 

tlačítkovém modulu (modul musí být připojen 16pin 

kabelem do aktivního systému) a poté klikněte na tlačítko 

       . Při správném postupu se vypíše hlášení 

o nastavení modulu       . 

tlačítko č. 1 tlačítko č. 7 tlačítko č. 17

tlačítko č. 6

tlačítko č. 16

 

 

 

 
Obr. 9: Nastavení I2C tlačítek

Alternativní postup by byl v znovunastavení adres všech tlačítkových modulů, kde při nastavování (viz Obr. 9) se začíná prvním 

modulem (komunikačním) a stačí zadávat vždy jen „Zvětšení tlačítka“ podle počtu tlačítek prvního, druhého, atd. modulu (jaký 

modul=panel konfigurujete, vás informuje hlášení   ), stisknout první dvě tlačítka daného modulu a kliknutím na tlačítko  

 nastavit daný modul. Takhle postupovat popořadě u všech modulů tabla. Nastavení „Adresa“ a „První tlačítko“ se 

automaticky inkrementuje. Tento postup je vhodnější pro méně zkušené uživatele, kde se nezabýváte s nastavením adresy a počítáním 

čísla prvního tlačítka. 

  

 

 

Obr. 8: Číslování tlačítek modulů 
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V tabulce     (viz Obr. 10) lze každému tlačítku (standardně 

tlačítko č. X = telefon č. X) individuálně přiřadit typ vyzváněcí 

melodie (číslo 0 – 15, celkem 16 melodií). Pozn.: Výběr melodie 

není u systému Duo Basic k dispozici. 

Pro hromadné nastavení stejné vyzváněcí melodie pro všechny 

tlačítka (telefony) vyberte číslo melodie (0-15) a stiskněte 

tlačítko                      .  

Pro intervalové nastavení vyzváněcí melodie zadejte číslo (0-15) 

v       , a poté klikněte na                      . Přiklad: Pokud budete 

mít 3 byty na patře a bude jim chtít nastavit odlišné vyzvánění, 

zadejte číslo 3 v        a klikněte na                   . Typ melodie se 

periodicky nastaví pro jednotlivá tlačítka takto: 

0,1,2,0,1,2,0,1,2,...  

 

 
Obr. 10: Vyzvánění (jen u Duo Standard) 

 

 
Obr. 11: Tlačítka 

V tabulce      (viz Obr. 11) se dá individuálně nastavit ke 

každému fyzickému tlačítku libovolné číslo, na které se bude 

volat (např. tlačítko 1 může volat na telefon číslo 11). Standardně 

odpovídá Tlačítko X = Číslo X (tlačítko 1 = telefon 1, atd.), toto 

nastavení lze provést i stisknutím tlačítka                  . Dále lze 

také nastavit např. pod více tlačítek jen jedno volané číslo. 

Pomocí tlačítka                se nastaví ostatní tlačítka (pod 

výběrem) stejně jako právě vybrané číslo v tabulce. 

 

 

V tabulce  (viz Obr. 12) se dá individuálně nastavit 

povolení/zákaz zpětného volání na tablo (Volat) a otevírat dveře 

(Zámek) pro jednotlivé telefony (čísla) zvlášť. Funkční od verze 

firmware FW24.5.2015 a novější. 

                          - Hromadně nastavuje možnost povolit/zakázat 

zpětné volání na tablo (Volat) pro všechny telefony (čísla) 

                          - Hromadně nastavuje možnost povolit/zakázat 

otevírat dveře (Zámek) pro všechny telefony (čísla). 

Pozn.: Funkce „zpětné volání na tablo" není u systému Duo 

Basic k dispozici a jeho nastavení nemá vliv na funkci. 

 

 
Obr. 12: Telefony 

 

 
Obr. 13: Příkazy 

                               - Dočasně vypne funkčnost tlačítek u připoje-

ných telefonů (zpětné volání na tablo, vypnutí vyzvánění). 

Vhodné při instalaci telefonů nebo konfiguraci tabla, aby nikdo z 

telefonu nenarušoval instalaci/konfiguraci např. zpětným volá-

ním na tablo. Tuto funkci zrušíte tlačítkem                            nebo 

restartem systému (vypnutí a zapnutí napájení). Funkční od verze 

firmware FW24.5.2015 a novější). 

 

                             - Zapne funkčnost tlačítek u telefonů po před-

chozím zákazu. 
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