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dvoudrátový systém DUO



2.  První připojení konfigurátoru DUO k PC
   Při prvotním zapojení dvoudrátového konfigurátoru do počítače se automaticky nainstalují příslušné ovladače, které jsou 
součástí Windows. Popřípadě jsou ovladače k dispozici na dodávaném CD ve složce Driver. Postup první instalace je 
znázorněn v souboru Postup_první_instalace_HW_po_připojení_k_PC.pdf.

3.  Konfigurace dvoudrátového systému DUO pomocí PC programu Konfigurátor DUO

  Konfigurace se provádí pomocí PC programu „Konfigurátor DUO”. Program je dodáván na CD spolu s konfigurátorem, 
popřípadě je ke stažení na  v sekci „Software pro PC”.www.czechphone.cz/ke-stazeni/

Postup: 

1.  Popis a připojení konfigurátoru DUO k základní DPS tabla
   Konfigurátor slouží pro konfiguraci dvoudrátového systému DUO zvonkových tabel (klávesnice, tlačítka). Umožňuje individuálně 
nastavit pro každý telefon dobu otevření el. zámku, počet a typ vyzváněcího trilku (3), dobu hovoru a heslo (jen u tabla s 
klávesnicí). Konfigurátor se připojuje k počítači pomocí USB rozhraní (2.0). K základní DPS dvoudrátového tabla se připojuje 
na konektor   1   . Tlačítko reset   2   mimo jiné slouží pro inicializaci konfigurátoru a jeho využití je vysvětleno dále. Při správné 
inicializaci konfigurátoru střídavě blikají indikační LED (červená, zelená)  3   .
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Obr.1: Základní DPS dvoudrátového tabla DUO (EV3_2 rev2, EV3_3 rev3)
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Obr.2: Konfigurátor DUO - Úvodní obrazovka
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1.  Připojte HW konfigurátor DUO k PC a k základní DPS 
zvonkového tabla  1   (tablo musí být napájeno).

2.  Spusťte PC program pomocí souboru 
Konfigurator_DUO.exe ze složky SW_Konfigurator_Duo. 
Vzhled programu po spuštění je znázorněn na Obr. 2.

3.  Podle typu vašeho zvonkového tabla (klávesnice, 
tlačítka, ...) si vyberte jednu z možností   4   .

4.  Poté klikněte na tlačítko Pokračovat   5  . Zobrazí se 
okno pro konfiguraci vybraného zvonkového tabla bez 
načtených hodnot z tabla (viz. Obr. 3).

4

5

5.  Na základní DPS dvoudrátového tabla zmáčkněte tlačítko reset  2  . Dojde k inicializaci konfigurátoru tablem - rozblikají se 
indikační LED  3  . Poté klikněte v programu na tlačítko Číst  6   (viz. Obr. 3). Dojde k načtení dat uložených v EEPROM paměti 
na DPS zvonkového tabla. Pozn. Přečíst data z tabla musíte udělat vždy před jakoukoliv změnou v konfiguraci tabla!
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Obr.2: Konfigurátor DUO - Okno konfigurace tabla

Dvojím kliknutím levým tlačítkem myši můžete jednotlivé buňky editovat. Kódy bytů slouží jen u verze tabla s klávesnicí.

Popis:

Číst - slouží pro přečtení a zobrazení hodnot konfigurace z paměti tabla.

Zapsat - slouží pro zapsání zobrazených hodnot konfigurace do paměti tabla.

Konec - slouží pro ukončení konfigurace

Uložit - slouží pro uložení načtených hodnot konfigurace do PC ve formátu .csv.

Otevřít - slouží pro načtení uložených hodnot konfigurace v PC ve formátu .csv. 

Vygenerovat standardní hodnoty - pro každý telefon (byt) vygeneruje stejné standardní hodnoty (5,15,120,1) ,heslo se 
nemění.

Vygenerovat náhodné kódy - pro každý telefon (byt) vygeneruje náhodné heslo (platí jen u tabla s klávesnicí), heslo 
musí být 4-místné

Doba do volby - čas, který se čeká na další zmáčknutí klávesy (je to časová rezerva k tomu, aby uživatel stihl na 
klávesnici namačkat číslo telefonu např. 45, nebo heslo 1234)

Upozornění: Pro zapsání provedených změn do paměti tabla nezapomeňte kliknout na tlačítko ! Zapsat 
Poté klikněte na tlačítko  a program zavřete.Konec
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6

Změnit počet bytů - slouží pro výběr, změnu a rychlejší zápis jen vybraného počtu bytů (ostatní zůstanou nezměněny)   
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