
LINKOVÝ VRÁTNÝ

PROGRAM DO PC



O programu:
Program VRÁTNÝ slouží k nastavování, programováni a ukládání dat z

linkového vrátného CVx. Všechny hodnoty které mùžeme mìnit z telefonu, lze
velmi snadno a pøehlednì nastavit pomocí poèítaèe. Je možné èíst a ukládat
celé nastaveni vrátného vèetnì všech pamìtí tlaèítek. Potøebujeme k tomu
poèítaè s volným COM portem, bìžnì vyrábìný kabel s konektory CANON a
redukcí na kabel CV-PC pro pøipojení na øadový konektor na spoji základní
jednotky.

Minimální vnitøní zapojení kabelu mezi PC a redukcí CV- PC:

redukce CV- PC strana PC

CANON-9F CANON-25F  nebo  CANON-9F
(dutinky) (dutinky) (dutinky)

pin pin pin
RXD  2 ......................................   2 .........................  3  TXD
TXD  3 ......................................   3 .........................  2   RXD
DSR  6 ...................................... 20 .........................  4   DIR
GND  5 ......................................   7 .........................  5   GND
CTS  8 ......................................   4 .........................  7   RTS

Postup programování:
V programu pøíkazem Nastavení COM zvolíme použitý port. Vrátný musí být

pøipojen na telefonní linku. Po zasunutí kabelové koncovky redukce CV-PC do
øadového konektoru na spoji vrátný sám vyvìsí linku. Jako první pøíkaz posílaný
do vrátného musíme zapsat heslo. Jeho pøijetí je potvrzeno programovacím
tónem z reproduktoru. Dále již mùžeme zapisovat a èíst z vrátného dle potøeby a
bez èasového omezení. Po dokonèení programování øadový konektor na spoji
odpojíme a stiskem libovolného tlaèítka na vrátném 2x za sebou opustíme
programovací režim.

Popis vybraných pøíkazù programu:

Pøeèti nastavení:
Po stisku tohoto tlaèítka se zaènou vypisovat data z linkového vrátného a

hned se objeví ve velkém oknì. Naète se naprogramování pro dvacet tlaèítek a
celkové nastaveni. Pokud bychom potøebovali naèítat více než dvacet tlaèítek
musíme zaškrtnout políèko Èíst vèetnì expanzí. Naèítáni dat v tomto pøípadì
trvá déle, ale máme k dispozici všech sto tlaèítek. Ve velkém oknì nelze žádnou
hodnotu mìnit. Vše se nastavuje tlaèítky po pravé stranì. Po provedení
libovolné zmìny nedojde hned k pøíslušné zmìnì ve velkém oknì, ale vždy až
po znovunaètení všech dat.



Uložit nastavení:
Po provedeni všech potøebných zmìn v nastavení vrátného, opìtovnì data

naèteme pøíkazem Pøeèti nastavení. Máme možnost pøíkazem Uložit nastavení
všechna naètená data uložit do souboru. Mùžeme ukládat soubor s koncovkou
NV4 nebo txt. Soubor s koncovkou txt mùžeme editovat, což je výhodné u
linkového vrátného s velikým poètem použitých tlaèítek a èastými zmìnami ve
vytáèených èíslech. Zapisují se všechny znaky za dvojteèkou v každém øádku.
Pauza je P, flash je F, mezera a tabelátor se ignorují. Data pøed dvojteèkou se
mìnit nesmí.

Naèti nastavení:
Pøíkazem se naète uložený a pøípadnì editovaný soubor do velkého okna.

Do vrátného se data zašlou tlaèítky Zápis všech èísel a Zápis nastavení.
Zaškrtnutím jednotlivých políèek v zapisovacích pøíkazech si mùžeme vybrat jen
nìkteré èásti pro zápis.

Zapiš potvrzovací znak: 
POZOR — neuváženým zápisem se mùže zablokovat pøístup do

programovacího režimu !!!!

Tato funkce se používá ve zcela výjimeèných pøípadech, kdy telefonní
ústøedna není schopna pøenášet znak hvìzdièka pro potvrzovaní hesel z
telefonu. Jedná se o hesla:

a/ hesla pro pøepnutí do režimu DEN a NOC 
b/ heslo pro zavìšení
c/ heslo servisní
d/ hesla zámkù 1 a 2 pro otevøení z telefonu

Pokud je použití hvìzdièky pro potvrzování hesel nevhodné, lze u linkového
vrátného tento znak nahradit èísly 3, 7, nebo 9, nebo znakem #. Po tomto
pøeprogramování bude hvìzdièka nahrazena zvoleným znakem pouze pøi
potvrzování hesel v pøípadech a/ až d/. Po volbì servisního hesla a vstupu do
programovacího režimu se již všechny programovací volby potvrzují pùvodním
zpùsobem tj. * *. Zvolené náhradní èíslo 3, 7 nebo 9 se nesmi použít v žádném
heslu. Toto heslo by pak bylo ignorováno.

Velký pozor je tøeba vìnovat servisnímu heslu - nesmi obsahovat jedno
z èísel 3, 7 nebo 9, záleží pro které èíslo jsme se rozhodli jako pro
potvrzovací znak. 

Servisní heslo by v opaèném pøípadì bylo ignorováno a byl by znemožnìn
pøístup do programovacího režimu. Bez zásahu výrobce by tento stav nešel
zmìnit.

Pøíklad náhrady potvrzovacího znaku: Pokud necháme všechna hesla v
defaultním nastaveni od výrobce a jako potvrzovací znak si vybereme èíslo 9,
budou se zadávat hesla z telefonu v nové podobì:

- napøíklad sepnutí zámku 1: volbou 119
- sepnutí zámku 2: volbou 229
- vstup do programovacího režimu : volbou 1234569
- pøi vkládání hesla programem VRÁTNÝ zapisujeme do okna heslo: 1234569
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