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Vážený zákazníku.
Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se
základní obsluhou a způsobem použití programovacího softwaru ConfigTool.
 Základní popis
Software ConfigTool slouží pro programování zařízení Eldes. Program nevyžaduje instalaci,
jedná se o jednoduchý, ale velmi sofistikovaný software, který značně usnadní programování.
Některé volby a funkce zařízení není možné jiným způsobem naprogramovat.
Software je poskytován bezplatně pod licencí „freeware“.

 Technické specifikace
Podporovaná zařízení:

EPIR, EPIR868, ESIM010, ESIM110, ESIM251, ESIM151,
ESIM262, ESIM264, ET08, ET07

Podporované operační systémy: Win2000/XP/Vista/7
Vyžaduje:

NET Framework 3.5 (součást aktualizace Windows)

Jazyk:

Anglicky, Česky, Slovensky, Rusky, Francouzsky

Velikost:

7,2 MB

 Základní obsluha
Program se spouští pomocí ikony s popisem „ELDES ConfigTool.exe“, program se otevře
v následující obrazovce.
Propojte zařízení, které chcete
programovat kabelem USB-miniUSB
s počítačem a klikněte na tlačítko
uprostřed obrazovky „Připojit“.
Po kliknutí proběhne automatická
detekce připojeného zařízení a
program zahájí komunikaci se
zařízením.
Zařízení je také možno vybrat
ručně, bez propojení se zařízením
(off-line) volbou z horního menu
„Soubor“ – „Vyberte zařízení“.
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V obou případech dojde k otevření programovacího okna příslušného typu zařízení.
Na následujícím obrázku je příklad připojeného zařízení ESIM264, propojeného s počítačem.
Vzhledem k tomu, že přístup do
zařízení ESIM264 je
z bezpečnostních důvodů chráněn
přístupovým heslem, je po připojení
uživatel o této situaci informován
chybovým hlášením.
Po potvrzení chybového hlášení
je třeba vyplnit platný Instalační kód
a znovu kliknout na tlačítko
„Připojit“.
V případě ještě
neprogramovaného zařízení má
Instalační kód hodnotu 1470.
Pokud Instalační kód neznáme, je
jedinou možností, jak se se zařízením
spojit, provést reset zařízení na
tovární hodnoty. Tento postup je popsán v Instalačním manuálu k ústředně ESIM264.

Pokud je Instalační heslo zadáno správně, je zpřístupněno programování všech parametrů a
funkcí zařízení, v našem případě ESIM264. Spojení se zařízením, které není chráněno
Instalačním kódem je navázáno ihned po prvním kliknutí na tlačítko „Připojit“
Jednotlivé nastavitelné položky
v záložkách korespondují
s příslušnými Instalačními manuály,
tzn. že funkci a význam položek,
vztahující se k ústředně ESIM264,
popisuje Instalační manuál ESIM264,
položky, vztahující se ke klávesnicím,
jsou popsány v Instalačních návodech
ke klávesnicím, položky, vztahující se
k bezdrátovým zařízením, popisují
příslušné manuály bezdrátových
zařízení apod.
Pokud nenaleznete popis některé
z programovatelných položek
v příslušném manuálu, kontaktujte,
prosím, svého dodavatele.
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