PROGRAM ADSP Loader – návod k použití
ADSP Loader slouží k nastavení přístupových práv v jednotkách ADSP, ADSU a AVSM přes sériový port
RS 232 (COM). Program je určen pro PC s operačním systémem MS Windows® 95, 98, 2000, NT, Me, XP,
Vista, 7,10.

1. Instalace
Vložte CD s programem do mechaniky a počkejte na automatické spuštění průvodce instalací. V případě, že
se instalace automaticky nespustí, spusťte soubor „ADSPsetup3801.exe“ přímo z CD a dále pokračujte dle
pokynů průvodce instalací.

2. První spuštění a nastavení programu
Program můžete spustit přímo z „Plochy“ pomocí zástupce nebo z nabídky „Start“. Po spuštění se vždy jako
první otevře okno aplikace se seznamem přístupových práv, nástroji aktualizace (pokud to Vaše oprávnění
umožňuje – viz kapitola 3) a s textovou nabídkou, ikonami a informační lištou ve spodní části okna.

Program při spuštění automaticky detekuje
volné porty COM a zařízení k nim připojená.

Číslo portu je uvedeno v informační liště vlevo. Pokud je zobrazena CHYBA, lze použít dodatečnou identifikaci
pomocí nabídky Komunikace/Obnovit připojení, která se nachází v hlavním menu programu.
V případě připojení personifikátoru je správná volba portu indikována zelenou LED na jeho čelním panelu.

3. Definice správce, uživatelů a nastavení oprávnění
Program umožňuje individuální přístupy jednotlivých uživatelů. Každý uživatel má pod svým heslem nastavena oprávnění přístupu do programu. Než začnete se zadáváním seznamu uživatelů, musíte mít vytvořen
seznam osob (viz kapitola 4). Po výběru nabídky Uživatelé/Seznam uživatelů se otevře dialogové okno, ve
kterém jako první zadejte správce systému, který má nadále neomezený přístup do systému a je oprávněn
otevřete editační okno, vyberte příslušnou osobu ze sek zadávání dalších uživatelů. Kliknutím na ikonu
znamu a doplňte uživatelské jméno a heslo. Správné údaje potvrďte tlačítkem OK.

Poté můžete stejným způsobem přiřazovat další správce nebo uživatele systému. V případě uživatelů lze každému z nich vymezit tyto činnosti:
Správa seznamu osob - přístup do seznamu osob, zadávání nových osob, tisk seznamu
Vyřazování osob - vyřazování položek ze seznamu osob
Změna údajů osoby - změna údajů dané osoby včetně změny kódu ID média při ztrátě
Správa dat - přístup do seznamů přístupových práv a parametrů, prohlížení a tisk seznamů
Změny v seznamech přístupových práv - přidávání a odstraňování položek do/ze seznamů
Aktualizace dat v systému - uložení aktualizovaných seznamů přístupových práv do paměti jednotek, uložení
parametrů do paměti jednotek, reset paměti jednotek
Dialogové okno ukončete tlačítkem Zavřít.

Pozor! Každé další spuštění programu již vyžaduje uživatelské jméno a heslo. Pokud nechcete tuto funkci
využívat, nezadávejte do seznamu žádné správce nebo uživatele. Pokud jste tak již učinili, má správce oprávnění tuto funkci zrušit pomocí nabídky Uživatelé/Zrušit seznam uživatelů.
Pomocí ikony

nebo dvojím kliknutím na vybranou položku lze měnit oprávnění jednotlivých uživatelů.

Označením příslušné položky a kliknutím na ikonu
Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je
zobrazeno v horní ovládací liště. Změnu
uživatele lze provést pomocí nabídky Uživatelé/Změna uživatele.

je tato vyřazena ze seznamu.

4. Seznam osob
Pro přístup do seznamu osob použijte nabídku Nástroje/Aktualizace seznamu osob nebo ikonu
ovládací liště.

v horní

Seznam osob obsahuje povinné údaje - příjmení a jména osob a kódy přiřazených ID médií a nepovinné
údaje – titul, funkce, středisko a osobní číslo. Nechcete-li používat některý z nepovinných údajů, zaškrtněte
příslušné políčko v dialogovém okně Skrýt nepovinné údaje.

V okně Typ objektu lze zvolit využití systému pro firmu nebo obytný dům. V případě
volby Obytný dům jsou některé názvy sloupců nahrazeny jinými.

Poř. č./pozn. – do této kolonky lze zapsat např. pořadové číslo ID média nebo libovolnou poznámku
Vchod/číslo – slouží k zápisu názvu vchodu nebo jeho popisného čísla (nahrazuje středisko – viz níže)
Č. bytu – slouží k zápisu čísla bytu

Program umožňuje import osob z jiného programu (ACS Control, AZA Control) nebo z tabulky XLS vytvořenebo
umístěných v liště pod seznamem osob.
né v programu MS Excel. Import se provádí pomocí ikon
Funkce importu je přístupná pouze správci systému. Další podmínkou je prázdný seznam osob.

Při importu seznamu osob lze aktualizovat i seznam středisek. V tomto případě
je seznam nahrazen novými položkami generovanými z jednotlivých položek
importovaného seznamu osob. V opačném případě zůstane zachován původní
seznam středisek.

Pomocí ikony
lze zpětně naimportovat seznam ID kódů z připojené jednotky ADSP6 nebo ADSP12. Místo příjmení a jména osoby je generován název ID kód a pořadové číslo. Tato funkce je opět přístupná pouze
správci systému a za podmínky prázdného seznamu osob.
Položky v seznamu osob lze řadit abecedně a to vzestupně či sestupně (od A do Z nebo opačně). Řadit lze
dle libovolného sloupce a to klepnutím na jeho hlavičku. Směr řazení je vyznačen ikonou
nebo
umístěnou vlevo od názvu příslušného sloupce.
Pokud chcete přiřazovat osoby do středisek, musíte
nejdříve vytvořit seznam středisek. Ten otevřete pomocí ikony
umístěné pod seznamem osob. V případě nastavení
programu pro obytný dům je seznam středisek nahrazen
seznamem vchodů (popisných čísel) a ikona je nahrazena
ikonou . Pro přidání nového střediska (vchodu) do seznamu
pod seznamem středisek. Do příslušné
klikněte na ikonu
kolonky zapište název střediska (popisné číslo vchodu) a
stiskněte tlačítko OK. Pokud máte vytvořena všechna
střediska stiskněte tlačítko Zavřít.
Pro vyřazení střediska ze seznamu vyberte pomocí levého
tlačítka myši v seznamu příslušné středisko a klikněte na
ikonu
. Pokud je vybrané středisko již přiřazeno některým
osobám, lze ho vyřadit pouze za předpokladu, že je volbou
ANO/NE povoleno i vyřazení přiřazených osob.

Pozor! Vytvořením seznamu středisek se tento údaj stává povinným a nelze ho skrýt (viz výše).
Seznam středisek uzavřete pomocí ikony

.

Program umožňuje vyhledávání osob v seznamu dle příjmení nebo střediska. Nalezená položka je zvýrazněna žlutým pruhem. V případě vyhledávání dle střediska lze pomocí tlačítek Další a Předchozí postupně vyhledat všechny osoby příslušného střediska. Funkci vyhledávání aktivujete pomocí ikony .

Pro přidání nové osoby do seznamu klikněte na ikonu
. Do kolonek v otevřeném dialogovém okně zapište příslušné údaje a stiskněte tlačítko Načti kód. Poté přiložte ID médium ke čtecí části zámku nebo přenosového modulu PDS. Po zápisu ID kódu do příslušné kolonky stiskněte tlačítko OK pro uložení osoby do seznamu
popřípadě Zavřít pro zrušení akce. Osoby jsou v seznamu řazeny abecedně. Po zrušení volby vlevo od nadpisu Kód ID můžete zadat osobu (např. externího uživatele systému) bez přiděleného ID média. Pokud požadujete ke kódu přiřadit ještě bezpečnostní PIN kód (pouze pro čtečky s PIN klávesnicí), zaškrtněte políčko PIN kód
a zapište do okénka číselný PIN (4 číslice). Pin kód bude přiřazen ke kódu média do horních dvou byte.
Pro změnu údajů vyberte pomocí levého tlačítka myši v seznamu příslušnou osobu a klikněte na ikonu
.
Stejnou funkci můžete vyvolat i dvojitým kliknutím na příslušnou osobu v seznamu. Po otevření dialogového
okna postupujte stejně, jako při zadávání nové osoby.

Při změně kódu ID média osoby jste dotázáni dialogovým oknem,
zda se jedná o přidělení nového ID z důvodu ztráty. Pokud zvolíte
ANO, bude osoba přidána do seznamu ztracených ID médií spolu s
datem a časem změny. Seznam lze zobrazit pomocí ikony
umístěné
pod seznamem osob.

Program umožňuje přiřazení fotografií jednotlivým osobám. Vkládané fotografie jsou soubory typu JPG libovolné velikosti. Poměr stran je 1,3 : 1. Z důvodu úspory místa na disku je doporučený formát 4,5 x 3,5 cm, což
je běžná velikost fotografií pro osobní doklady.
Levým tlačítkem myši vyberte v seznamu příslušnou osobu a stiskněte tlačítko Vložit foto. Pomocí otevřeného dialogového okna vyberte fotografii uloženou v libovolném adresáři na disku počítače a stiskněte tlačítko
Otevřít. Fotografie se zobrazí v příslušném rámečku a je automaticky překopírována do adresáře, kde je nainstalován program. Výběrem libovolné osoby ze seznamu je pak zobrazena její fotografie. Pro změnu stiskněte
tlačítko Změnit foto a postupujte stejně, jako při vkládání nové fotografie.

Pro vyřazení osoby ze seznamu vyberte pomocí levého tlačítka myši v seznamu příslušnou osobu a klikněte
. Jakékoliv změny v seznamu jsou automaticky ukládány na pevný disk počítače. Počet osob
na ikonu
v seznamu je libovolný a je omezen pouze kapacitou pevného disku.
Seznam lze vytisknout pomocí ikony
. V dialogovém okně Skrýt nepovinné údaje lze zvolit tisk seznamu
bez kódů ID médií.
Pozor! Pokud jste přihlášen(a) jako uživatel, můžete měnit pouze údaje osob patřících do Vašeho střediska.
Totéž platí i o vyřazení osob ze seznamu.
V programu lze využívat seznam osob jiných programů (ACS Control, AZA Control). Pomocí nabídky Sdílení/Sdílení seznamu osob otevřete dialogové okno a vyberte příslušný program, jehož seznam osob chcete
použít. Se seznamem osob je sdílen i seznam středisek.
Pozor! Seznam osob a středisek lze sdílet pouze
s programy nainstalovanými do standardního
adresáře nastaveného instalačním programem.
Seznam nelze v tomto programu editovat, lze ho
použít pouze k vytváření přístupových práv (viz
kapitola 5). Editace seznamu je možná pouze
v programu, ve kterém byl vytvořen.

5. Seznamy přístupových práv a nastavení parametrů
Pro přístup do seznamů a nastavení parametrů použijte nabídku Nástroje/Aktualizace dat nebo ikonu
otevřete seznamy a
v horní ovládací liště. V seznamu objektů vyberte příslušnou položku a pomocí ikony
parametry vybraného objektu. Stejnou funkci můžete vyvolat i dvojitým kliknutím na příslušnou položku
v seznamu.
Pro vytvoření nového seznamu přístupových práv stiskněte
umístěnou v liště pod seznamem objektů. V otevřeném
ikonu
dialogovém okně zapište název nového seznamu přístupových
práv a vyberte typ jednotky, pro kterou je seznam vytvářen. Poté
stiskněte tlačítko OK.
Odstranění již nepotřebného seznamu lze provést označením
položky v seznamu objektů a stisknutím ikony .
Pozor! Při odstranění seznamu dojde i k odstranění příslušných
souborů z disku počítače.
Nejdříve nastavte požadované parametry jednotky v záložce Parametry.

Doba otevření zámku – parametr určující dobu otevření elektromagnetického zámku, nastavitelný v rozsahu 1
až 60 sekund. Pokud je otevřen seznam výtahových jednotek (AVSM-4 nebo AVSM-8), určuje tento parametr
dobu aktivace povolených tlačítek (sepnutí relé modulů SVSR).
Při otevření seznamu jednotky ADSU je dále v dolní
, poovládací liště záložky parametrů zpřístupněna ikona
mocí které lze otevřít panel konfigurace této jednotky.
Vstupní protokol – nastavení dle použitého snímače
PIN kód – pokud je čtečka ID médií vybavena přídavnou PIN
klávesnicí a je nastaven tento parametr, jednotka po přiložení
ID média čeká cca. 15 sec. na zadání 4 místného PIN kódu.
Pokud není do stanoveného času zadán, přihlášení se ruší a
kód je vyhodnocen jako neoprávněný.

Počet osob – nastavení maximální kapacity paměti
Přepínací režim – při nastavení tohoto příznaku první přiložení média ke snímači aktivuje relé jednotky a druhé
deaktivuje.
Blikající zelená LED – při nastavení tohoto příznaku se režim LED v klidovém stavu změní z oranžové na blikající zelenou.

Při otevření seznamu výtahové jednotky je v dolní ovládací
liště záložky parametrů rovněž zpřístupněna ikona
, pomocí které lze otevřít panel konfigurace této jednotky.
Počet připojených modulů – určuje, kolik reléových modulů
SVSR je připojeno k jednotce AVSM. Každý reléový modul
obsahuje 8 relé pro obsluhu osmi podlaží. Ke každé jednotce
AVSM lze připojit až 4 reléové moduly. Nastavení tohoto
parametru ovlivňuje přiřazení reléových výstupů jednotlivým
podlaží (viz níže) a následně přiřazení přístupných podlaží
osobám v seznamu přístupových práv. Pokud je již
provedeno přiřazení reléových výstupů jednotlivým podlaží nebo seznam přístupových práv již obsahuje nějaké
položky, nelze tento parametr měnit.
Inverzní režim relé – při nastavení tohoto parametru budou výstupní kontakty aktivních (sepnutých) relé rozepnuty (režim NC), v opačném případě budou sepnuty (režim NO).
Režim jedinečného přístupu – nastavení tohoto parametru povoluje každé osobě přístup pouze do jednoho
podlaží.
Aktivace povolených tlačítek vnějším signálem – pokud není tento parametr nastaven jsou povolená tlačítka aktivována bezprostředně po přiložení ID média ke snímači. V opačném případě dojde k aktivaci až příchodem vnějšího signálu z řídící jednotky výtahu (např. po příjezdu výtahu do určitého podlaží).
Deaktivace povolených tlačítek vnějším signálem – pokud není tento parametr nastaven jsou povolená
tlačítka deaktivována po definované době (viz výše). V opačném případě dojde k deaktivaci příchodem vnějšího signálu z řídící jednotky výtahu (např. po odjezdu výtahu z určitého podlaží).
Tlačítko Podlaží slouží k přiřazení reléových výstupů jednotlivým podlaží.

V otevřeném dialogovém okně je vlevo umístěn seznam všech nabízených podlaží v rozmezí -8 až +31, dále pak Přízemí, Mezanin 1 a Mezanin 2. Uprostřed je zobrazen seznam reléových výstupů, jejichž počet je dán
nastavením počtu připojených modulů (viz výše). Číslo před lomítkem značí pořadové číslo relé v daném reléovém modulu. Číslo za lomítkem pak číslo (adresu) připojeného reléového modulu.
Pro nové přiřazení označte příslušnou položku v seznamu podlaží a reléových výstupů a stiskněte tlačítko

>. Takto vytvořená přiřazení jsou zobrazena v pravém seznamu. Označením položky v tomto seznamu a stisknutím tlačítka < dojde ke zrušení příslušného přiřazení. Použitím tlačítka << dojde ke zrušení všech položek přiřazení.
Pokud jsou provedena příslušná přiřazení, potvrďte je tlačítkem OK. Přiřazení lze potvrdit pouze v případě,
že seznam přístupových práv neobsahuje žádné položky. V opačném případě je tlačítko OK nepřístupné.

Vytváření přístupových práv se provádí v záložce Přístupová práva. Seznam přístupových práv obsahuje příjmení, jméno, titul a kód ID média. Maximální počet osob v seznamu je dán kapacitou paměti vybrané
jednotky.

Pro přidání do seznamu přístupových práv vyberte jednu nebo více osob v seznamu osob a klikněte na iko. Označené osoby jsou přeneseny do seznamu právě otevřeného objektu. Přidání jedné položky můžete
nu
provést přímo dvojím kliknutím na tuto položku.
V případě přidávání přístupových práv do výtahové jednotky AVSM je otevřeno dialogové okno, ve kterém lze příslušné osobě (nebo více osobám současně) povolit přístup na jednotlivá podlaží. Označení povolených přístupů na jednotlivá podlaží proveďte
klepnutím na příslušné položky v seznamu. Opětovným klepnutím na označenou položku je povolení zrušeno. Tlačítko Vyber vše slouží k výběru všech položek, tlačítko
Zruš vše ke zrušení výběru všech položek. Tlačítkem OK je potvrzen výběr a vybrané
osoby jsou uloženy do seznamu přístupových práv.

Pozor! Program provádí kontrolu duplicity, takže pokud již některá položka v seznamu existuje není do seznamu přidána. Tato skutečnost je oznámena varovným hlášením a příslušné položky v seznamech jsou označeny ikonou
. Pokud je překročena kapacita seznamu, je toto rovněž oznámeno varovným hlášením a pří. Aktuální stav kapacity seznamu je avizován bublinslušné položky v seznamu osob jsou označeny ikonou
kovou nápovědou po přesunutí kurzoru myši na seznam. Stejná informace je zobrazena i v oznamovací liště ve
spodní části programu.

V případě výtahové jednotky.AVSM lze vodorovným posuvníkem na spodní části seznamu přístupových
práv zobrazit příslušná oprávnění jednotlivých osob.

Chcete-li zadávat přístupová práva osobám, které náleží určitému středisku, můžete z důvodu přehlednosti
zobrazit v seznamu osob pouze osoby tohoto střediska. Kliknutím na ikonu
otevřete seznam středisek. Vyzpět do seznamu osob. Pokud chcete výběr zrušit, klepberte příslušné středisko a vraťte se pomocí ikony
něte na ikonu . Seznam osob bude uveden do původního stavu.
Program umožňuje zadání přístupových práv celému středisku najednou. Přepněte do seznamu středisek,
vyberte příslušné středisko a klikněte na ikonu .
Ikona
značí, že jde o nově přidanou osobu do seznamu přístupových práv, nikoli do paměti jednotky. Po
úspěšné aktualizaci přístupových práv v jednotce (viz níže) ikona zmizí.
Pro vyřazení osoby ze seznamu přístupových práv vyberte v seznamu jednu nebo více osob a klikněte na
ikonu
. Ještě nezaktualizované položky (označené ikonou
) jsou vyřazeny ze seznamu. Ostatní položky

. Po úspěšné aktualizaci přístupových práv v jednotce
nadále zůstávají v seznamu a jsou označeny ikonou
(viz níže) budou položky fyzicky vyřazeny ze seznamu. Pokud ještě nebyla provedena aktualizace jednotky,
vrátit původní přístupová práva (zrušit vyřamůžete vybraným položkám určeným k vyřazení pomocí ikony
zení).
K aktualizaci dat v jednotkách slouží ikony umístěné v ovládací liště seznamu objektů.
Aktualizace dat (ikona

) – je provedena aktualizace přístupových práv a parametrů.

Aktualizace parametrů (ikona
Reset paměti (ikona

) – je provedena pouze aktualizace parametrů.

) – veškerá přístupová práva budou z paměti jednotky vymazána.

Úspěšná operace je oznámena návěštím a signalizována
vedle názvu příslušného objektu v seznamu obikonou
jektů. Neúspěšná operace je oznámena varovným hlášením.

Nutnost aktualizace jednotlivých dat je avizována po otevření příslušného seznamu v oznamovací liště v dolní části
programového okna a ikonami umístěnými vedle názvu otevřeného objektu. Ikony a jejich řazení je shodné s ikonami
v ovládací liště.

Aktualizace dat v přístupových jednotkách ADSP:
Data v jednotkách ADSP lze aktualizovat přímo („on-line“), pomocí personifikátoru (přenosového modulu)
PDS („off-line“) nebo pomocí přenosového (paměťového) čipu DALLAS. Při programování „on-line“ (bez
použití personifikátoru) je jednotka ADSP připojena pomocí kabelu přímo k PC.
V případě aktualizace dat pomocí přenosového modulu PDS je postup následující:
Aktualizace přístupových práv a parametrů – nahrajte přístupová práva nebo parametry do přenosového
modulu a ten poté připojte k příslušné jednotce ADSP. Data budou automaticky přenesena do jednotky.
Reset paměti – proveďte reset paměti modulu a ten poté připojte k příslušné jednotce ADSP. Tím bude proveden reset paměti jednotky.
Pozor! Pokud chcete provést pouze reset paměti modulu, nepřipojujte nikdy modul bezprostředně poté
k jednotkám. Operace RESET je v modulu zrušena až po provedení některé jiné operace. V opačném případě
dojde k vymazání aktuálních dat z jednotky.
V případě aktualizace dat pomocí přenosového (paměťového) čipu DALLAS postupujte takto:
Zaškrtněte volbu Paměťový čip v ovládací liště seznamu objektů. Přiložte přenosový čip ke snímacímu prvku personifikátoru PDS a spusťte příslušnou aktualizaci. Poté přiložte přenosový čip ke snímači jednotky ADSP.
Data budou automaticky přenesena do jednotky. Stejným způsobem postupujte i při resetu paměti jednotky.
Pozor! Po celou dobu přenosu musí být paměťový čip pevně přiložen ke snímacímu prvku. V opačném případě dojde k chybě a přenos je nutno zopakovat. Úspěšný přenos i chyba jsou signalizovány jak programem (v
případě přenosu z PC do čipu) tak i jednotkou (v případě přenosu z čipu do jednotky).

Aktualizace dat v přístupových jednotkách ADSU:
Data v jednotkách ADSU lze aktualizovat přímo („on-line“), nebo pomocí přenosového (paměťového) čipu
DALLAS. Při programování „on-line“ je jednotka ADSU připojena pomocí USB kabelu přímo k PC. Postup je
stejný, jako u jednotek ADSP.

Aktualizace dat ve výtahových jednotkách AVSM:
Výtahové jednotky AVSM lze aktualizovat pouze prostřednictvím přenosového čipu. Postup je stejný, jako u
jednotek ADSP.
Pozor! Před prvním použitím přenosového čipu musí být tento definován v jednotkách jako MASTER (viz
návody k použití jednotek ADSP, ADSU a AVSM).

6. Inspektor procesů
Inspektor procesů je seznam, kam jsou chronologicky ukládány záznamy o všech úkonech, které program
vykonal během své činnosti včetně údaje o aktuálně přihlášeném uživateli, který úkony prováděl. Seznam je
řazen do bloků (start – konec programu), které jsou pro větší přehlednost odděleny prázdnou řádkou. Jednotlivé
seznamy jsou děleny podle kalendářního měsíce a tak jsou také ukládány na disk počítače. Požadované seznamy zobrazíte klepnutím na příslušnou položku v Archivu inspektora. Seznamy jsou přístupné pouze
správci systému.
Pro přístup do Inspektora procesů použijte nabídku Nástroje/Inspektor nebo ikonu

v horní ovládací liště.

7. Zálohování dat
Pro zálohování dat použijte nabídku Nástroje/Zálohování dat nebo ikonu
v horní ovládací liště.
Při prvním zálohování se otevře dialogové okno, ve kterém si zvolte adresář,
kam budou soubory standardně zálohovány. Cesta ke zvolenému adresáři je zobrazena v návěští pod oknem výběru.Po stisknutí tlačítka OK bude provedeno první
zálohování všech již vytvořených souborů a nastaveni programu. Na obrázku je
znázorněn příklad ukládání do adresáře Dokumenty. Do tohoto adresáře (dále jen
Úložiště) je uložen soubor ZIP, který obsahuje kompletní složku Soubory. Jméno
souboru je ve formátu ADS-datum uložení.
Pozor! Opětovné zálohování ve stejný den přepisuje původní soubor.

Program si vždy pamatuje poslední zvolenou
cestu k úložišti, takže při každém dalším zálohování jste dotázáni, zda chcete použít stávající
úložiště nebo zvolit nové.
Pokud není původní úložiště momentálně k dispozici (např. při použití přenosné paměti), program rovněž nabídne volbu nového.

Pro obnovení dat ze zálohy použijte nabídku Nástroje/Obnovení dat ze
zálohy nebo ikonu
v horní ovládací liště a postupujte stejně jako při zálohování. Po otevření dialogového okna vyberte příslušný soubor dle data zálohy a
stiskněte tlačítko OK.

8. Ukončení programu, automatické zálohování dat
Výběrem nabídky Program/Konec v hlavním menu bude program ukončen.
Volba nabídky Program/Automatické zálohování dat nastavuje funkci automatického zálohování při ukončení programu. Data jsou zálohována do složky BackUp v pracovním adresáři ve stejném formátu jako při manuálním zálohování (viz kapitola 7). Archivováno je vždy 10 posledních souborů.
Opětovným kliknutím na volbu je její funkce zrušena.

9. Závěrem
Upozornění: Programové vybavení ADSP Loader je produktem firmy Zdeněk Fík. Zneužití programu nebo
jeho volné šíření a kopírování je trestné dle příslušných zákonů.
V případě problémů s instalací programu nebo jeho činností kontaktujte vašeho dodavatele nebo přímo
výrobce na telefonních číslech nebo formou e-mailu, či faxu.
Kontaktní údaje:
Ing. Zdeněk Fík
Bronzová 2015
155 00 Praha 5
tel:
fax:
mob:

+420 246 038 130
+420 246 038 130
+420 604 219 736
e-mail: coptm@coptm.cz

