
Návod k obsluze

Obslužný software pro modul zvonění a rozhlasu

aRADIO   v. 1.0



I.   Po spuštění počítače
- automaticky aktivuje program  aRadio
- zobrazí se ikona repro v oznamovací oblasti počítače

II.  Popis programu  aRADIO
- pro uživatelské zobrazení a změny v programu stiskněte ikonu repro v oznamovací oblasti
  počítače (viz. I), poté se zobrazí okno (obr. 2)

Minimalizovat

Maximalizovat

Schovat

Informace

Záložky

obr. 2

      Záložka   "Hlavní panel"

- zobrazuje čas nastavený na počítači, podle kterého program vykonává 
  naprogramované funkce
- stav komunikace zobrazuje, zda je program synchronní s elektronickým 
  ovládáním rozhlasu

      Okamžité hlášení

      Informace

Po stisku tlačítka Hlášení se zobrazí okno (obr. 3), se seznamem tříd (rozhlasů),  
stiskem tlačítka dané třídy se aktivuje výstup do patřičného rozhlasu. 
Při stisku OK se po krátké prodlevě zobrazí okno (obr.3) s textem Probíhá 
hlášení a s tlačítkem pro ukončení hlášení.

obr. 3

obr. 4



      Ovládání hlasitosti

Výstup do rozhlasu Mikrofon

      Nahrávání hlášení
Tato funkce slouží k nahrání hlášení v maximální délce 60 sec.
Po stisknutí tlačítka se zobrazí okno (obr. 5) viz popis. Po skončení nahrávání 
stiskneme tlačítko konec programu a uložíme soubor do předem určené složky.

obr. 5

obr. 6

Konec programu nahrávání a uložení souboru

Spuštění nahrávání

Konec nahrávání

      Přehraj hlášení
Toto tlačítko přehraje soubor hlášení uložený v počítači (viz. nahrávání hlášení).
Po stisku tlačítka se zobrazí okno (obr. 6), kde 
- pomocí tlačítka vyhledat nalezneme soubor hlášení, který se má přehrát
- zapíšeme délku přehrávaného souboru
- vybereme třídy (rozhlas), kde se má hlášení přehrát
a stiskneme tlačítko OK pro přehrání nebo Storno pro ukončení. Vyhledat

soubor

      Konec programu
Toto tlačítko ukončí komunikaci s elektronikou rozhlasu a chod celého programu.



      Nová úloha

      Záložka   "Naplánované úlohy"

Seznam 
naplánovaných

úloch

Zobrazí se okno (obr.7), pro definování nové úlohy.

Záložka naplánované úlohy se dá využít pro naplánování např. zvonění nebo hlášení,    
tzn. který soubor se má přehrát, v jaký den, v jaké hodině a do jakých tříd.

Úloha je aktivní:

Popis úlohy:

Datum prvního spuštění:

Čas spuštění

Přehrát soubor

- v případě nezaškrtnutého 
políčka úloha neproběhne

- slouží ke snadnějšímu 
rozpoznání úlohy (např. 
Zvonění 1. stupeň 8:00) 

- zde se zadá datum, kdy 
se má poprvé spustit úloha 

- určí, v kolik hodin se má 
úloha spustit 

- pomocí tlačítka vyhledat 
nalezneme soubor (hlášení, 
zvonění...), který se má v 
daném okamžiku přehrát.

Délka souboru

Tlačítka - Kde přehrát  

Nastavení opakování

 - určí, jak dlouho se má soubor přehrávat,čas je ve formátu 00:00:00
  (hh:mm:ss) 

- zajistí přehrání souboru ve vybraných třídách (rozhlasech) 

 - opakování v určité dny (př.. pouze v pracovní dny)
-  počet opakování přehrávaného souboru

Stiskem tlačítka OK úlohu uložíte nebo tlačítkem Storno ukončíte.

obr.7



      Změna úlohy

Po stisku tlačítka se zobrazí okno (obr.7), pro změnu již nadefinované úlohy.

      Kopírovat úlohu

Slouží pro zjednodušení zadání nové úlohy.
Po stisku tlačítka se zobrazí okno (obr.7) s již nadefinovanými úkony vybrané 
úlohy, kde změníme popis úlohy a dále potřebné. 
Stiskneme tlačítko OK pro uložení nebo Storno pro ukončení.

      Záložka   "Nastavení"

      Definice výstupů

Zde se zadává název tlačítka pro danou třídu či rozhlas. 

 - vloží novou třídu (rozhlas) do definice výstupů (max 32 výstupů). 

 - smaže vybranou třídu (rozhlas) ze seznamu. 

 - upraví název vybrané třídy (rozhlasu).

Vlož

Smaž

Edituj


