
Informace o TM40 verze 1.20

Ke stažení: Pro nový firmware V1.20 pro MG/SP, klikněte zde
Pro nový firmware V1.20 pro EVO, klikněte zde

Nové vlastnosti:

• Zobrazení stavu podsystémů a zón (EVO a MG/SP)
TM40 verze 1.20 nyní podporuje „zobrazovací tablo“, které nabízí nové 
funkce jako :
-  zobrazení stavu naprogramovaných zón v mřížce, což umožňuje zobrazení 
celkového počtu zón na jedné obrazovce (32 zón pro MG/SP nebo 192 zón 
pro EVO) nebo zoomu pro zobrazení více podrobností (pouze EVO)
- filtrování zón, což umožňuje zobrazit pouze určité zóny v závislosti na jejich 
stavu
- bezpečný režim zobrazení, umožňuje omezit – zamknout zobrazení / skrytí 
stavu některých zón

 

• Identifikace uživatele při Paniku (EVO a MG/SP)
Ústředny EVO192 v 2.65  nebo SP v 4.76 nyní podporují identifikaci paniku z 
dálkového ovládače. Klávesnice TM40 zobrazí zprávu o panik poplachu s 
identifikací uživatele, který tento panik udělal.
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http://www.eurosat.cz/5383-tm40-v1-20-mgsp-puf.html
http://www.eurosat.cz/5382-tm40-v1-20-evo-puf.html


• Přidání poruchové události RF rušení modulu (jen EVO)
Když modul RTX3 (Bezdrátový expander) zjistí RF rušení, klávesnice zobrazí 
„Porucha modulu RF rušení“. Předchozí verze TM40 nepodporovaly 
zobrazení této poruchy. 

• Podpora programování z Winloadu
Veškeré nastavení klávesnice TM40 je nyní možné programovat z Winloadu. 
Předchozí verze TM40 nepodporovaly programování z Winloadu.  

Vylepšení:

• Odstřežení všech podsystémů během příchodového zpoždění (jen EVO)
Pokud je v systému na sekci [3033] volba 1 povoleno Více akcí uživatele a 
podsystém je v příchodovém zpoždění pak TM40 zobrazí zprávu odstřežit 
"všechny" podsystémy. U předchozí verze TM40 se odstřežil jen podsystém, 
který byl v příchodové zpoždění a všechny zbývající podsystémy zůstaly 
zastřežené.

Přehrání firmware:

Přehrát firmware na TM40 je možné dvě způsoby
1. Je-li TM40 již nainstalována a komunikuje po sběrnici; nakopírujte soubor 

". puf" na kartu micro SD, která je na spodní straně TM40. Klávesnice TM40 
pak automaticky detekuje nový firmware a vyzve vás k upgradu klávesnice.

2. Pokud je firmware nakopírován na kartu micro SD, ale TM40 nebyla 
aktualizována jak je uvedeno v prvním kroku, budete muset provést upgrade 
klávesnice přes menu obrazovky;

Ústředny MG/SP:
• Menu
• Nastavení
• Upgrade firmware (vyberte: firmware V1.20)
• Upgrade

Ústředny EVO:
• Menu
• Pokročilé
• Upgrade (vyberte: firmware V1.20)
• Upgrade
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