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A. Zanim zaczniemy
Przy korzystaniu z programu „talento dialog” niezbędna jest praktyczna znajomość podstawowych zagadnień
związanych z pracą z komputerem klasy PC oraz znajomość obsługi środowiska Windows .
W instrukcji w nawiasach < ... > podawane są nazwy wyświetlane na przyciskach znajdujących się w oknach 
programu oraz opisy pól wyboru, nazwy omawianych okien oznaczane są drukiem wytłuszczonym z 
kursywą (nazwa okna jest w programie zawsze wyświetlana na górnym niebieskim pasku danego okna). Po 
znaku równości jest podawane polskie tłumaczenie opisu. W wielu miejscach w programie wyświetlane są 
dodatkowe informacje o przyciskach i polach wyboru. Aby uaktywnić wyświetlenie informacji należy na dłużej 
niż 0,5 sekundy zatrzymać wskaźnik myszy nad interesującym użytkownika elementem.

B. Instalacja/deinstalacja
Program talento dialog jest przygotowany do pracy w środowisku:
Windows 3.x
Windows 95/98



Windows 2000 (XP)
Windows NT 4.0
Wymagania sprzętowe
Komputer klasy PC:
• 486 DX2 66, Pentium, Pentium-MMX lub Pentium II
• 4 MB RAM (zalecane 8 MB) dla Windows 3.x
• 8 MB RAM (zalecane 16 MB) dla Windows 95
• 24 MB RAM (zalecane 32 MB) dla Windows NT
• 4 MB wolnej pamięci na twardym dysku do instalacji danych programu
Osprzęt:
• Programowalne przełączniki czasowe typu: 891 ... 894; 991 ... 994
• Programator – pilot  talento taxxi
• Standardowy kabel 1:1 do połączenia pilota talento taxxi z PC.

Instalacja programu
Program instaluje bazę danych Borland-Database-Engine w katalogu c:\idapi.
Jeżeli ta już istnieje to przy instalacji należy przestrzegać niezbędnych dopasowań.
Program jest instalowany w katalogu c:\talento\
Przy użytkowaniu „talento dialog” nie natrafiono na żadne konflikty z innymi aplikacjami.
• Nośnik programu włożyć do napędu
• Wybrać język poprzez wybór odpowiedniego katalogu
• Uruchomić instalację klikając dwukrotnie setup.exe w katalogu stosownym do wybranego języka i dalej
postępować zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.
Po zainstalowaniu programu można go od razu uruchomić zaznaczając opcję Yes, Launch the programm file.

Deinstalacja programu
Podczas instalacji, w folderze programu tworzona jest opcja deinstalacji.
• Windows 3.x:  Deinstalacja uruchamiana jest plikiem <UNINSTALL> w katalogu talento
• Windows 95/98/NT: Wybrać w menu start – grupa programowa talento – <UNINSTAL>.
Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami programu deinstalującego.

UWAGA!!
Nie należy kasować ręcznie biblioteki Borland-Database-Engine (c:\idapi), ponieważ baza danych jest 
wykorzystywana również przez inne programy użytkowe.

C. Wprowadzenie
Program talento dialog umożliwia przygotowywanie programów dla następujących typów programowalnych
przełączników czasowych:
Przełączniki bez synchronizacji daty i czasu sygnałem DCF 77:
• talento 891 - 1 kanałowy
• talento 892 - 2 kanałowy
• talento 893 - 3 kanałowy



• talento 894 - 4 kanałowy
z synchronizacją daty i czasu sygnałem DCF 77:
• talento 991 - 1 kanałowy
• talento 992 - 2 kanałowy
• talento 993 - 3 kanałowy
• talento 994 - 4 kanałowy
Każde wyjście sterujące (kanał) przełącznika czasowego może sterować jednym odbiorem (obwodem).
Każdy z w/w typów przełącznika posiada łącznie 400 miejsc na rozkazy w pamięci.
W oknie edycji programu załączeń EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń 
pokazywane są zapisane komórki pamięci, np. 53/400 (pasek na dole okna).
W „talento dialog” istnieje możliwość wpisania większej ilości programów częściowych (miejsc pamięci) – 
kreski czerwone w pasku pamięci okna EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń – jeżeli
np. pewna ilość programów częściowych jest ustawiona jako nieaktywna – patrz rozdział 3.3.
Częściowe programy przełączające, składające się na całość programu załączeń, można programować na 
dwóch różnych drogach:
Przy wyborze w opcjach użytkownika - patrz rozdział 10:
- Początkujący (ustawienie zalecane)
  Przy tworzeniu programu przełączeń, przy pojedynczych krokach programowania korzystamy z pomocy 
  asystenta prowadzącego użytkownika przez kolejne okna, w których użytkownik podaje elementy składowe 
  rozkazów składających się na program częściowy.
- Doświadczony
  Części składowe rozkazu są użytkownikowi ogólnie znane. Wpisywanie rozkazu odbywa się za 
  pośrednictwem trójczłonowego okna. – patrz rozdział 3.9

• Program przełączeń poszczególnych kanałów może być przedstawiony w przejrzystej tabeli albo graficznie:
   - w formie wykresu dobowego
   - w formie wykresu rocznego
• Program talento dialog umożliwia, na podstawie wprowadzonego programu załączeń, obliczenie czasu
  załączenia i wyłączenia poszczególnych kanałów w zadanym okresie czasu oraz, po zdefiniowaniu
  zainstalowanego na poszczególnych kanałach obciążenia, przewidywanego zużycia energii w zadanym 
  okresie czasu.
• Programy przełączeń, celem uniknięcia ingerencji osób nieuprawnionych w rozkazy programu mogą być
  chronione hasłem. Ochrona hasłem-patrz rozdział 3.2.2.

1. Typy programów przełączających
Każdy program przełączający – w zależności od typu przełącznika – może być przyporządkowany do jednego 
lub aż do czterech kanałów przełączających np.:
• Oświetlenie placu
• Oświetlenie witryny
• Oświetlenie reklam
• Sterowanie Licznikiem, i.t.p.
Do każdego programu należy jeden lub więcej programów częściowych, które składają się z:

Daty lub zakresu dat.
Czasów przełączeń
Rozkazów przełączeń (załącz lub wyłącz kanał)

Istnieją trzy różne rodzaje rozkazów/programów:
• Program tygodniowy (bez powiązania z datami)
• Program tygodniowy, powiązany z datami (od – do, bez określenia roku)
• Program tygodniowy, powiązany z datami (od – do, z określeniem roku)

1.1. Program tygodniowy
Program tygodniowy jest programem częściowym, nie powiązanym z datami.
Przykłady:
• Każdy poniedziałek
• Każda środa i czwartek
• Każdy dzień roboczy (poniedziałek do piątku)
• Każdy koniec tygodnia, i.t.d.
Każde załączenie i wyłączenie poszczególnych kanałów może być programowane w różnym czasie i o 
różnych porach. Programy tygodniowe mają zawsze priorytet 0 - priorytety patrz rozdział 3.3.4.
Programowi częściowemu powiązanemu z datami może być nadany priorytet od 1 do 9.

1.2. Program tygodniowy powiązany z datami, bez określenia roku
Standardowa nastawa: data lub zakres dat od ...do ..., nie zawierająca określenia roku. Jeżeli program
częściowy będzie powiązany z zakresem dat, np. od 24.12 do 26.12 bez określenia roku, to zostanie on
wykonany w każdym roku w tym samym okresie czasu.
Taki program częściowy ma automatycznie nadany wyższy priorytet niż program tygodniowy. Można to



jednak zmienić – patrz rozdział 3.3.4.

1.3. Program tygodniowy, powiązany z datami, z określonym rokiem
Standardowa nastawa: data lub zakres dat z określeniem roku, rok jest zawarty w dacie.
Jeżeli program częściowy będzie powiązany z datami, np. od 24.12.2000 do 26.12.2000 to wszystkie
przełączenia tego programu częściowego będą wykonane tylko jednokrotnie w tym przedziale czasowym.
Taki program częściowy ma automatycznie nadawany wyższy priorytet niż program tygodniowy i program z
określonymi datami bez określenia roku. Jednakże można ten priorytet zmienić – patrz rozdział 3.3.4.

UWAGA!!
Jeżeli tworzymy nowy program częściowy, to postępujemy tak jak opisano w punkcie 3.3.
Nowy program częściowy z nowymi datami i nowymi czasami przełączeń automatycznie otrzyma nazwę z
rosnącą numeracją np.:

Podprogram nr.: 1:
Program częściowy nr 1:

1. Dla wyjścia(kanału) nr 1
Zakres dat nr 1
Czasy przełączeń nr 1
Program częściowy nr 1

Podprogram nr.: 2:
Program częściowy nr 2:

2. Dla wyjścia(kanału) nr 2
Zakres dat nr 2
Czasy przełączeń nr 2

Tak zbudowane zakresy dat oraz czasy przełączeń mogą być powiązane w sposób dowolny z nowym
programem częściowym, który może wyglądać np. tak:

3. Dla wyjścia(kanału) nr 4
Zakres dat nr 2
Czasy przełączeń nr 1
Program częściowy nr 3

2. Tryby pracy przekaźnika
Do łączenia odbioru mamy do dyspozycji trzy różne tryby pracy przekaźnika.

2.1. ON/ OFF = Załącz / wyłącz (standard)
Rozkaz załącz/wyłącz jest zawsze przyporządkowany czasowi zadziałania.
Każdy odbiór (kanał) może być przełączony w stan załącz lub wyłącz. Ten stan wyjścia będzie utrzymywany
do czasu otrzymania następnego rozkazu związanego z danym wyjściem.

2.2. PULSE = Impuls (rozkaz załączenia lub wyłączenia o określonym czasie trwania)
Impulsowy rozkaz łączenia jest zawsze przyporządkowany określonemu czasowi trwania. Określone wyjście
(kanał) jest aktywne w czasie trwania impulsu.
Rozkaz impulsowy składa się z:
- czasu startu
- czasu trwania impulsu (załącz lub wyłącz)

2.3. CYCLE = Cykl impulsów (cykliczny rozkaz łączenia z określonym czasem trwania rozkazu załącz i
rozkazu wyłącz)
Cykliczny rozkaz łączenia jest zawsze przyporządkowany określonemu czasowi wykonania.
Odpowiednie wyjście (kanał) jest przez ściśle określony czas aktywne i nieaktywne.
Cykliczny rozkaz łączenia składa się z:
- Czasu startu
- Czasu trwania cyklu
- Czasu trwania impulsu

UWAGA!!
Przełączniki typu „talento” mogą być wykorzystane do sekundowo dokładnych załączeń i wyłączeń na
różnych kanałach.
Przy sekundowym zakresie częstotliwości przełączeń można się pojawić:
a) wsteczne oddziaływanie na układy oświetlenia (migotanie światła)
b) pogorszenie odbioru radiowego (trzaski)
Aby temu zapobiec należy:
a) maksymalnie co minutę wykonywać łączenie przy mocy znamionowej albo co sekundę wykonywać 
    łączenie przy mocy nie większej od 0,28 znamionowej
b) wykonywać maksimum pięć łączeń na minutę i między dwoma łączeniami robić sekundę przerwy
Należy również stosować typowe układy przeciwzakłóceniowe (warystory, diody tłumiące, układy RC).

3. Budowanie programów załączeń
Aby ułatwić użytkownikowi zapoznanie się z obsługą programu talento dialog, wraz z zainstalowanym 



programem dostarczany jest plik demo.tpx będący przykładowym programem załączeń i wyłączeń.

3.1. Uruchomienie programu talento dialog
Program uruchamia się z menu start > programy > talento dialog > talento

3.2. Nowy program załączeń- ustawienia wstępne
Z menu (FILE = plik..) programu należy wybrać opcję (NEW = nowy). Po pojawieniu się okna asystenta 
dokonujemy w dwóch krokach wstępnego zdefiniowania naszego programu załączeń:

3.2.1. Wybieramy typ przełącznika dla którego program będzie tworzony <SELECT APPLICATION = 
wybór urządzenia>

3.2.2. Po dokonaniu wyboru, potwierdzamy <OK> i przechodzimy <CONTINUE = dalej> 
do kolejnego okna asystenta, w którym za pomocą przycisku <DEFINE SWITCHING OUTPUT = definiowanie
wyjść> możemy zdefiniować nazwy poszczególnych kanałów <CHANGE NAME = zmień nazwę> oraz 



parametry takie jak nazwa stanu przekaźnika oraz obciążenie zainstalowane na danym kanale. Zmian 
dokonujemy poprzez podwójne kliknięcie w odpowiednie białe pole okna i wpisanie wymaganej wartości. w 
każdej chwili możemy powrócić do ustawień początkowych klikając przycisk <STANDART = domyślne>.

Wstępne ustawienia kończymy przyciskiem <CLOSE = zamknij>. Zostajemy przeniesieni do okna 
tworzenia/edycji programu (okno EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń).



W górnej części okna, które się pojawiło możemy wpisać, zgodnie z opisem pól tekstowych, dane
charakteryzujące tworzony program załączeń np.:
-Numer lub opis przełącznika dla którego przygotowano program
-Miejsce zamontowania, np. numer szafki, piętro
-Krótki opis, np. rodzaj programu przełączeń
-Określenie osoby tworzącej program, np. nazwisko programującego
Ponadto istnieje możliwość ochrony tworzonego programu załączeń za pomocą hasła.(należy zaznaczyć
kwadrat wyboru przy opisie <PASSWORD = hasło>, następnie dwukrotnie, celem uniknięcia pomyłki podać 
hasło którym chcemy się posługiwać. Całość operacji potwierdzamy przyciskiem <OK.>

3.3. Tworzenie programu tygodniowego
Kolejne programy częściowe tworzone są według tego samego schematu:
W oknie edycji programu (okno EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń) przyciskiem 
<+NEW = +nowy> widocznym na dole okna edycji uruchamiamy asystenta prowadzącego nas w czterech   
krokach przez definiowanie pełnego programu tygodniowego.

3.3.1. Pierwsze okno asystenta (1. SWITCHING OUTPUT = 1. wyjście przełącające) służy wyborowi kanału 
załączającego z którym ma być związany tworzony program częściowy.



3.3.2. Przyciskiem <CONTINUE = dalej > przechodzimy do drugiego okna asystenta (2.DATE 
ASSIGNMENT = 2.ZAKRES DAT). Tu ustawiamy opcję tworzenia programu tygodniowego <WEEK 
PROGRAM> i przechodzimy za pomocą przycisku <CONTINUE = dalej> do trzeciego kroku tworzenia 
programu częściowego.

3.3.3. W trzecim kroku (3.SWITCHING TIMES = 3. czasy przełączeń) ustalamy w jakie dni tygodnia i o 
jakich godzinach mają nastąpić załączenia/wyłączenia kanału z którym związany jest tworzony program 
częściowy. Po naciśnięciu przycisku <+ADD = +dodaj> ustalamy ( w oknie które się pojawia) kolejno:



- Czas przełączenia
- Dni tygodnia w których dany rozkaz ma obowiązywać
- Stan przekaźnika: włącz (ON) lub wyłącz (OFF) (w części okna poniżej pola czas przełączenia)

UWAGA!! W kroku trzecim można wprowadzić kilka komend załączenia/wyłączenia/impulsu/cyklu
impulsów. Dokonuje się tego dodając kolejne rozkazy przyciskiem <+ADD = +dodaj>.
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych dla tworzonego programu częściowego rozkazów przełączeń
przechodzimy za pomocą przycisku <CONTINUE = dalej> do czwartego, ostatniego kroku tworzenia 
programu częściowego.

3.3.4. W tym oknie (4.MISCENALLEOUS = 4. RÓŻNE) możemy, jeżeli jest to konieczne, ustalić 
indywidualną nazwę dla stworzonego programu częściowego (punkt A), wybrać kolor dla graficznego 
obrazowania tego programu (punkt B), ustalić priorytet dla stworzonego programu (punkt C) – tylko w 
przypadku programów częściowych związanych z datami, programy częściowe tygodniowe niezależne od dat 
otrzymują priorytet nr 0 bez możliwości zmian. Ostatnią z opcji jest aktywacja lub dezaktywacja stworzonego 
programu częściowego. (domyślnie tworzony program jest aktywny)
Tworzenie programu częściowego kończymy naciskając przycisk <END = koniec>.
W oknie edycji programu (okno EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń) pojawi się 
nowa pozycja odpowiadająca stworzonemu programowi częściowemu.

3.4. Program tygodniowy powiązany z datami (z lub bez zdefiniowanego roku)
• Częściowy program tygodniowy związany z datami tworzymy tak jak w punkcie 3.3 z tą tylko różnicą, że
w oknie DATE ASSIGNMENT = Zakres dat: do którego dochodzimy w drugim kroku (punkt 3.3.2.) zamiast 
opcji <WEEK PROGRAM> uaktywniamy przyciskiem <+ADD = +dodaj> okno w którym definiujemy daty, w 
zakresie których tworzony program częściowy ma być wykonywany.



Data początkowa OD: i data końcowa DO:. Jeżeli tworzony program częściowy ma być wykonywany
tylko jednego dnia, obie daty powinny być takie same. Ponadto możemy wprowadzić informację czy
program ma być wykonany jednorazowo w określonym roku, czy też ma być wykonywany corocznie w
opisanym datami okresie. <pole wyboru YEAR = rok>. Po potwierdzeniu przyciskiem <OK> przechodzimy za
pomocą przycisku <CONTINUE = dalej> do trzeciego kroku tworzenia programu częściowego 
(3.SWITCHING TIMES = 3. czasy przełączeń) i postępujemy dalej jak w punkcie 3.3.3.

UWAGA!! Dla jednego programu częściowego zależnego od dat można wprowadzić kilka okresów dat
w których program ma być wykonywany. Dokonuje się tego definiując kolejne zakresy dat za pomocą
przycisku <+ADD = +dodaj> w kroku drugim (2.DATE ASSIGNMENT = 2.zakres dat) przygotowania 
programu częściowego.

3.5. Rozkazy impulsowe
• Częściowy program tygodniowy związany z generowaniem impulsów tworzymy tak jak w punkcie 3.3 z
tą tylko różnicą, że w oknie do którego dochodzimy w punkcie 3.3.3. po naciśnięciu przycisku                        
<+ADD = +dodaj> , w oknie które się pojawia ustawiamy w polu wyboru <TYPE = typ> opcję              
<PULSE = impuls>. Po dokonaniu takiej nastawy pojawia się dodatkowe pole wyboru <PULSE DURATION = 
czas trwania impulsu> pozwalające ustalić czas trwania programowanego impulsu. Pozostałe nastawy  
odnośnie godziny wygenerowania impulsu, wyboru dni w które rozkaz ma być wykonywany oraz stanu 
przekaźnika odbywają się analogicznie jak w punkcie 3.3.3. Po ustaleniu czasu trwania impulsu postępujemy 
dalej jak w punkcie 3.3.4.

3.6. Cykliczne rozkazy przełączeń
• Częściowy program tygodniowy związany z generowaniem cyklu impulsów tworzymy tak jak w punkcie
3.3 z tą tylko różnicą, że w oknie do którego dochodzimy w punkcie 3.3.3. po naciśnięciu przycisku
<+ADD = +dodaj> , w oknie które się pojawia ustawiamy w polu wyboru <TYPE = typ> opcję               
<CYCLE = cykl>. Po dokonaniu takiej nastawy pojawia się dodatkowe okno pozwalające zdefiniować 
elementy oczekiwanego cyklu impulsów.



Mamy tu możliwość ustalenia kolejno:
- Godziny rozpoczęcia generowania cyklu impulsów <START TIME = czas początku>
- Czasu trwania cyklu <CYCLE TIME = czas cyklu>
- Czasu trwania impulsu <PULSE TIME = czas impulsu>
Wybrane nastawy potwierdzamy przyciskiem <OK.>

UWAGA!! Za czas trwania cyklu uważany jest czas jednego przebiegu np.:
czas trwania cyklu – 10 sek. w tym czas trwania impulsu – 5 sek., taka sekwencja jest powtarzana od godziny
rozpoczęcia generowania całego cyklu impulsów.

Należy pamiętać, że czas trwania impulsu nie może przekraczać czasu trwania cyklu.
Po wprowadzeniu wszystkich wymaganych dla tworzonego programu częściowego rozkazów przełączeń
przechodzimy za pomocą przycisku <DALEJ> do czwartego, kroku tworzenia programu częściowego i
postępujemy dalej jak w punkcie 3.3.4.

3.7. Kopiowanie programu częściowego oraz edycja istniejących programów częściowych
W przypadku kiedy kolejny program częściowy który ma być zaprogramowany jest zbliżony do istniejącego
już programu częściowego ( pod względem dat, godzin załączeń itp.) istnieje możliwość łatwego kopiowania
programów częściowych. Aby tego dokonać należy w oknie edycji programu przełączeń (okno EDIT 
SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń) zaznaczyć, poprzez pojedyncze kliknięcie lewym 
przyciskiem myszy, program częściowy, który ma być skopiowany, następnie wcisnąć przycisk <COPY = 
kopiuj> widoczny w dolnej części okna edycji programu. Pojawi się okno dialogowe w którym możemy wybrać
do którego kanału przełącznika ma być przypisany skopiowany program częściowy.

Po wybraniu żądanego kanału potwierdzamy wybór przyciskiem <OK.>. Wśród programów częściowych
widocznych w oknie edycji programu pojawia się nowa pozycja odpowiadająca skopiowanemu programowi
częściowemu. Aby wprowadzić zmiany w powstałym programie częściowym należy dwukrotnie kliknąć
odpowiadającą temu programowi pozycję w oknie edycji programu załączeń, uruchamiamy w ten sposób
znane już nam okna asystenta tworzenia programu częściowego. W celu edycji programów częściowych 
można również skorzystać z przycisku <EDIT = edytuj> znajdującego się w dolnej części okna edycji 
programu. W poszczególnych krokach, analogicznie jak to się odbywa podczas tworzenia nowego programu 
częściowego, możemy wprowadzać zmiany w istniejących rozkazach edytowanego programu częściowego 
(patrz punkty 3.3. - 3.6.).
W ten sam sposób możemy edytować każdy z istniejących programów częściowych.



3.8. Kasowanie rozkazów i podprogramów
Dowolny element programu częściowego podczas jego tworzenia/edytowania lub też cały program częściowy
(podczas pracy w oknie edycji programu załączeń – okno EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja 
programu załączeń), mogą być skasowane poprzez naciśnięcie przycisku kasuj <-DELETE = -usuń>.

3.9. Okno tworzenia rozkazów przełączeń dla ustawienia interfejsu użytkownika „Doświadczony”

lub w wersji astro:



Przy wybraniu opcji interfejsu użytkownika „ADVANCED = Doświadczony” w Opcjach ustawień
programu – patrz rozdział 10. ,okno tworzenia rozkazów umożliwia ustawienie wszystkich parametrów
rozkazu na jednym ekranie. Stosowanie tej opcji zalecane jest dla zaawansowanych użytkowników programu.

4. Tworzenie programów astronomicznych (Talento Dialog Astro)
Funkcja astro umożliwia tworzenie dla każdego z kanałów sterujących przełącznika, programów 
astronomicznych w odniesieniu do czasów wschodu i zachodu słońca. Czasy te są obliczane przez program 
według dokładnego algorytmu bazującego na zdefiniowanej przez użytkownika lokalizacji geograficznej 
(długość i szerokość geograficzna)

4.1. Przygotowanie programu astro
Przed rozpoczęciem przygotowywania programu astro należy określić typ przełącznika dla którego
układany jest program, zdefiniować wyjścia przełączające, oraz opcjonalnie wybrać symbole graficzne i
opisy poszczególnych kanałów sterujących a także zdefiniować zainstalowane obciążenie – patrz punkt 3.2.

4.2. Aby rozpocząć procedurę przygotowania programu astronomicznego należy kliknąć przycisk <ASTRO>
w oknie Edycji programu załączeń. Otwarte zostaje okno ustawień programu astronomicznego.

4.3. Podstawowe ustawienia dla układanego programu astronomicznego:
• wybór kanału sterującego dla którego ma być ułożony program astronomiczny <Wyjście przełączające>
• nazwa podprogramów związanych z tworzonym programem astronomicznym <Podprogram>, wpis
opcjonalny nie jest wymagany do prawidłowego wygenerowania programu astro
• ustawienie priorytetu tworzonego programu – wartości od 1 – niski priorytet do 9 – wysoki priorytet
<Priorytet>
• uaktywnienie programu, zaznaczenie pola wyboru <Aktywn> oznacza, że program astronomiczny będzie
aktywny – realizowany. W przypadku odznaczenia pola <Aktywn> lista rozkazów zostanie
wygenerowana lecz nie będą one, do chwili uaktywnienia, realizowane przez przełącznik.

4.4. W celu poprawnego obliczenia przez program czasów wschodów i zachodów słońca konieczne 
jest zdefiniowanie lokalizacji miejsca, w którym będzie pracował przełącznik realizujący tworzony program.
Położenie to może być ustalone na dwa sposoby: poprzez podanie dokładnej lokalizacji (długość i
szerokość geograficzna) lub przez przybliżone wskazanie miejsca zainstalowania urządzenia na
interaktywnej mapie poglądowej. Aby wprowadzić współrzędne należy w sekcji Współrzędne kliknąć
przycisk <MAPA>. Otwarte zostaje okno ustawień:



4.5. Kompensacja automatycznej zmiany czasu lato zima. Jeżeli stosowana jest automatyczna zmiana
czasu lato zima należy w sekcji <Kompensacja zmiany czasu lato/zima> wybrać opcję <Automatyczna>. 
Jeżeli automatyczna zmiana czasu lato zima nie będzie stosowana należy wybrać opcję <Brak>.

4.6. Zakres czasu dla jakiego wygenerowany zostanie program astronomiczny ustalany jest w sekcji <Zakres
dat>. Należy tu wybrać datę początkową oraz końcową. (jeżeli chcemy ułożyć program astronomiczny
bazujący na takich samych ustawieniach na cały rok należy podać daty od 01.01 do 31.12) Ponadto
istnieje możliwość określenia interwału czasowego <Intervall> określającego co ile dni korygowany
będzie w odniesieniu do rzeczywistego czasu wschodu i zachodu słońca, czas załączenia i wyłączenia
odbiorników.

Przykład: Załóżmy, że zostanie wybrany zakres dat od 25.03 do 25.05. Z dnia na dzień z uwagi na
zmianę pozycji słońca godzina astronomicznego wschodu i zachodu zmienia się o pewną ilość sekund.
Jeżeli zastosujemy interwał równy 10 dni, oznacza to, że przez dziesięć dni odbiory będą włączane o stałej
godzinie wynikającej z obliczenia średniej z czasów wschodu słońca w ciągu dziesięciu dni. Analogicznie
będzie z wyłączaniem odbiorów. Korekta czasu wyłączenia i załączenia wykonywana będzie co 10 dni.
Należy pamiętać, że każdy z rozkazów sterujących zajmuje pewną część pamięci przełącznika, dlatego też
należy wybierać możliwie długie wartości interwału czasowego.

4.7. Ustawianie przesunięcia czasowego załączenia i wyłączenia w stosunku do rzeczywistej godziny 
wschodu i zachodu słońca dokonywane jest w sekcji <Przesunięcie czasowe/Stan przekaźnika>. Ustawione
wartości mogą zawierać się w zakresie od 1 min do 24 h.. Ustawiane są one niezależnie dla zadziałania
przy wschodzie słońca i zachodzie słońca.



W prawej części sekcji <Przesunięcie czasowe/Stan przekaźnika> należy ponadto określić rodzaj
zadziałania kanału urządzenia. <włącz, wyłącz, impuls, --- > Przy wyborze opcji wygenerowania Impulsu
dodatkowo należy określić długość trwania tego impulsu. Wybranie opcji < --- > spowoduje, że ze
wschodem lub zachodem słońca ( w zależności od wybranego ustawienia) nie będzie związane żadne
zadziałanie urządzenia.
4.8. <Grafik astro> – po dokonaniu wszystkich ustawień opisanych w punktach 4.3. – 4.7. istnieje możliwość
wygenerowania przez program graficznej prezentacji obliczonych czasów wschodu i zachodu słońca oraz
krzywych odzwierciedlających obliczone, z uwzględnieniem zdefiniowanych przez użytkownika
parametrów, czasy załączeń i wyłączeń. Wyświetlenie grafiku następuje po kliknięciu przycisku <Grafik
astro>. Podczas wyświetlania grafiku astro, najeżdżając wskaźnikiem myszy na obszar wykresu możemy
odczytywać datę oraz czas odpowiadający na wykresie wskazanemu miejscu.

4.9. Ostatnim krokiem jest potwierdzenie akceptacji wszystkich wprowadzonych parametrów poprzez
kliknięcie w oknie Tworzenie programu astronomicznego przycisku <OK.>. Proces automatycznego
tworzenia programu astronomicznego zostaje uruchomiony. Proces ten może potrwać nawet ponad minutę
(w zależności od zadanych parametrów). Wskaźnik postępu na ekranie informuje użytkownika o postępie
w obliczeniach.

5. Program talento dialog umożliwia przedstawienie graficzne programu załączeń. 
Mamy tu możliwość analizy programu w oparciu o grafik tygodniowy lub roczny. Jest to najprostsza forma 
kontroli ułożonego programu załączeń.

5.1. Grafik dobowy
Grafik dobowy prezentuje nam w przejrzystej formie stan poszczególnych przekaźników/kanałów w czasie.
Ponadto umożliwia łatwe dotarcie i edycję do rozkazów/programów częściowych odpowiedzialnych za
konkretne, interesujące nas przełączenia.
Obejrzenie dobowego grafiku załączeń możliwe jest po otwarciu okna GRAPHIC DAY(S) = grafik dobowy 
dzienny.
Okno to otwieramy za pomocą przycisku <GRAPHIC DAY(S)> umieszczonego w pasku przycisków
głównego okna programu.



W oknie grafiku dobowego mamy możliwość wyboru daty od której grafik ma być przedstawiony. 
Wyboru dokonujemy za pomocą pola wyboru <GRAPHIC START = początek grafiku>.
Ponadto możemy wybrać jaki okres ( od 1 do 7 dni) ma obejmować grafik dobowy - pole wyboru              
<DAY(S) = dni>, oraz z jaką rozdzielczością czasu ( 1; 2; 3; 4; 5; 10; 15; 20 minut) grafik ma być 
prezentowany - pole wyboru <RESOLUTION = rozdzielczość>.
Klikając w dowolnym punkcie grafiku dobowego dla danego kanału uzyskujemy w pojawiającym się oknie
SWITCHING OUTPUT INFO = info o przełączeniu informację o ostatnio wykonanym rozkazie dla danego 
kanału.

Aby odczytać lub edytować program częściowy odpowiedzialny za dany rozkaz wystarczy użyć przycisku
<EDIT SUB-PROGRAM = edycja podprogramu> , który uruchamia znane nam okna asystenta tworzenia 
programu częściowego. Poruszając się pomiędzy oknami asystenta możemy wprowadzać zmiany w 
programie częściowym - patrz punkty 3.3. - 3.6.).
Okno grafiku dobowego zamykamy przyciskiem <CLOSE = zamknij> widocznym w prawym dolnym rogu 
tego okna.

5.2. Grafik roczny
Obejrzenie rocznego grafiku załączeń możliwe jest po otwarciu okna GRAPHIC YEAR = grafik roczny. Okno
to otwieramy za pomocą przycisku <GRAPHIC YEAR = grafik roczny> umieszczonego w pasku przycisków 
głównego okna programu.



W oknie grafiku rocznego mamy możliwość wyboru roku, który ma być przedstawiony w formie 
graficznej.
Wyboru dokonujemy za pomocą pola wyboru <YEAR = rok>.
Istnieje również możliwość wyboru kanału sterującego dla którego ma być przedstawiony grafik roczny. Pole
wyboru <SWITCHING OUTPUT = wyjcie przełączające> oferuje wybór odpowiedniego kanału sterującego 
bądź też wybór prezentacji wszystkich kanałów jednocześnie - opcja <ALL = wszystko>.
Na grafiku poszczególne programy częściowe reprezentowane są przez różne kolory. W przypadku gdy dla
jednego dnia i jednego kanału sterującego zaprogramowano więcej niż jeden program częściowy w polu
danego dnia pasek kolorowany jest naprzemiennie.
Aby obejrzeć grafik dobowy programu częściowego przypisanego dla danego dnia wystarczy dwukrotnie
kliknąć lewym przyciskiem myszy na odpowiedniej dacie grafiku rocznego. Praca z grafikiem dobowym –
patrz punkt 5.1.
Okno grafiku rocznego zamykamy przyciskiem <CLOSE = zamknij> widocznym w prawym górnym rogu tego 
okna.

6. Okno statystyki programu załączeń (EVALUATE SWITCHING PROGRAM)
Program talento dialog oferuje możliwość obliczenia czasu przez jaki, w określonym zakresie dat, 
poszczególne kanały przełączające będą znajdowały się w położeniu włącz i wyłącz. Ponadto, w oparciu o 
dane wprowadzone w punkcie 3.2.2., można otrzymać przybliżone zużycie energii na poszczególne kanały (w 
określonym przedziale dat).
Okno statystyki i analizy programu przełączeń uruchamiane jest za pomocą przycisku <EVALUATE 
SWITCHING PROGRAM = obliczenia> znajdującego się w pasku przycisków głównego okna programu.
W oknie tym definiujemy kolejno:
• Datę i godzinę od kiedy ma być wykonane obliczenie <EVALUATE FROM = analizuj od>
• Datę i godzinę do kiedy ma być wykonane obliczenie <EVALUATE TO = analizuj do>
• Przycisk <START> uruchamia obliczenia.
W zależności od stopnia rozbudowania programu, obliczenia zajmują parę sekund. W ich wyniku 
otrzymujemy na ekranie informacje o obliczonych wartościach.



7. Drukowanie informacji związanych z programem załączeń
Wydruk w programie talento dialog uzyskiwany jest poprzez uruchomienie komendy (PRINT = drukuj) w 
menu (FILE = plik)
Program talento dialog, w zależności od tego jakie okno programu jest aktualnie aktywne (okno wyświetlane 
na pierwszym planie z niebieskim paskiem tytułu okna) umożliwia uzyskanie następujących wydruków:
• Dla okna edycji programu (EDIT SWITCHING PROGRAM = Edycja programu załączeń) uzyskujemy pełny
  wydruk programu załączeń z podziałem na kolejne kanały/wyjścia sterujące, programy częściowe i 
  poszczególne rozkazy.
• Dla okna grafiku dobowego (GRAPHIC DAY(S) = Grafik dzienny) uzyskujemy wydruk grafiku dobowego 
  (dla ustawień aktualnie wprowadzonych w polach wyboru okna grafiku dobowego t.j. dla danej daty 
  początkowej, ustalonego okresu prezentowanego graficznie i ustalonej rozdzielczości czasu - patrz punkt 
  5.1.)
• Dla okna statystyki i analizy programu przełączeń (EVALUATE SWITCHING PROGRAM = Analiza 
programu przełączeń) uzyskujemy wydruk obliczonych wartości zgodnie z zadanym w polach wyboru okna 
statystyki zakresem dat. (patrz punkt 6.)

8. Komunikacja pomiędzy programem talento dialog astro a pilotem talento taxxi
Okno komunikacji uruchamiane jest przyciskiem <TRANSFER SWITCHING PROGRAM = przenoszenie 
programu> znajdującym się na pasku przycisków głównego okna programu. Po naciśnięciu przycisku pojawia
się okno składające się z trzech zakładek:

8.1. Wysyłanie danych



• Wybór źródła czasu i daty przesyłanej do pilota. Przy czym możemy wybrać zastosowanie czasu
  systemowego komputera na którym pracujemy <SYSTEM TIME = czas systemowy>, bądź też ręczne 
  ustawienie czasu i daty <MANUAL INPUT = ręczne ustawienie>. Przy wyborze ręcznych ustawień 
  uaktywnione zostają okna wprowadzania daty i czasu
• Wybór trybu zmiany czasu lato/zima <S/W SWITCHOVER = zmiana lato/zima> Przy zaznaczeniu tej opcji 
  mamy dalej do wyboru zmianę automatyczną zgodnie z obowiązującymi w kraju normami 
  <AUTOMATIC = automatyczna>,  wybór własny dnia zmiany czasu <WEEKDAY RELATED = dzień danego 
  tygodnia> lub brak zmiany czasu lato/zima <NONE = brak>

• Wybór czy chcemy przesłać do pilota otwarty aktualnie program załączeń. <SEND = prześlij program>
• Wybór numeru komórki pamięci pilota do której ma być przesłany program. <MEMORY TAXXI = komórka 
  pamięci pilota „Taxxi”>
• Przyciskiem <SEND = prześlij> uruchamiamy transmisję danych do pilota.

8.2. Odczyt danych z pilota talento taxxi



W tej zakładce możemy odczytywać programy załączeń uprzednio zapisane w pilocie za pomocą programu
talento dialog (talento dialog astro) lub odczytane przez pilota z pamięci przełącznika. W polu wyboru 
<MEMORY TAXXI = komórka pamięci pilota „Taxxi”> wybieramy numer komórki pamięci pilota z której 
chcemy odczytać program.
Przyciskiem <RECEIVE = odczytaj> uruchamiamy odczyt danych.

8.3. Kasowanie danych zapisanych w poszczególnych komórkach pamięci pilota

W tej zakładce możemy kasować programy załączeń uprzednio zapisane w pilocie za pomocą 
programu talento dialog bądź też sczytane z przełącznika talento do pamięci pilota talento taxxi. W polu 
wyboru <MEMORY TAXXI = komórka pamięci pilota „Taxxi”> wybieramy numer komórki pamięci pilota, z 
której chcemy usunąć program. Przyciskiem <DELETE = skasuj> uruchamiamy kasowanie danych.

9. Zapisywanie stworzonych programów załączeń na dysku komputera
Aby zapisać na twardym dysku stworzony program załączeń należy wybrać z menu rozwijalnego (FILE = plik) 
głównego okna programu polecenie (SAVE FILE AS = zapisz jako) lub (SAVE FILE = zapisz).

Polecenie (SAVE FILE AS = zapisz jako) wymaga podania lub wskazania nazwy pliku, pod którą ma być 
zapisany program.
Polecenie (SAVE FILE = zapisz) powoduje natychmiastowy zapis pod dotychczas używaną nazwą.

10. Opcje ustawień programu talento dialog
Okno wyboru opcji programu uruchamiane jest z menu rozwijalnego (OPTIONS = opcje) głównego okna 



programu. Wybrać (SETTINGS = ustawienia). Zostaje otwarte okno wyboru opcji programu. Okno to składa 
się z czterech zakładek:

10.1. EDITOR - tu mamy możliwość wyboru interfejsu użytkownika
• BEGINNER = Początkujący
• ADVANCED = Doświadczony
- oraz opcji różnych (MISCELLANEOUS), kolejno mamy pola wyboru:
• Wyświetlanie obrazka początkowego po uruchomieniu programu (INTRO = intro)
• Opcja uruchamiania ostatnio edytowanego programu podczas startu programu talento dialog (FILE = dane)
• Opcja nadążnego modyfikowania grafików rocznych i dobowych wraz ze zmianami wprowadzanymi do 
  programu załączeń (GRAPHIC = grafik)

10.2. GRAPHIC DAY(S) = grafik dzienny- mamy tu możliwość doboru indywidualnych kolorów dla 
elementów grafiku dobowego takich jak kolejno: Background = Tło, Filling = wypełnienie, 3D filling = 
wypełnienie 3D, Font = napisy, Axis cross = przecięcia osi, Help lines = linie pomocnicze, Simulate line = linie 
symulacji, Line cursor -= linie kursora

10.3. INTERFACE = interfejs – Pole wyboru umieszczone na tej zakładce opcji programu talento dialog
pozwala zdefiniować port szeregowy do którego podłączany jest pilot talento taxxi



10.4. ŚWIĘTA – Pole wyboru umieszczone na tej zakładce opcji programu talento dialog pozwala  na
zdefiniowanie na ile lat w przód mają być wykonywane obliczenia związane ze zdefiniowanymi świętami
państwowymi (brak opcji dla świąt polskich)
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