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ADVANTAGE SYSTEM
System zarządzania radionadajnikami

Produkt ten został zaprojektowany i wyprodukowany w celu umożliwienia kompleksowego zarządzania zainstalowaniem 
i konserwacją systemów radionadajników w sposób prosty i skuteczny.

System ADVANTAGE składa się z niżej podanych komponentów:

• Zminiaturyzowany programator “ADVANTAGE”

• Program zarządzania “Advantage” na CD-ROM do zainstalowania na komputerach  z  programem operacyjnym 
Windows

• Przewód USB, pozwalający na wymianę informacji między programatorem i komputerami wyposażonymi w port  USB.

• Przewód szeregowy RS232, pozwalający na wymianę informacji między programatorem i komputerami wyposażonymi 
w port  szeregowy.

• Przewód PRX łączący zminiaturyzowany programator z kompatybilnymi odbiornikami. 

• Przewód PTXATM łączący zminiaturyzowany programator z nadajnikami “T2/4 WV”.

Nadajniki na kod zróżnicowany (rolling code) 433,92Mhz, kompatybilne z systemem ADVANTAGE:

RR.1WBV - RR.2WBV (w obudowie z tworzywa sztucznego)

RR.1WIV - RR.1WIV (na złącze molex).

Seria „Atmosfera”: T2WV - T4WV

Seria “Cupido”: CU2WV - CU4WV 

Seria “Rollkey”: Elegant - Deluxe

Seria “TO.GO”: TO.GO2-V- TO.GO4-V

LO.T2WMR

Niektóre funkcje (programowanie kodu) możliwe są tylko w nadajnikach „Atmosfera” T2/4 WV  i TOGO2/4V.

Inne produkty, które będą w sprzedaży w przyszłości i które nie są wymienione w niniejszym spisie, będą w każdym razie 
kompatybilne z sytemem ADVANTAGE. Dla dokładniejszych informacji prosimy o skonsultowanie załączonej dokumentacji 
produktu.

WSTĘP

Wszystkie odbiorniki wyposażone są w pamięć, w której zapisywane są dane nadajników. Maksymalna liczba nadajników, 
jaka może być wprowadzona do odbiornika zależy od pojemności pamięci odbiornika, zazwyczaj mieści się ona w 
granicach od 512 do 2048.

W przypadku instalacji o dużej ilości nadajników (zakłady pracy, budynki użyteczności publicznej, bloki mieszkalne i t.p.) 
instalacja i zarządzanie systemem radionadajników może okazać się problematyczne;  system ADVANTAGE jest idealnym 
rozwiązaniem dla tego typu sytuacji, ponieważ można:

• Utworzyć w komputerze bank danych (archiwum) każdego zarządzanego odbiornika i przypisać  każdemu z nadajników 
wprowadzonych do odbiornika  imię i nazwisko właściciela wraz z ewentualnymi uwagami, numerem telefonu, adresem 
i t.p.

• Zapisać w pamięci programatora wszystkie żądane nadajniki, a następnie udać się na miejsce instalacji, wprowadzić 
archiwum do odbiornika i aktywować system. 

• Przy pomocy jednej operacji wprowadzić dużą ilość nadajników. Dla tego typu instalacji zalecane są specjalne pakiety 
nadajników z kolejną sekwencją kodu. 

• Odłączyć nadajnik zgubiony albo ukradziony właścicielowi.
 W przypadku odbiornika standardowego tego typu operacja wymaga wykasowania całej pamięci i ponownego zapisania w 

pamięci pozostałych nadajników.

• Wykluczyć czasowo niektóre nadajniki z danej instlacji.

• W przypadku odbiorników i nadajników wielokanałowych pozwala w prosty sposób przypisać określony przycisk 
nadajnika do aktywowanego kanału odbiornika.

• Zabezpieczyć nadajnik przy pomocy osobistego kodu wejściowego, tak, żeby uniemożliwić niepożądane wprowadzenie 
danych.

• W przypadku usterki lub uszkodzenia instalacji przywrócić stan pierwotny.
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PROGRAMATOR ADVANTAGE 

Zminiaturyzowany programator ADVANTAGE jest centralnym urządzeniem systemu, ponieważ pozwala na wymianę informacji 
między programem „Advantage” zainstalowanym na komputerze i zarządzanymi urządzeniami radiowymi (odbiorniki i 
nadajniki).
Wyposażony jest w wewnętrzny odbiornik dla nadajników na kod zróżnicowany (rolling-code) 433,92MHz, którego pojemność 
może wynosić do  2048 nadajników. 
Odbiornik ten pełni funkcję pamięci tymczasowej  (buffer), która służy do zachowania danych odczytanych przez inny odbiornik 
lub z archiwum  Advantage znajdującego się w komputerze.
Ponadto odbiornik może zapamiętać kod nadajnika kompatybilnego przekazany drogą radiową i zapisać go w archiwum 
Advantage.

Połączenie programatora z odbiornikiem
Odbiorniki kompatybilne wyposażone są w złącze  pin-strip (zobacz rysunek obok) 
przystosowane do połączenia z przewodem  PRX.

Na drugim końcu przewodu znajduje się wtyczka, którą należy podłączyć  do wejścia 
RECEIVER.

Zasilanie z baterii
Bateria doładowywana NI-MH na 9V 160mAh służy do zasilania programatora w 
przypadku braku zasilania sieciowego. W pełni naładowana bateria pozwala na 
używanie programatora przez około 2 godziny.
Bateria może być ładowana około  1000 razy, a następnie należy wymienić ją na 
nową, o takich samych charakterystykach. 

Złącze RECEIVER: 
W celu połączenia programatora z 
odbiornikiem należy używać przewodu 
PRX. 

Złącze POWER: 
Wejście zasilania na 12Vdc. Pozwala na 
połączenie programatora z zasilaniem 
sieciowym i zapewnia ładowanie baterii 
wewnętrznej.

Złącze USB: 
W celu połączenia programatora z  kom-
puterem wyposażonym w port USB, należy 
używać przewodu USB. 

Złącze RS232 : 
W celu połączenia programatora z  
komputerem wyposażonym w port 
szeregowy (COM), należy używać 
przewodu szeregowego.
Sposób używania portu szeregowego 
opisany jest w paragrafie „Używanie 
portu RS232”.

Przycisk ON/OFF: 
Wcisnąć przez 3s w celu włączenia/
wyłączenia  programatora.

Przycisk OK: 
Aktywuje wybraną funkcję, rozpoczynając 
programowanie.

LED ON/OFF: Zaświecony podczas 
zasilania sieciowego lub baterii 
naładowanej.

LED BATTERY LOW:
Bez podłączonego zasilalcza 12V:
Led zgaszony: bateria naładowana
Przerywane wolne migotanie: bateria 
wyładowana

Z podłączonym zasilaczem 12V:
Przerywane szybkie migotanie: trwa 
ładowanie baterii
Led świeci się: ładowanie zakończone
Led zgaszony: brak baterii

LED UTILITY: Częstotliwość 
migotania wskazuje wybraną funkcję

LED ACTION: LED stanu funkcji.

Przyciski wyboru pq: 
Należy wybrać funkcję programowania 
poprzez wciśnięcie tych przycisków. LED 
Utility zmienia  częstotliwość
migotania w zależności od wybranej 
funkcji.

Złącze protokołu IIC: 
Nie używane.

Złącze PROGRAM: 
W celu połączenia programatora z   nadajnikami kompatybilnymi należy używać 
przewodu PTXATM.
Ten typ połączenia wymagany jest tylko w przypadku konieczności używania funkcji  
klonowania/programowania kodu nadajników.Wymiana informacji między programatorem i 
nadajnikiem podczas zwykłego użytkowania odbywa się drogą radiową.  

12Vdc
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Używanie programatora
1) Wcisnąć przez 3 sekundy przycisk  ON/OFF, programator włączy się (o ile będzie podłączony do sieci zasilania lub wyposażony 
w naładowaną baterię).

2) LED UTILITY normalnie jest zgaszony. Po wciśnięciu jednego z przycisków wyboru pq LED zaczyna migotać. 
 Rodzaj migotania wskazuje jaka funkcja została wybrana: 

1. błyśnięcie, po którym nastąpi 1s przerwy  - Menu Czytaj pamięć
Programator odczytuje dane zapisane w pamięci połączonego odbiornika i zapisuje je w wewnętrznej pamięci tymczasowej (buffer).

2 błyśnięcia, po których nastąpi 1s przerwy  - Menu Zapisz w pamięci
Programator odczytuje dane zapisane w pamięci tymczasowej (buffer) i zapisuje je w pamięci połączonego odbiornika.

3 błyśnięcia, po których nastąpi 1s przerwy  - Menu Wykasuj pamięć tymczasową (buffer)
Programator kasuje dane zapisane w pamięci tymczasowej (buffer), wraz z ewentualnym hasłem zabezpieczającym, 
przygotowując się do nowego odczytu.

4 błyśnięcia, po których nastąpi 1s przerwy  - Menu Wykasuj pamięć odbiornika
Programator kasuje dane zapisane w pamięci połączonego odbiornika wraz z ewentualnym hasłem zabezpieczającym.

3) Po wybraniu żądanej funkcji należy wcisnąć przycisk OK. 
 LED ACTION wskazuje w jakim stanie jest  programator: 

LED Action zgaszony
Nie ma żadnej bieżącej operacji.

LED Action świeci się światłem migocącym
Trwa przesyłanie danych z/do  programatora

LED Action świeci się światłem stałym
Błąd przekazu (nieprawidłowe połączenie lub podłączone urządzenie niekompatybilne)

 Jeżeli programowanie zakończyło się z wynikiem pozytywnym, LED Action kończy migotanie i programator gotowy jest do 
nowej operacji.
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PROGRAM ADVANTAGE v.1.04

Program Advantage pełni najważniejszą funkcję w systemie, to jest zarządzanie pamięcią nadajnika.
System bazuje na koncepcji, że każdy odbiornik posiada pamięć, w której zapisany jest  wykaz (archiwum) kodów nadajników.
Archiwum to może być utworzone bezpośrednio przez program Advantage, albo odczytane z danego odbiornika poprzez  
programator Advantage, a następnie przesłane do komputera, co pozwoli na zarządzanie danymi przez program.

Tak więc programator dzięki swojej pamięci wewnętrznej pełni funkcę interfejsu między odbiornikiem i programem, pozwalając 
na przeniesienie danych archiwum z odbiornika do komputera i odwrotnie.
Ponadto programator jest w stanie otrzymywać  drogą radiową kod danego nadajnika i przekazać go programowi.

Zainstalowanie programu

• Włożyć do stacji  CD-ROM będącą w wyposażeniu płytkę „Advantage”.

• Dwukrotnie kliknąć na plik  Advantage.exe, w oknie dialogowym pojawi się pytanie, w którym folderze ma być zapisany 
program (w wartości domyślnej C:\Advantage). Przy pomocy przycisku „Browse..” można zmienić kartotekę, w której zapisany 
zostanie program.

 Po zakończeniu tej operacji zostaje utworzony nowy folder Advantage 1.04 w wybranej kartotece, zawierający wszystkie pliki 
programowe. W celu usunięcia programu z komputera wystarczy wykasować tę kartotekę z twardego dysku. 

Driver USB
1 – Połączyć  programator z komputerem przy pomocy przewodu USB
2 – Włączyć programator.
Pierwsze połączenie przez USB programatora Advantage z komputerem powoduje automatyczne włączenie przez system 
operacyjny procedury „Instalowanie nowego programu”.

• W pierwszym oknie należy zaznaczyć opcję  „Wyszukaj driver odpowiedni 
dla urządzenia zewnętrznego” i wcisnąć „Dalej”.

• W kolejnym oknie należy wybrać wyłącznie opcję  „Podaj ścieżkę dostępu” i 
wcisnąć „Dalej”.

• W kolejnym oknie należy wcisnąć „Przegląd”. Wejść do folderu  „VCP_driverXP” 
znajdującego się w folerze Advantage i wcisnąć „Dalej”.

• System operacyjny automatycznie wybierze odpowiedni  driver, na 
zakończenie należy potwierdzić operację przyciskiem  „Koniec”.

Wyżej opisana operacja musi być wykonana dwukrotnie – za pierwszym razem 
zostanie załadowany  driver „USB <-> Serial”, w drugiej fazie driver „USB Serial 
Port”.

Po zakończeniu tej procedury  programator Advantage będzie w stanie 
komunikować się z programem  Advantage.

Procedura ta wykonywana jest tylko przy pierwszym połączeniu programatora 
Advantage z komputerem. 
Później urzędzenie zewnętrzne będzie automatycznie rozpoznawane przez system 
operacyjny. 

Nie należy wyłączać ani odłączać programatora od programu w trakcie działania 
tego programu, ale postępować zawsze zgodnie z niżej podaną procedurą:
1 – Połączyć wyłączony programator z komputerem przez przewód USB
2 – Włączyć zminiaturyzowany  programator 
3 – Uruchomić program Advantage
4 – Po zakończeniu sesji pracy zamknąć program (Plik>Wyjdź)
5 – Odłączyć urządzenie zewnętrzne  USB (zobacz przewodnik Windowsa)
6 – Wyłączyć zminiaturyzowanyl programator 
7 – Odłączyć przewód  USB
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ZANIM ZACZNIESZ
Zanim zaczniesz używać program Advantage zalecane jest poznanie niektórych zasad działania. 

TRYB UŻYTKOWNIK POJEDYNCZY/WIELOUŻYTKOWY
Program może być używany w dwu trybach działania: 

Tryb jednego użytkownika 
Jeżeli program będzie używany zawsze przez tego samego operatora, albo jeżeli każdy z operatorów będzie upoważniony 
do wolnego dostępu do wszystkich archiwów instalacji, przy pierwszym uruchomieniu programu należy zaznaczyć pole 
“Jeden użytkownik”. Dane użytkownika wprowadzane są tylko przy pierwszym uruchomieniu programu, kolejny dostęp do 
programu bądź do archiwów jest wolny (nie ma konieczności podawania żadnego hasła). 

Tryb wieloużytkowy
Jeżeli program będzie używany także przez innych użytkowników, należy  zaznaczyć pole “Wieloużytkowe”. 
Tryb ten przewiduje:
- Rejestrowanie danych każdego użytkownika.
- Każdy użytkownik ma swój własny  Login/hasło dostępu. 
- Dostęp do archiwum instalacji może mieć wyłącznie użytkownik, który je utworzył, nie ma żadnej możliwości współdziałania 
kilku użytkowników.
Uwaga: Przy tym trybie działania użytkownik, który zgubi albo zapomni hasło, traci możliwość dostępu do wszystkich 
utworzonych archiwów

STAN NADAJNIKA I SYNC COUNTER
Każdy nadajnik obecny w archiwum opisany jest przez tekst, który może być wyświetlany w różnych kolorach wskazujących stan 
nadajnika:

Zielony: 
Nadajnik jest aktywowany, Sync Counter aktywowany i różny od zera.
 W ten sposób przedstawiane są wszystkie nadajniki włączone, odczytane przez odbiornik lub wprowadzone przy 

pomocy funkcji „Dodaj nadajnik z programatora”. Sync Counter różny od zera wskazuje rzeczywisty nadajnik. 

Niebieski
Nadajnik jest aktywowany, Sync Counter aktywowany i równy zeru. 
 Stan podobny do wskazanego kolorem zielonym, wskazuje nadajniki wprowadzone w trybie  „ Dodaj nadajnik z 

klawiatury”. Sync Counter równy zeru wskazuje, że jest to nadajnik wirtualny.
 Kod jest wprowadzony i jest on ważny, ale do tej pory nie został zarejestrowany żaden impuls nadajnika. 

Sync Counter zwiększy swoją wartość i spowoduje, że nadajnik okaże się rzeczywiście istniejący po uzyskaniu 
pierwszego impulsu od nadajnika. 

Czarny: 
Nadajnik jest aktywowany,  Sync Counter jest wykluczony.
 W tym trybie wskazywane są wszystkie nadajniki, które mogą być „klonowane”. Sync Counter wykluczony  

pozwala na powielanie w niskończoność danego kodu. Wykluczenie  Sync Counter w odniesieniu nawet do 
jednego nadajnika zdecydowanie obniża bezpieczeństwo instalacji, która staje się taka, jak w systemie z 
odbiornikiem na kod stały. 

Czerwony: 
Nadajnik jest wykluczony.
 W tym trybie przedstawiane są wszystkie nadajniki wykluczone, niezależnie od stanu Sync Counter. Kod 

nadajnika pozostaje w pamięci odbiornika, ale żadne polecenie nie będzie wykonywane. Stan ten może być 
zmieniony przy pomocy funkcji „Modyfikacja Nadajnika”.

Fioletowy:
Nadajnik dodany w trybie ręcznym
 Używany w trybie tymczasowym przez funkcję “konfrontacja pamięci” w celu zaznaczenia nadajników 

wprowadzonych do odbiornika w trybie ręcznym i zapisanych w archiwum. 

WPROWADŹ NOWEGO UŻYTKOWNIKA
• Uruchomić program Advantage.exe dwukrotnie klikając na jego ikonę. 
• Przy pierwszym uruchomieniu programu otworzy się okno  „Wprowadź nowego 

użytkownika”, w którym należy podać: Imię/Nazwisko/Login/Hasło1/ Hasło2, (max. 
10 znaków w każdym polu).

  Zaznaczyć tryb użytkowania programu: Jeden użytkownik lub Wieloużytkowe, tak 
jak opisano poprzednio. 

 Jeżeli wybrana zostanie opcja Jeden użytkownik, należy wypełnić wszystkie żądane 
pola, chociaż przy kolejnym uruchomieniu program nie będzie żądał podania Loginu 
i hasła.

 Jeżeli wybrana zostanie opcja Wieloużytkowe, wprowadzone dane zostaną 
zarejestrowane  jako pierwszego użytkownika. Inni użytkownicy będą zarejestrowani 
poprzez zastosowanie odpowiedniego menu „Dodaj operatora”.
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OBSZAR ROBOCZY

LEGENDA

1  Nazwa instalacji: Wizualizuje nazwę bieżącej instalacji

2  Adres: Wizualizuje adres bieżącej instalacji

3  Num Nadajnik: Wizualizuje liczbę nadajników obecnych 
w  bieżącej instalacji  

4  Pojemność: Wizualizuje pojemność pamięci bieżącej 
instalacji  (maks. 512 lub 2048 nadajników)

5  Menu Plik/Modyfikacja/... : Pozwala na dostęp do 
różnych funkcji programu. Zobacz opis poszczególnych 
menu na następnych stronach. 

6 Przyciski szybkiego dostępu do funkcji menu:
 Nowy/Otwórz/Zapisz/Dodaj nadajnik z programatora/

Drukuj.
 Przy pomocy  przycisku można przerwać każdą 

operację bieżącego odczytu lub zapisu w pamięci.  

7 Pasek stanu: Sukcesywne wypełnianie się paska repre-
zentuje czas, jaki pozostał do zakończenia fazy odczytu 
lub zapisu. 

8 Przycisk Rec#: Wskazuje lokację zajętej pamięci 
nadajnika.  Jeżeli w lokacji obecny jest nadajnik, to po 
kliknięciu na przycisk otworzy się okno „Modyfikacja 
Nadajnika”

9 Komunikacja: Wskazuje stan połączenia między 
programem i programatorem.

 TIME OUT: Programator nie połączony, nieprawidłowo 
połączony albo nie zasilany. 

 OK: Programator prawidłowo połączony. Wizualizowane 
jest także  uaktualnienie programu programatora.

10 Kod: Podaje kod nadajnika. Kod wyrażony jest w formacie 
szestnastkowym, tak więc oprócz cyfr od 0 do 9 używane 
są także litery A-B-C-D-E-F.

11 Pojemność pamięci: Wskazuje pojemność pamięci 
odbiornika.

12 Przyciski aktywne: Wizualizuje skojarzenia istniejące 
między numerem przycisku nadajnika i numerem kanału 
wyjścia odbiornika. 

13 Operacja w toku: W tym polu opisywana jest odbywająca 
się operacja (odczyt, zapis, programowanie, i t.d.).

14 Imię, nazwisko i uwagi: Pola, które należy wypełnić przy 
zastosowaniu funkcji „Modyfikacja nadajnika”, co pozwoli 
na jednoznaczną identyfikację  każdego nadajnika 

wprowadzonego do archiwum.

1 2 4

7

5
6

8

9

10 12 14
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MENU PLIKU
 Nowy

Tworzy nową instalację. 
Otworzy się okno  „Dane instalacji”, w którym należy podać:

Pojemność pamięci odbiornika, na którym zamierza się zarejestrować archiwum. 
Należy wybrać: 512 nadajników lub 2048 nadajników 

Konfiguracja CH1/2/3/4: 
Dla każdego kanału można ustawić tryb aktywowania zestyku przekaźnika, 
pamiętając, że:
0 Tryb bistabilny 
 (przy każdym poleceniu przekaźnik zmienia stan)
1 Zachowanie impulsowe - w wartości domyślnej 
 (przekaźnik zmienia stan przez 1s, a następnie powraca do stanu   
 pierwotnego)
2/90 Przekaźnik czasowy
 zaznaczony numer wskazuje sekundy komutacji przekaźnika.

Nazwa instalacji, Adres, Opis, Typ 
Należy wypełnić te pola, żeby odróżnić w sposób jednoznaczny każdą z 
instalacji.

 Otwórz
Otwiera istniejącą instalację.
W oknie wskazane są podstawowe dane instalacji zapisanych w archiwum. Po 
zaznaczeniu żądanej instalacji należy wcisnąć OK.
Przycisk „Skasuj” pozwala na wyeliminowanie danej instalacji z archiwum. 

W trybie wieloużytkowym wizualizowane będą tylko instalacje utworzone przez 
zarejestrowanego użytkownika.

 Zapisz
Rejestruje modyfikacje wprowadzone do  instalacji. 
Żądane jest potwierdzenie.

 Zapisz jako...
Rejestruje kopię aktualnie otwartej  instalacji. 
Otworzy się okno „Dane instalacji”, w którym można wprowadzić nowe dane  
instalacji.

 Drukuj
Drukuje listę wszystkich nadajników znajdujących się w archiwum, w zależności 
od typu aktualnie wybranej wizualizacji (zobacz menu Wizualizacja). 

Należy unikać wydruku w trybie wizualizacji  „Numer Record Nadajnika”, ponieważ 
drukowana jest wtedy pełna lista odbiorników  wraz z pustymi lokacjami pamięci. 

 Wyjdź
Kończy sesję pracy. www.ga
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MENU MODYFIKACJA
 Modyfikuje dane instalacji

Pozwala na modyfikację danych bieżącej instalacji, z tymi samymi opcjami, 
które były do dyspozycji podczas utworzenia nowej instalacji (zobacz menu 
Plik>Nowy)

 Zmiana hasła
Wprowadza hasło zabezpieczenia bieżącej instalacji (maks. 6 znaków). Żądane 
jest potwierdzenie hasła. Hasło zostanie zarejestrowane w odbiorniku, 
wykluczając w ten sposób możliwość ręcznego wprowadzania nadajników; 
będzie ono żądane przy każdej kolejnej próbie odczytu bądź zapisu odbior-
nika. 

Uwaga: Jeżeli nie che się wprowadzić hasła zabezpieczenia, nie należy wpisywać 
żadnego znaku i wcisnąć  OK. Zresetowanie odbiornika, (zarówno z menu  
Operacje>Reset odbiornika, jak i przy pomocy przycisku programowania) 
powoduje skasowanie hasła.

 Dodaj Nadajnik z klawiatury
Jeżeli chce się wprowadzić grupę nadajników, funkcja ta wymaga podania 2 
kodów: kodu nadajnika o numerze najniższym oraz kodu nadajnika o numerze 
najwyższym. Wszystkie pozostałe kody zawarte w tym przedziale zostaną auto-
matycznie wprowadzone do archiwum. 
W tym celu producent może dostarczyć pakiety nadajników o kodach w 
danej sekwencji. Na opakowaniu podany jest kod pierwszego nadajnika (o 
najmniejszym numerze) i ostatniego nadajnika (o największym numerze). 
Ponadto tryb ten pozwala na wprowadzenie kodów nadajników tak 
zwanych wirtualnych, to znaczy nie istniejących w rzeczywistości, ale 
których automatyczne wprowadzenie w późniejszym terminie  może zostać 
zaprogramowane  (zobacz funkcję „Programowanaie Nadajnika”)
Wszystkie nadajniki wprowadzone w tym trybie mają  Sync Counter=0 
(tekst w kolorze niebieskim).

Dzięki polu NumNadajnik nie ma konieczności obliczania kodu 
szestnastkowego odbiornika o najwyższym numerze kodu w przypadku 
wprowadzania kodów wirtualnych. Wystarczy wpisać kod  szestnastkowy 
pierwszego nadajnika w polu  „SN Pierwszy Nadajnik” oraz liczbę wirtualnych 
odbiorników w polu  „Num Nad „. Program automatycznie wprowadzi nowe 
nadajniki wirtualne o wzrastającym numerze kodu   szestnastkowego. 
Zobacz uwagę “Kodyfikacja szestnastkowa” na str.17.

Można także generować kody nowych nadajników w sposób przypadkowy, 
aktywując (R) pole “Wprowadzanie automatyczne” i wpisując w polu  Num 
Nadajników liczbę kodów, które zamierza się wygenerować.

 Dodaj Nadajnik z programatora
Funkcja ta pozwala na wprowadzenie jednego lub więcej nadajników do 
archiwum drogą radiową:
- Wpisać  liczbę nadajników, które zamierza się wprowadzić do archiwum i 
wcisnąć OK.
- System będzie w stanie oczekiwania na odebranie kodów. 
- Wcisnąć kolejno w pobliżu programatora, jakikolwiek przycisk każdego z 
nadajników, które zamierza się wprowadzić do archiwum. 
- Po pozyskaniu ostatniego kodu system wychodzi ze stanu oczekiwania i 
powraca do strony głównej. 
Nadajniki wprowadzone w ten sposób mają zawsze Sync Counter >0 (kolor 
zielony).

Przycisk  wprowadza stan oczekiwania  programatora na wprowadzenie 
pojedynczego kodu, bez konieczności wizualizacji okna „Numer wprowadzanych 
nadajników „.

 Kasuj nadajnik
Zaznaczony nadajnik zostanie wyeliminowany z bieżącego archiwum. 
Uwaga! Operacja kasowania nie może zostać anulowana. 
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T2/4WV

TO.GO-V

PTXATM

PTXATM

 Programuj nadajnik
Połączony nadajnik będzie zaprogramowany i przyjmie kod nadajnika aktualnie 
zaznaczonego w archiwum. Kod ten zostanie wpisany w miejsce kodu oryginal-
nego. 
Otworzyć obudowę nadajnika  „Atmosfera” T2WV lub T4WV i połączyć 
przy pomocy przewodu PTXATM  nadajnik z łącznikiem „PROGRAM” 
zminiaturyzowanego programatora, tak jak wskazano obok. 
W nadajnikach „TO.GO” wystarczy otworzyć zamknięcie siedziby baterii,  tak jak 
wskazano obok. 
Wybrać funkcję „Programuj Nadajnik”, żądane będzie potwierdzenie polecenia. 
Po zakończeniu operacji wyświetli się komunikat:  „Nadajnik zaprogramowany 
z wynikiem pozytywnym”.

Programowanie Nadajnika pozwala:

Dodać nadajniki w trybie automatycznym. 
Utworzyć początkowo pewną liczbę nadajników wirtualnych przy pomocy funkcji 
„Dodaj Nadajnik z klawiatury” (Sync Counter 0 – kolor niebieski), wprowadzając do 
archiwum kody nie odpowiadające żadnemu rzeczywistemu nadajnikowi. 
Kiedy zajdzie taka konieczność, zaprogramowane nadajniki, posiadające te 
wirtualne kody, wprowadzone zostaną automatycznie do odbiornika, tak jak 
normalne nadajniki o kodzie zróżnicowanym (rolling-code).

Klonowanie nadajnika. 
Należy zaprogramować nadajnik, przypisując mu kod taki sam, jak kod 
innego nadajnika z funkcją Sync Counter wykluczoną (zobacz Menu 
Modyfikacja>modyfikacja Nadajnika). 
W ten sposób został utworzony klon odbiornika, o takich samych parametrach 
funkcjonalnych jak oryginał. 

Funkcja ta pozwala na dodanie do odbiornika, nawet po upływie pewnego 
czasu, nieskończoną liczbę nowych nadajników, bez konieczności wchodzenia do 
instalacji.

 Modyfikacja zaznaczonych nadajników
Otwiera okno konfiguracji zaznaczonego/zaznaczonych nadajnika/nadajników 
(zobacz menu „Zaznacz wszystko”):
Poza polami alfanumerycznymi, w których należy podać Imię/Nazwisko/Uwagi, 
można także skonfigurować:
- Skojarzenie przycisku nadajnika  (B1/B2/B3/B4) z kanałem odbiornika (RL1/
RL2/RL3/RL4).
- Uaktywnienie (R)/Wykluczenie (£) nadajnika. 
Zobacz funkcję „Wykluczenie Nadajnika” 
- Uaktywnienie (R)/Wykluczenie (£) Sync Counter

Sync Counter:
Wykluczenie funkcji Sync Counter oznacza usunięcie z odbiornika kontroli 
algorytmu kodu zróżnicowanego (rolling-code)tego pilota.
W ten sposób uzyskuje się nadajnik, który może zostać sklonowany, który może być 
powielany w nieskończoność i którego klony zostaną automatycznie wprowadzone 
po wysłaniu impulsu do odbiornika. 

Klonowanie odbywa się dzięki funkcji „Programuj nadajnik”, poprzez 
zaprogramowanie kodu nadajnika przy  Sync Counter wykluczonym, na wszystkich 
nadajnikach sklonowanych.

 Zaznacz wszystko
Zaznaczenie wszystkich nadajników.
Nadajniki, które nie są wizualizowane w wybranym trybie wizualizacji, nie 
zostaną zaznaczone. W związku z tym, jeżeli zamierza się zmodyfikować wszystkie 
nadajniki znajdujące się w archiwum, należy wybrać w menu wizualizowania 
funkcję  „Num rekord Nadajników”.

W celu zaznaczenia grupy nadajników:
Jeżeli nadajniki, które zamierza się zaznaczyć, są kolejno obok siebie 
Trzymając wciśnięty klawisz Shift (Ò) kliknąć na pierwszy i ostatni nadajnik 
– wszystkie nadajniki zawarte w tym przedziale zostaną zaznaczone. 
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Jeżeli nadajniki, które zamierza się zaznaczyć, nie są kolejno obok siebie 
Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl kliknąć na każdy nadajnik, który zamierza się 
zaznaczyć.

Przy pomocy klawisza Ctrl można usunąć poszczególne nadajniki z listy 
zaznaczonych nadajników. 

MENU WIZUALIZACJA
 Numer Rekord nadajników

Wizualizacja w wartości domyślnej. Przedstawiona jest pełna pamięć archiwum, 
uporządkowana w zależności od numeru lokacji pamięci. 
Zaleca się wydruk w tym trybie. 

 Nadajniki aktywne
Wizualizowane są tylko nadajniki uaktywnione  (kolor zielony lub niebieski).

 Nadajniki nie aktywne
Wizualizowane są tylko nadajniki wykluczone (kolor czerwony).

 Nadajnik z synchronizacją 0
Wizualizowane są tylko nadajniki z Sync Counter=0 (kolor niebieski).

 Nadajnik z synchronizacją różną od 0
Wizualizowane są tylko nadajniki z Sync Counter różną od O (kolor zielony).

 Nadajnik z synchronizacją wykluczoną
Wizualizowane są tylko nadajniki z Sync Counter wykluczoną (kolor czarny).
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MENU OPERACJI

 Odczytaj odbiornik
Wykonuje operację odczytu pamięci odbiornika połączonego z programatorem. 
Jeżeli otwarte jest jakieś archiwum, zostanie ono zamknięte, żeby pozwolić na 
utworzenie nowego archiwum. Jeżeli istnieje, żądane jest hasło dostępu. Otwie-
ra się okno “Nowa instalacja”, co pozwala na przypisanie nazwy dla odczytywa-
nego archiwum. Programator odgrywa rolę “mostu”, bez zaangażowania jego 
pamięci tymczasowej (buffer).

 Zapisz w odbiorniku
W odbiorniku połączonym z  programatorem zostaje zapisana zawartość 
bieżącego archiwum. 
Programator odgrywa rolę “mostu”, bez zaangażowania jego pamięci tymcza-
sowej (buffer).
Jakiekolwiek dane poprzednio zarejestrowane w odbiorniku zostaną 
nadpisane. 

 Reset odbiornika
Pamięć odbiornika zostaje całkowicie wykasowana, wraz z ewentualnym 
hasłem zabezpieczenia. 

 Odczytaj programator
Dokonuje odczytu pamięci tymczasowej (buffer) programatora. Jeżeli otwarte 
jest jakieś archiwum, zostanie ono zamknięte, żeby pozwolić na utworzenie 
nowego archiwum. Jeżeli istnieje, żądane jest hasło dostępu. Otwiera się 
okno „Nowa instalacja”, co pozwala na przypisanie nazwy dla odczytywanego 
archiwum.

 Zapisz w programatorze
W pamięci tymczasowej (buffer) programatora  zostaje zapisana zawartość 
bieżącego archiwum. 
Jakiekolwiek dane poprzednio zarejestrowane w pamięci tymczasowej (buffer)  
programatora zostaną nadpisane. 

 Reset programatora
Pamięć tymczasowa (buffer) zostaje całkowicie wykasowana, wraz z 
ewentualnym hasłem zabezpieczenia. 

 Importuj pamięć przestarzałą
Pozwala na odczytanie pamięci odbiorników z serii LO.R1/2WCV i R1/2WBV. 
Nie można jednak połączyć odbiornika bezpośrednio do programatora Advantage. 
Należy usunąć EPROM przestarzałego odbiornika i zainstalować ją na nowym 
odbiorniku kompatybilnym. 
Jeżeli po jej odczytaniu pamięć zostanie zmodyfikowane poprzez operację zapisu,  
nie będzie ona kompatybilna ze starym odbiornikiem i w związku z tym będzie 
mogła być używana wyłącznie w odbiorniku kompatybilnym. 

Przy pomocy  przycisku możliwe jest przerwanie jakiejkolwiek bieżącej operacji 
odczytu lub zapisu.  
Bardzo ważne: 
Kiedy dane archiwum przemieszczane jest z komputera do pamięci odbiornika nie 
są rejestrowane pola Imię/Nazwisko/Uwagi i t.p. 

W związku z tym odczyt z odbiornika lub pamięci tymczasowej (buffer) 
programatora nigdy nie zawiera tych danych.

�����
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MENU OPCJI

 Twórz: nowy operator
Otwiera się okno „Wprowadź nowego użytkownika”, identyczne jak to, które 
otwiera się przy pierwszym uruchomieniu programu. 
W ten sposób można wprowadzić nowego użytkownika systemu. 
Każdy nowy użytkownik będzie miał swój osobisty login/hasło oraz osobiste 
archiwum instalacji, które nie może być dzielone z innymi użytkownikami. 

 Modyfikacja danych operatora
Pozwala na modyfikację danych (imię/nazwisko/login/hasło) operatora, który 
w danej chwili został rozpoznany przez system. 

 Wyszukiwanie
Wpisać w polu wyszukiwania znaki, które mają zostać odszukane w bieżącym 
archiwum i wcisnąć przycisk “szukaj”. 
Wyszukiwanie może dotyczyć zarówno pola tekstowego (imię/nazwisko/
uwagi), jak i pól alfanumerycznych kodów nadajników. Zaznaczyć w jakim 
rodzaju pola ma być dokonane wyszukiwanie. 

 Konfrontacja pamięci programatora
Konfrontuje bieżące archiwum z pamięcią tymczasową (buffer) programatora.
Wykonane zostaje uaktualnienie  Sync Counter. 
Pola Imię/Nazwisko/Uwagi nie są modyfikowane.
Zobacz paragraf Wzrost wartości Sync Counter na str. 14.
Jeżeli odnalezione zostaną nadajniki nieobecne w archiwum, będą one auto-
matycznie wprowadzone. 
Nadajniki dodane w tym trybie wyświetlane są w kolorze fioletowym. 

 Konfrontacja pamięci odbiornika
Konfrontuje bieżące archiwum z pamięcią połączonego odbiornika.
Wykonane zostaje uaktualnienie  Sync Counter. 
Pola Imię/Nazwisko/Uwagi nie są modyfikowane.
Zobacz paragraf Wzrost wartości Sync Counter na str. 14.
Jeżeli odnalezione zostaną nadajniki nieobecne w archiwum, będą one 
automatycznie wprowadzone. 
Nadajniki dodane w tym trybie wyświetlane są w kolorze fioletowym. 

 Zmiana języka
Wybrać język  programu spośród będących do dyspozycji.
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MENU KOMUNIKACJA

 Połącz COM_
Dokonuje połączenia programatora Advantage z portem według  wartości 
domyślnej (zobacz „Wyszukiwanie portu„), aby móc wykonywać operacje 
doczytu/zapisu w pamięci, zresetowania i t.d. 

 Odłącz COM_ 
Odłącza programator i pozwala na pracę Off-Line w danym archiwum (to 
znaczy w sytuacji, kiedy programator nie musi być połączony z komputerem). 
Ustawienie  domyślne.

 Wyszukiwanie portu
Odnajduje pośród wszystkich innych port COM komputera, do którego 
podłączony jest programator. Jeżeli programator zostanie rozpoznany, 
zostanie on połączony automatycznie. Na dolnym pasku pojawi się komunikat: 
KOMUNIKACJA OK i, jeżeli połączony, wersja programu odbiornika. 
Numer portu zostaje zapamiętany i uznany jako  ustawienie domyślne podczas 
następnej sesji pracy.

 Zaznacz port
Jeżeli funkcja „Wyszukiwanie portu„ nie znajdzie  programatora, można 
wykonać wyszukiwania w trybie ręcznym, należy zaznaczyć kolejno porty 
będące do dyspozycji i wydać polecenie „ Zaznacz port COM_” dla każdego 
zaznaczonego portu. 

Gdyby programator nie został odnaleziony, należy sprawdzić czy:
Programator jest włączony (LED ON), prawidłowo połączony i zasilany (z sieci lub 
z baterii).
Czy napędy zostały zainstalowane prawidłowo (jeżeli używany jest przewód USB), 
zobacz Paragraf Driver USB. 

Jeżeli używany jest przewód RS232 należy sprawdzić wewnętrzne ustawienie  
dip.switcha.
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ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI  SYNC COUNTER

Po aktywowaniu systemu, wartość Sync Counter każdego nadajnika obecnego w odbiorniku wzrasta  po odebraniu każdego 
nowego impulsu. Ta stała synchronizacja między odbiornikiem i nadajnikiem jest podstawowym czynnikiem bezpieczeństwa 
systemów na kod zmienny (rolling-code).

W celu utrzymania tego poziomu bezpieczeństwa  konieczne jest, żeby każda operacja zapisu nowej instalacji  ( na przykład z 
powodu dodania lub wykasowania nadajników) była poprzedzona przez operację uaktualnienia banku danych istniejącego w 
komputerze.

Dzięki temu uaktualnieniu unika się sytuacji, w której SyncCounter odbiornika po dokonaniu 
modyfikacji miałby wartość za niską w stosunku do Sync Counter nadajnika, co spowodowałoby 
brak rozpoznania danego nadajnika.

W celu uaktualnienia instalacji należy:

1  Otworzyć bank danych instalacji, która będzie aktualizowana.

2 Połączyć odbiornik z programatorem  Advantage, a ten z kolei z komputerem osobistym, 
albo alternatywnie, można załadować odbiornik do pamięci tymczasowej (buffer) i połączyć 
programator z komputerem osobistym. 

3  Jeżeli uaktualnienie odbywa się bezpośrednio z odbiornika, należy wybrać w  Menu Opcje 
funkcję Konfrontuj pamięć odbiornika, natomiast jeżeli uaktualnienie odbywa się z pamięci 
tymczasowej (buffer) programatora,  należy wybrać funkcję Konfrontuj pamięć programa-
tora. 

4  Po zakończeniu operacji  Sync Counter będą uaktualnione; pola tekstowe i uwagi nie zostaną zmienione, a ewentualne 
nadajniki dodane w trybie ręcznym będą wyświetlane w kolorze fioletowym.

 

Teraz można dokonać każdej modyfikacji w archiwum Advantage, a następnie załadować go do pamięci odbiornika mając 
pewność, że po ponownym aktywowaniu systemu wszystkie nadajniki będą rozpoznane.

PRZYWRÓCENIE DO STANU PIERWOTNEGO INSTALACJI USZKODZONEJ 

W przypadku uszkodzenia danego odbiornika należy przede wszystkim sprawdzić stan pamięci EPROM.

Należy odłączyć EPROM od uszkodzonego odbiornika i wprowadzić ją do nowego odbiornika tego samego typu; jeżeli pamięć  
EPROM nie uległa uszkodzeniu, dzięki tej prostej operacji system zostaje przywrócony do stanu pierwotnego. 

Natomiast gdyby okazało się, że pamięć EPROM utraciła dane nadajników, należy postępować w niżej podany sposób:

1 Otworzyć archiwum  Advantage uszkodzonej instalacji.

2 Wyłączyć wszystkie Sync Counter nadajników i zapisać w pamięci modyfikacje.

3 Załadować archiwum do nowego odbiornika i przywrócić funkcjonowanie instalacji. 

4 Pozwolić na działanie instalacji przez czas wystarczający do zsynchronizowania wszystkich nadajników z nowym odbiorni-
kiem. 

5 Po upływie wyżej wspomnianego czasu należy uaktualnić bank danych instalacji przy pomocy funkcji Konfrontuj pamięć. 

6 Włączyć  Sync Counter wszystkich nadajników i zapisać w pamięci modyfikacje.

7 Ponownie zapisać pamięć.

W ten sposób instalacja zostaje przywrócona do stanu pierwotnego.

EPROM
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UWAGI I ZALECENIA DLA PRAWIDŁOWEGO UŻYWANIA SYSTEMU ADVANTAGE

1 Przy instalacjach zarządzanych przez system Advantage wskazane jest pracować zawsze  na archiwum programowym, 
unikając ręcznego wprowadzania nadajników, które z powodu ich nieobecności w  archiwum mogłyby spowodować 
nieprawidłowości. 

2 Zaleca się zawsze zabezpieczanie dostępu do odbiorników hasłem. 

3 Należy przypisać jasną i jednoznaczną nazwę dla każdego nadajnika, tak, żeby móc operować na danej instalacji w sposób 
prosty i skuteczny nawet po upływie czasu. 

4 Każdy nadajnik w systemie Advantage powinien być ściśle osobisty. 
 Należy poinformować o tym użytkowników, tak, żeby uniknąć nieporozumień przy przyznawaniu nadajników. Gdyby zaszła 

konieczność wymiany nadajnika ukradzionego lub zgubionego, musi istnieć pewność co do kodu, który należy zastąpić. 

5 Wskazane jest utworzenie pewnej liczby kodów wirtualnych. 
 Pozwoli to na dodanie nowych nadajników (nawet po upływie pewnego czasu), które zostaną automatycznie wprowadzone 

do odbiornika po wydaniu pierwszego polecenia, zapewniając jednocześnie niezmienione zabezpieczenie zapobiegające 
tworzeniu kopii.

 Wyboru tych kodów wirtualnych należy dokonać bardzo uważnie, tak, żeby nie używać takich samych kodów na różnych 
instalacjach. 

6 Funkcje klonowania należy używać tylko w razie absolutnej konieczności, ponieważ obniżają one stopień bezpieczeństwa 
systemu zapobiegający kopiowaniu kodu. 

KODYFIKACJA SZESTNASTKOWA 
Kod każdego nadajnika identyfikowany jest przez numer wyrażony w numeracji  szestnastkowej. 
Numeracja szestnastkowa (na bazie 16 zamiast bazy10) używa także niektóre litery alfabetu wyrażające liczby od 10 do 15, tak, 
jak podano w poniższej tabeli:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

Tak więc przy tworzeniu kodów wirtualnych należy stosować ten typ numeracji.
Maksymalna liczba używanych cyfr wynosi 7, tak więc kod zawierał będzie znaki w przedziale od 0 do FFFFFFF.

BACK-UP BEZPIECZEŃSTWA

Zaleca się co pewien czas zrobić kopię bezpieczeństwa pliku Advance.dat, znajdującego się w kartotece głównej programu. Plik 
ten zawiera wszystkie podstawowe dane (użytkownicy, archiwa, instalacje i t.d.), niezbędne w razie konieczności przywrócenia 
systemu do stanu pierwotnego. 

STOSOWANIE PORTU RS232
Ustawienie domyślne  programatora przewiduje komunikację z programem Advantage poprzez port  USB, używając przewodu 
USB będącego w wyposażeniu.
Gdyby okazało się niemożliwe korzystanie z portu USB  komputera, można używać portu szeregowego RS232, z zastosowaniem 
przewodu RS232 będącego w wyposażeniu.

W tym przypadku należy:
• Otworzyć obudowę  programatora zdejmując przykrywę baterii i odkręcając 4 śruby.
• Przemieścić mostek na  Jumper JP, tak żeby zamknąć Jumper JP1 i otworzyć  Jumper JP2.

Operacja ta wyklucza port  USB, aktywując port RS232. W celu przywrócenia  portu USB należy przywrócić mostek na  Jumper JP2, 
otwierając jednocześnie Jumper JP1.

JP1

JP2

USB JP1

JP2

RS232
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SZYBKA POMOC: POŁĄCZENIE 
1

Gdyby program nie był jeszcze zainstalowany, należy zainstalować Advantage i 
Driver USB , zobacz w rozdziale „Program Advantage”.

2
Połączyć komputer z programatorem Advantage wyłączonym, używając portu 
USB programatora oraz przewodu USB będącego w wyposażeniu.

Gdyby komputer nie dysponował portem USB, można używać portu RS232, 
zobacz „Używanie portu RS232”.

3
Połączyć radioodbiornik odłączony od zasilania z programatorem Advantage, 
używając przewodu PRX będącego w wyposażeniu.
(Radioodbiornik może być połączony także później, w fazie przekazywania 
danych z programatora).

4
Włączyć programator, który musi być połączony z odpowiednim zasilaczem 
sieciowym (w wyposażeniu), albo alternatywnie musi być wyposażony w 
baterię wystarczająco naładowaną. Led odbiornika, o ile połączony, powinien 
świecić pomarańczowym światłem stałym. 

5
Uruchomić na komputerze program Advantage.
Wybrać w  menu Komunikacja > Połącz COM.
Jeżeli program nie rozpozna programatora, ukaże się komunikat: „Błąd 
komunikacji”, wybrać funkcję  „Wyszukiwanie portu” w menu Komunikacji w 
celu dokonania wyszukiwania w trybie automatycznym, albo  „Zaznacz port” 
gdyby wyszukiwanie automatyczne nie powiodło się. 
Gdyby język programu był inny od żądanego, można wybrać odpowiedni w 
menu Opcje>Zmień język.

6
Teraz możecie zapoznać się z systemem Advantage:
1 Utwórz nowe archiwum instalacji.
2 Wprowadź nadajniki w różnych możliwych trybach wprowadzania.
3 Wypełnij pola Imię/Uwagi w celu personalizacji nadajników.
4 Zachowaj archiwum w pamięci komputera.
5  Zarejestruj bieżące archiwum  w pamięci tymczasowej (buffer) i/lub w 

odbiorniku.
7 Odczytaj  pamięć tymczasową (buffer) i/lub odbiornika, w celu sprawdzenia 

czy odbiorniki zostały wprowadzone. 
8  Włączyć zasilanie odbiornika i sprawdzić prawidłowe działanie wprowad-

zonych nadajników. 

USB 
CABLE

PRX
CABLE

1

2
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Advantage  1.07 update  

ADVANTAGE 1.07 
W tym dokumencie podane są zmiany wprowadzone w wersji 1.07 oprogramowania.  
Wszystkie pozostałe informacje znajdują się w instrukcji dostarczonej  wraz z programatorem (Advantage 1.04. 

FOLDER BACK-UP 
Po każdym uruchomieniu programu Advantage 1.07 wykonuje kopię banku danych (plik Advance.dat) w folderze 
C:\Advantage\Backup\. Foldery zorganizowane są w następujący sposób:  
Backup\rok\miesiąc\dzień\godzina_minuty_sekundy. 
Archiwum backup danych starszych od 180 dni będzie automatycznie kasowane.  

MENU WIZUALIZUJ  - PORZĄDEK  WPROWADZANIA 
Wylicza piloty w banku danych w porządku chronologicznym wprowadzania.  

OKNO DANYCH INSTALOWANIA 
Istnieje przycisk “Kopiuj dane”, pozwalający na kopiowanie danych zainstalowania istniejącego archiwum. 
 

 

OKNO WPROWADŹ TX  
Komórki wyznaczania: "kopiuj imię" - " kopiuj nazwisko " - " kopiuj uwagi".  
Pozwalają na wpisanie do wyznaczonych pilotów tego samego opisu w polach  Imię/Nazwisko/Uwagi. 
 

  

www.ga
łec

ki.
pl



AUTOMATISMI BENINCÀ SpA - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728

www.ga
łec

ki.
pl




