
BabyWare

Skrócona instrukcja programu

Instalacja
Program BabyWare jest bezpłatny i służy do programowania urządzeń firmy Paradox.
Po pobraniu np.: ze strony dystrybutora www.paradoxpolska.pl należy zainstalować program.

Podłączenie modułu 307 USB do komputera
Moduł 307USB należy podłączyć do komputera za pomocą kabla USB lub RS232.
Sterowniki do modułu powinny automatycznie zainstalować się na komputerze, jeśli tak się nie stanie należy
pobrać odpowiednie sterowniki ze strony dystrybutora www.paradoxpolska.pl .

Podłączenie modułu 307USB do centrali
Moduł 307USB należy podłączyć do złącza „SERIAL” centrali alarmowej.

Diody LED w module 307USB:
PC Link (USB) – zielona – moduł poprawnie podłączony do komputera PC
Product Link – zielona – moduł poprawnie podłączony do centrali alarmowej
RX/Tx – zielona migająca – przesył danych

Uruchomienie programu
Po zainstalowaniu należy uruchomić program.
Wyświetlone zostanie okno logowania. Domyślny użytkownik: Admin , domyślne hasło: 1234

Po poprawnym zalogowaniu wyświetlone zostanie okno z kontami.

Aby utworzyć nowe konto kliknąć na „Dodaj”. Wprowadzić odpowiednie dane dotyczące danego konta.
Wybrać typ centrali z którą ma nastąpić połączenie. Nie ma konieczności wyboru wersji ponieważ program
automatycznie wykryje wersję oprogramowania centrali.

http://www.paradoxpolska.pl/
http://www.paradoxpolska.pl/


Wybrać opcje połączenia z centralą:

Wybrać odpowiedni port COM na którym zainstalowany został moduł 307USB.

W przypadku korzystania z modułu internetowego IP150 należy dokonać odpowiednich ustawień w oknie
konfiguracji połączenia. (IP – statyczny, IP dynamiczny).



Po zatwierdzeniu parametrów połączenia należy podać odpowiedni ID centrali oraz hasło PC:
Domyślne ustawienia: 
- centrale Spectra SP i Magellan MG – ID centrali (Panel ID) = puste, hasło PC = puste
- centrale Digiplex EVO – ID centrali (Panel ID) = 0000, hasło PC = 0000

ID centrali i hasło PC muszą być zgodne z tymi, zaprogramowanymi w centrali w przeciwnym przypadku
połączenie nie będzie możliwe. 

Aby połączyć się z centralą na danym koncie należy kliknąć na przycisk „Połącz”. Zostanie wyświetlone okno
połączenia oraz okno główne konta.

Zmiana języka

Aby zmienić język programu należy kliknąć na przycisk „Language” (Język). w oknie konta.



Programowanie centrali

Programowanie centrali możliwe będzie po uzyskaniu połączania. W tym wypadku w oknie konta można
kliknąć na przycisk „Połącz”. Zostanie wyświetlone okno połączenia a program wczyta ustawienia centrali.

Aby  zaprogramować  centralę  należy  dwukrotnie  kliknąć  na  ikonę  centrali.  Wyświetlone  zostanie  okno
ustawień z którego należy wybrać interesujące funkcje:
- Linie – programowanie linii alarmowych, parametrów linii, funkcji ATZ
- Użytkownicy – programowanie kodów i uprawnień użytkowników
- Partycje – programowanie czasów i opcji związanych z działaniem systemu
- Raportowanie – opcje związane z raportowaniem telefonicznym do stacji monitoringu i na numery prywatne
- PGM – programowanie wyjść programowalnych
- Aktualizacja czasu centrali alarmowej
- Komunikacja z PC (BabyWare) – ustawienia komunikacji z programem BabyWare


