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Licenční informace 

Informace v tomto dokumentu podléhají změnám bez předchozího upozornění a 

neznamenají závazek na straně CIMCO A/S. V tomto dokumentu popsaný software lze 

používat nebo kopírovat pouze ve shodě s podmínkami této licence. Kupující si může 

zhotovit jednu kopii softwaru jako zálohu, ale žádná část tohoto uživatelského manuálu 

nesmí být reprodukována, uchovávána v systému pro vyhledávání informací, nebo 

přenášena v žádné podobě nebo žádným způsobem elektronicky nebo mechanicky, včetně 

zhotovování fotokopií a zaznamenávání za jakýmkoliv jiným účelem, než je osobní 

použití kupujícím, bez předchozího písemného schválení společností CIMCO A/S. 

PODMÍNKY POUŽITÍ PRO: 

Software: CIMCO Edit v6  

Verze: 6.x.x  

Datum: February 2013  

Copyright © 1991-2013 by CIMCO A/S 

Upozornění 

CIMCO A/S si vyhrazuje právo provádět kdykoliv změny v softwaru 

CIMCO Edit v6 a to bez předchozího upozornění. 

Softwarová licence 

Máte právo používat takový počet licencí přiloženého programu, který 

jste zakoupili od CIMCO A/S. Žádným osobám nebo společnostem 

nesmíte distribuovat kopie programu nebo související dokumentace. 

Nesmíte upravovat program nebo související dokumentaci bez 

předchozího písemného souhlasu CIMCO A/S. 

Zřeknutí se záruk a odpovědnosti 

CIMCO A/S neposkytuje žádné záruky, ani výslovné nebo vyplývající, 

týkající se softwaru, jeho kvality, výkonu, obchodovatelnosti nebo 

vhodnosti pro nějaký konkrétní účel. Veškerá rizika, týkající se jeho 

kvality a výkonu, je na kupujícím. Pokud by se mělo po zakoupení 

ukázat, že je software společnosti CIMCO Edit v6 vadný, kupující (a ne 

CIMCO A/S, jeho distributor, nebo jeho maloobchodní prodejce) přejímá 

celkové náklady na veškerý nezbytný servis, opravy nebo korekce všech 

souvisejících nebo následných škod. V žádném případě nebude CIMCO 
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A/S odpovědný za přímé nebo následné škody, vyplývající z jakékoliv 

chyby v softwaru a to i v případě, kdy byla společnost CIMCO A/S 

upozorněna na možnost takových škod. Některé soudní systémy 

neumožňují vyjmutí nebo omezení vyplývajících záruk nebo 

odpovědnosti za související nebo následné škody, takže výše uvedené 

omezení nebo vyjmutí pro vás nemusí platit. 

Upozornění: 

Průvodní software je důvěrný a je vlastnictvím CIMCO A/S. Není dovoleno žádné jiné 

použití nebo poskytnutí, než výslovně stanovené písemnou licencí od CIMCO A/S. 

Copyright 

Copyright © 1991-2013 by CIMCO A/S. Všechna práva vyhrazena. 

 

Tento software obsahuje důvěrné informace a obchodní tajemství společnosti 

CIMCO A/S. Použití, poskytnutí nebo reprodukce je zakázána bez předchozího 

písemného souhlasu společnosti CIMCO A/S. 

CIMCO Edit, DNC-Max a logo CIMCO jsou obchodní značky společnosti CIMCO A/S. 

Microsoft, Windows, Win32 a Windows NT jsou obchodní značky nebo registrované 

ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. 

Ostatní značky a názvy produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými 

obchodními známkami svých příslušných vlastníků. 

Kontakt 

CIMCO A/S Telefon: +45 4585 6050  

Vermundsgade 38A, 3 Fax: +45 4585 6053  

2100 Copenhagen Ø Email: info@cimco.com  

Dánsko Web: www.cimco.com 

 

mailto:info@cimco.com
http://www.cimco.com/
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1 Úvod 

CIMCO Edit v6 je nejnovější verze nejpopulárnějšího editoru CNC programů na trhu. 

Více než 80 000 licencí, distribuovaných v posledních několika letech, činí z editoru 

CIMCO Edit volbu profesionálních CNC programátorů, kteří vyžadují plně vybavené, 

spolehlivé a cenově přístupné profesionální editování a zároveň komunikační nástroj. 

Všechny aspekty CIMCO Edit v6 jsou nové, od více panelového rozhraní se záložkami, 

po dynamické lišty s nástroji a nabídkami. CIMCO Edit v6 současně obsahuje nové a 

výkonné nástroje, jako je například rozšířený nástroj pro porovnávání souborů, 

přepracované grafické vykreslování dra a nové programovací nástroj NC-Assistant. 

Plně vybavený CNC editor 

CIMCO Edit v6 poskytuje přehlednou sadu základních editačních nástrojů, potřebných 

pro splnění požadavků na moderní editování CNC programů. 

Nemá omezení velikosti a zahrnuje volby pro konkrétní specifický CNC kód, jako je 

například číslování / přečíslování řádků, práci se znaky a hledání rozsahu XYZ. Obsahuje 

i matematické funkce pro základní výpočty, otáčení, zrcadlení, kompenzaci nástroje a 

posunutí. CIMCO Edit v6 nabízí všechny funkce, které jsou od editoru očekávány, včetně 

editování textu metodou táhni a pusť. Nejlepší je, že CIMCO Edit v6 je kompletně 

konfigurovatelný a lze ho snadně přizpůsobit jakémukoliv stávajícímu editačnímu 

prostředí CNC programů. 

Rychlejší editace s NC-Assistant 

NC-Assistant editaci NC kódu urychluje a usnadňuje více, než kdy předtím. Najeďte na 

kterýkoliv M nebo G kód a NC-Assistant tento kód identifikuje a umožní vám hodnoty 

upravit pomocí rozhraní, provázaného s CNC kódem. Zadejte požadované hodnoty pro 

jakýkoliv registr a NC-Assistant automaticky zaktualizuje CNC kód. 

NC-Assistant v CIMCO Edit v6 vám umožňuje rychle vkládat a editovat komplexní 

cykly a operace. CIMCO Edit v6 obsahuje zabudované cykly a makra pro nejrozšířenější 

operace, jako je program start, program stop a výměna nástroje. Můžete také 

zaznamenávat nebo vytvářet uživatelské cykly a makra pro nejčastěji používané operace 

podle svého vlastního nastavení a použití. 
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Grafické vykreslení drah nástrojů 

Vykreslování pro 3D frézování / 2D soustružení zpracuje CNC programy pro vaši 3osou 

frézku nebo 2osý soustruh krok po kroku, plynulým vykreslením vpřed a nebo vzad. CNC 

program můžete editovat a aktualizace je ve vykreslení automaticky zohledněna. Pro 

analýzu vykreslení použijte dynamický zoom, posunutí, otočení a měřicí funkce. CIMCO 

Edit v6 podporuje trojrozměrnou vizualizaci NC kódu spolu s kontrolou kolizí držáků 

nástrojů a detekcí podřezání. 

Inteligentní Porovnání souborů 

CIMCO Edit v6 uvádí rychlý a plně konfigurovatelné porovnání souboru jeden vedle 

druhého, což uživateli umožňuje rychle identifikovat změny v CNC programu. Porovnání 

souboru identifikuje změněné a smazané / vložené řádky, ale ignoruje triviální změny 

formátu, jako je přečíslování bloků a mezer. Odlišnosti jsou zobrazeny všechny najednou 

nebo vytištěny bok po boku pro prohlédnutí offline. 

CNC komunikace a DNC 

CIMCO Edit v6 obsahuje DNC funkce pro spolehlivou komunikaci přes rozhraní RS-232 

a různými CNC řídicími systémy. Prostřednictvím volby DNC můžete odesílat a přijímat 

CNC programy do více strojů současně z prostředí CIMCO Edit v6. 

Podpora souborů Mazatrol 

Zobrazujte si soubory program Mazatrol přímo v CIMCO Edit v6, místo řídicího systému 

Mazak v obrobně. Rychle ověřujte a kontrolujte změny programu s porovnáváním 

souborů Mazatrol. 

CNC-Calc 6 - 2D CAD rozšíření pro CIMCO Edit v6 

CNC-Calc je plně vybavené 2D CAD řešení, které pracuje uvnitř CIMCO Edit v6. Toto 

rozšíření je rychlé a efektivní řešení pro řešení problémů se složitou 2D geometrií. 

Uživatelé mohou vykreslovat nebo importovat (DXF) 2D geometrii, určovat hloubky, 

nájezdy, výjezdy a další proměnné dráhy nástroje a rychle generovat CNC kód v ISO a 

dalších konverzačních formátech pro konturování a vrtání. 
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1.1 Co je nového 

Tato verze CIMCO Edit v6 obsahuje spousty vylepšení oproti předchozím verzím. 

 Nové uživatelské rozhraní.  

Nové uživatelské rozhraní v CIMCO Edit v6 jde ve stopách nejnovějších 

standardů designu uživatelského rozhraní Windows. 

 Přehledná on-line nápověda.  

Vše co potřebujete vědět o funkcích a co bylo dřív uvedeno v manuálech, je nyní 

on-line a na dosah. Jste z nějaké funkce rozpačití? Klávesa F1 nebo tlačítko 

Nápověda vám poskytne potřebné informace. 

 Optimalizovaný algoritmus editoru.  

Nový, optimalizovaný algoritmus editoru načítá velké soubory rychle a s 

minimálním zatížením paměti. 

 Flexibilní konfigurace.  

Flexibilní konfigurace barev, NC příkazů, atd. 

 Pokročilý standardní protokol.  

Pokročilý standardní protokol vám umožňuje komunikovat s několika CNC 

zároveň. 

 

1.2 Přehled 

Určení 

CIMCO Edit v6 lze provést pro provádění změn a kontrolování CNC programů pro vaše 

CNC stroje. Máte-li sériové komunikační spojení mezi PC a CNC strojem, můžete přímo 

odesílat a přijímat programy a to i při práci s jinými CNC programy. 

CIMCO Edit v6 je navržen pro editaci CNC programů. CIMCO Edit v6 umí rozlišit mezi 

několika různými formáty, jako jsou například ISO, APT a Heidenhain. 

Uživatelské rozhraní 

CIMCO Edit v6 má standardní uživatelské rozhraní Windows, s jedním nebo několika 

okny pro každý otevřený soubor. Funkce v CIMCO Edit v6 lze aktivovat prostřednictvím 



12   Úvod  

lišty nástrojů, která vám pomáhá rychle vyhledat pro úkol potřebné příkazy. Příkazy jsou 

uspořádány do logických skupin v záložkách. 

 

CIMCO Edit v6 Uživatelské rozhraní. 

Funkce 

Můžete vzít zpět a opakovat (téměř) všechny operace, které jste vykonali od okamžiku 

otevření souboru. Můžete vyhledat pozici výměny nástroje, změnu otáček vřetene nebo 

změnu velikosti posuvu, nebo zobrazit rozsah os X, Y a Z. 

Pokud si nejste jisti, zda jsou dva CNC programy identické, funkce Porovnání souborů v 

CIMCO Edit v6 vám pomůže vyhledat rozdíly. Porovnání souborů vám umožňuje vybrat 

dva soubory, které jsou pak umístěny do dvou oken. Rozdíly jsou zobrazeny barevným 

odlišením řádků. Můžete procházet soubory se zastavením u každého rozdílu. 

Můžete si zvolit barvy, použité pro zobrazení souřadnic a NC příkazů, přečíslovat bloky a 

přidat / odstranit mezery pro lepší čitelnost nebo snížení velikosti / přenosového času 

programu. 

DNC část CIMCO Edit v6 vám umožňuje odesílat a přijímat NC programy do vašich 

CNC strojů v dílně. Soubor lze odeslat z okna v CIMCO Edit v6 nebo přímo z pevného 

disku. Přenos souboru se provádí, když pracujete s ostatními CNC programy. 
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Nastavení 

CIMCO Edit v6 vám nabízí mnoho možností, jak řídit chování editoru. Záložky v liště 

nástrojů umožňují výběr funkcí a konfiguraci nastavení. Konfigurační dialogy lze otevírat 

pomocí ikony . 

Prostřednictvím záložky Editor můžete konfigurovat základní nastavení, rozdělené na 

Obecné, Editor a Tisk. 

V dialogu Obecné lze upravit vzhled oken. Můžete zvolit, zda má být soubor zobrazen ve 

více než jednom okně, nebo mají být označeny úpravy v souboru uvnitř CIMCO Edit v6 

přes jiný program. Dále můžete zvolit, zda má být nastavení sdíleno mezi uživateli nebo 

aktivovat ochranu souborů pouze pro čtení. Můžete zadat šířku záložek a také velikost 

seznamu naposledy otevřených souborů. Lze také zvolit jazyk zobrazení menu Editoru. 

V dialogu Editor můžete nastavit rychlost klávesnice a vybrat, zda chcete posuvníky. 

Vzhled vytištěných CNC programů se ovládá v dialogu Tisk. Zde můžete definovat 

záhlaví a / nebo zápatí. Pokud máte barevnou tiskárnu, můžete aktivovat použití barev. 

CIMCO Edit v6 má 5 různých šablon pro různé CNC stroje. Můžete nastavit, jak se 

budou NC funkce chovat a jak se NC kódy zobrazí v oknu editoru. Funkce Najít v menu 

Editoru potřebuje definici Výměny nástroje, Úpravy posuvu, atd. Tato definice se zadává 

zde. 

Další informace 

V kapitole Záložky programu (kap. 3), jsou popsány všechny funkce CIMCO Edit v6. K 

řadě funkcí je přístup i přes některou z ikon. 

Nastavení Typů strojů je popsáno v Typy souborů (kap. 4.2). 

Budete-li potřebovat pomoc s nastavení sériového komunikačního spojení, můžete se 

podívat na Nastavení DNC (kap. 5) a do uživatelské příručky DNC-Max. 

On-line nápověda je přístupná přes ikonu ? klávesu F1 nebo tlačítko Nápověda. Kapitola 

Použití Online Nápovědy (kap. 6) vás provede online nápovědou. 
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2 Instalace 

Pro nainstalování CIMCO Edit v6 postupujte, jak je uvedeno dále. 

1. Vyhledejte instalační soubory 

Pokud jste obdrželi CIMCO Edit v6 na CD-ROM, otevřete adresář CIMCO Edit v6 na 

CD. Pokud jste dostali CIMCO Edit v6 emailem, uložte soubor do dočasného adresáře. 

2. Spusťte instalační program 

Spusťte instalační program kliknutím na instalační soubor CIMCO Edit v6: 

 

Instalační soubor CIMCO Edit v6. 

3. Zkopírování vašeho souboru licenčního klíče 

Pokud nemáte soubor s licenčním klíčem a chcete si nainstalovat pouze zkušební verzi, 

pokračujte následujícím krokem. 

Pokud vám CIMCO dodal instalační soubor, měl by být nainstalován dvojím kliknutím na 

soubor "(jméno)-license.key" po dokončení instalace. To otevře správce licenčních klíčů 

CIMCO. Klikněte na tlačítko Nainstalovat a souboru bude nainstalován. 

4. Spuštění editoru 

Po dokončení instalace a zkopírování souboru licenčního klíče můžete poprvé spustit 

editor. Klikněte na ikonu programu na své ploše. 

 

CIMCO Edit v6. 

Po spuštění editoru prosím zkontrolujte, zda je zobrazeno jméno v poli Licence pro v 

dialogu O programu. Pokud ne, nebyl soubor licenčního klíče správně nainstalován. 

Opakujte prosím bod 3 a soubor správně nainstalujte. 

 

Pokud používáte zkušební verzi, je jako název licence uvedeno Demo version. 
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3 Záložky programu 

Funkce v CIMCO Edit v6 se aktivují příslušnou ikonou v liště nástrojů. Příkazy jsou 

uspořádány do logických skupin v záložkách. 

Pokud lze funkci aktivovat v liště nástrojů nebo klávesovou zkratkou, je ikona nebo 

klávesová zkratka zobrazena vedle názvu příkazu. 

3.1 Editor 

Tato kapitola popisuje funkce v záložce Editor. 

3.1.1 Soubor 

Tato sekce popisuje příkazy v nabídce Soubor. Menu obsahuje dále popsané funkce pro 

editování souborů. Ke konfiguraci souborů je přístup přes ikonu . 

Podrobnosti o nastavení Souboru naleznete po kliknutí na příslušnou ikonu nebo viz 

Nastavení editoru (kap. 4). 

 

Níže popsané funkce nabídky Soubor jsou přístupné také přes ikonu . 

 

 
Nabídka soubor. 

 Nový / Ctrl+N 

Otevře se prázdné okno, připravené na zadávání dat. 

 Konfigurujte typ stroje pro program kliknutím na ikonu nastavení . 

 

 Otevřít / Ctrl+O 

Okno dialogu Otevřít soubor vám umožňuje otevřít stávající program. 
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 Naposledy otevřené 

Seznam naposledy použitých souborů. Klikněte na šipku dolů vedle ikony Otevřít 

pro otevření naposledy použitých souborů. 

 Zavřít / Ctrl+F4 

Zavře aktuální okno. Budete dotázáni na uložení změn, pokud byl soubor upraven. 

 Zavřít vše 

Zavře všechna otevřená okna. Budete dotázáni na uložení změn ve všech 

upravených souborech. 

 Uložit / Ctrl+S 

Uloží aktuální CNC program. 

 Uložit vše 

Uloží všechny otevřené CNC programy pod jejich stávajícími názvy. 

 Uložit jako 

Uloží aktuální CNC program pod jiným názvem. 

 Tisk / Ctrl+P 

Vytiskne aktuální CNC program. Pokud chcete vytisknout část programu, označte 

určenou oblast a zvolte Tisk. 

 Nastavení tisku 

Otevře se okno dialogu pro konfiguraci tisku. 

 Základní nastavení 

Umožňuje vám konfigurovat základní nastavení CIMCO Edit a je přístupné i přes 

ikonu . Více podrobností viz kapitola Nastavení editoru (kap. 4). 

3.1.2 Typ souborů 

Tato kapitola popisuje konfiguraci nastavení Typ souborů. Ikona  vám umožňuje 

otevřít základní konfiguraci Typů souborů. 

Nastavení Typ souborů určuje, jak provádět přečíslování, vyhledávání výměn nástrojů, 

konfiguraci nastavení vykreslování, barev, kam ukládat soubory, atd. 



Záložky programu   17  

 

Nabídka Typ souborů. 

 Typ souborů 

V tomto rozbalovacím menu vyberte typ souboru, který určuje použité barvy, 

syntaxi, atd. 

 Barvy 

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci barevného odlišení. 

 Nastavení číslování bloků 

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci číslování bloků. 

 Adresáře / Přípony 

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci adresářů a přípon. 

 Šablony strojů 

Otevře nastavovací dialog pro konfiguraci specifických parametrů pro šablony 

strojů. 

 Další nastavení 

Otevře nastavovací dialog pro dalších nastavení stroje. 

 Nastavení Typy souborů 

Zde můžete konfigurovat nastavení typů souborů. Typ souboru určuje barvy, 

syntaxi, atd. 

3.1.3 Editace 

V této sekci jsou popsány klasické funkce pro editování textu. 

 

Nabídka Editace. 
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Můžete zvolit / označit část textu tažením kurzorem z výchozího bodu do 

koncového a stisknutím levého tlačítka myši. Barva pozadí označeného textu se 

změní a tím je vybraná oblast vyznačena (viz Barvy (kap. 4.2.1)). 

 Kopírovat / Ctrl+C 

Kopíruje vybraný text do schránky. 

 Vyjmout / Ctrl+X 

Smaže vybraný text a uloží ho do schránky. 

Pro vložení vyjmutého výběru do jiného místa v souboru zde umístěte kurzor a 

zvolte příkaz Vložit. 

 Vložit / Ctrl+V 

Vloží obsah schránky - po Kopírovat nebo Vložit - od aktuální polohy kurzoru. 

 Vybrat vše / Ctrl+A 

Vybere celý obsah souboru. 

 Krok zpět / Ctrl+Z 

Vezme zpět poslední editační operaci. 

 Krok dopředu / Ctrl+Y 

Znovu provede naposledy vrácenou operaci.Můžete obnovit všechny zpět vrácené 

úkony od posledního otevření souboru. 

 Smazat / Del 

Smaže vybranou část CNC programu, nebo znak napravo od kurzoru, pokud není 

proveden žádný výběr. 

 Označit/Smazat rozsah / Ctrl+M 

Při použití volby Označit/Smazat rozsah v rozbalovacím menu Smazat se zobrazí 

následující dialog: 
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Dialog Označit/Smazat rozsah. 

Zde zadáváte rozsah řádků nebo čísel bloků, které mají být označeny nebo 

smazány. Kromě speciálního výběru od výměny nástroje lze označit hodnotu 

posuvu nebo otáček vřetene až po další nebo smazat. 

 Připojit soubor 

Připojí soubor na konec aktuálního CNC programu. 

 Vložit soubor 

Vloží soubor do aktuálního okna od místa, kde je kurzor. 

 

Dialog Vložit soubor. 
 

3.1.4 Najít 

Tato sekce popisuje hledání dat v souboru. 
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Nabídka Najít. 

 Najít / Ctrl+F 

V zobrazené dialogu můžete zadat textový řetězec a hledat ho v CNC programu. 

Místo textového řetězce si můžete vybrat i jednu z definovaných operací nástroje. 

 

Dialog Najít. 
 

 Najít předešlý / Shift+F3 

Vyhledá předchozí výskyt zadaného hledaného řetězce v CNC programu. 

 Najít následující / F3 

Vyhledá následující výskyt zadaného hledaného řetězce v CNC programu. 

 Nahradit / Ctrl+H 

Nahradí zadaný řetězec v CNC programu za jiný řetězec. 

 Jdi na řádku/číslo bloku / Ctrl+J 

Vyhledá řádku nebo číslo bloku v aktuálním oknu. 

 Další výměna nástroje 

Přejde na další výměnu nástroje. 

 Předchozí výměna nástroje 

Přejde na předchozí výměnu nástroje. 

3.1.5 Okno 

Tato kapitola popisuje, jak lze uspořádat podokna obsahující CNC programy. 
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Klikněte na Okno v pravém horním rohu lišty. To otevře rozbalovací menu s čtyřmi 

režimy zobrazování programů. 

 

Nabídka Okno. 

 Kaskáda 

Uspořádá otevřené soubory do okna do překrývající se kaskády. 

 Uspořádat ikony 

Uspořádá ikony minimalizovaných CNC programů do levého dolního roku okna. 

 Pokrýt vodorovně 

Umístí otevřené soubory do horizontálních editačních oken v okně programu. 

 

 Pokrýt svisle 

Umístí otevřené soubory do vertikálních editačních oken zleva doprava. 

Názvy otevřených souborů jsou uvedeny v dolní části rozbalovacího menu. Když kliknete 

na soubor a zvolíte ho, bude na začátku řádky označen symbolem zatržení . Horní část 

dialogového okna je zvýrazněna a odpovídající záložka je v oknu editoru aktivována. To 

vám umožňuje vidět, které okno máte aktivováno. 

3.1.6 Nápověda 

Pokud potřebujete Nápovědu pro CIMCO Edit v6, klikněte na nabídku Nápověda v 

pravém horním rohu lišty a otevře se následující nabídka: 

 

Nabídka Nápověda. 
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Systém online nápovědy v CIMCO Edit v6 je popsán v Použití Online Nápovědy (kap. 6). 

 Online nápověda 

Otevře online nápovědu. 

 Jít na CIMCO webovou stránku 

Přím otevře internetové stránky CIMCO, pokud je váš počítač připojen k internetu. 

 Stáhnout nejnovější verzi 

Klikněte na tuto volbu pro stažení nejnovější verze editoru CIMCO Edit. 

 Tento příkaz nebude k dispozici, pokud je v základním nastavení 

zaškrtnuta volba Skrýt "Stáhnout nejnovější verzi". 

 

 O programu 

Zobrazí informace o CIMCO Edit v6 a o licenčních podmínkách. 
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3.2 NC Funkce 

Tato kapitola popisuje NC funkce v liště CIMCO Edit. Ke konfiguraci těchto funkcí je 

přístup přes ikonu . S NC funkcemi lze sestavit nebo rychle změnit CNC programy. 

3.2.1 Číslování bloků 

Tato kapitola popisuje funkce ovlivňující vzhled CNC programu. Lze měnit například 

příkazy a čísla bloků. 

 

Nabídka Číslování bloků. 

 Přečíslovat / Ctrl+T 

Vloží čísla bloků do CNC programu (nebo přečísluje čísla bloků, pokud už nějaká 

v CNC programu jsou). 

 Odstranit 

Smaže všechna čísla bloků v CNC programu. 

 Nastavení číslování bloků 

Otevře dialog konfigurace Číslování bloků. Více podrobností viz Nastavení 

Číslování bloků (kap. 4.2.2). 

3.2.2 Vložit / Vyjmout 

Tato kapitola popisuje nabídku Vložit / Vyjmout. Tyto funkce vám umožňují rychle psát 

a editovat NC programy. 

 

Nabídka Vložit/Vyjmout. 

 Označit/Smazat rozsah / Ctrl+M 

Při kliknutí na Označit/Smazat rozsah v záložce Vložit/Vyjmout se zobrazí tento 

dialog: 
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Dialog Označit/Smazat rozsah. 

Zde zadáváte rozsah řádků nebo čísel bloků, které mají být označeny nebo smazány. 

Kromě speciálního výběru od výměny nástroje lze označit hodnotu posuvu nebo 

otáček vřetene až po další nebo smazat. 

 Přeskočit bloky 

Přidá znak přeskočení na začátek NC bloku. Za tímto účelem vyberte požadované 

NC bloky a pak klikněte na Přeskočit bloky . 

 Znak přeskočení bloku lze definovat v Stroj (kap. 4.2.5) konfiguračním 

dialogu. 

 

 Vymazat vynechání bloků 

Všechny znaky přeskočení bloku budou z aktuálního CNC programu odstraněny. 

 Pokud chcete odstranit znaky pouze z daného NC bloku, vyberte tento 

NC blok (celý nebo kdekoliv v něm) a klikněte na ikonu Vymazat 

vynechání bloků . 

 

 Vložit mezery 

Vloží znaky mezer mezi příkazy v CNC programu tam, kde mezi dvěma příkazy 

žádný znak mezery není. Stávající znaky mezer jsou ponechány tam, kde jsou. 

 Odstranit mezery 

Smaže všechny znaky mezer a symboly tabulátorů z CNC programu (znaky 

prázdných míst). 
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 Vynechat prázdné řádky 

Odstraní všechny prázdné řádky z NC programu. 

 Vymazat komentáře 

Odstraní všechny komentáře z NC programu - zapsané v závorkách nebo mezi znaky 

Začátek/konec komentáře definovanými v Stroj (kap. 4.2.5). 

 Vložit texty 

Vloží uživatelem definovaný řetězec (text) do CNC programu do místa, 

definovaného v dialogu níže. 

 

Dialog Vložit text. 
 

 Vymazat texty 

Odstraní texty z NC programu podle specifikací zadaných do dialogu Vymazat text 

(podobný, jako předchozí výše). 

 Vložit sledovací makra 

Vloží sledovací makra do NC programu pro sledování názvu programu, posuvu (F), 

otáček vřetena (S) a výměny nástroje (T), na řádek po řádku s těmito příkazy, kde 

jsou zobrazeny jejich hodnoty v CNC programu spolu s vloženým začátkem DPRNT 

.... 

  

CNC bez sledovacích maker. CNC se sledovacími makry. 
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 Hodnoty, které makra sledují, lze načíst přes sériové rozhraní a dále 

zpracovávat. 

 

 Vymazat sledovací makra 

Odstraní všechny řádky s DPRNT, které byly přidány funkcí Vložit sledovací makra 

a obnoví tak původní stav NC programů. 

 Automatické vkládání mezer 

Po aktivaci této volby jsou automaticky vloženy mezery před každé NC slovo, pokud 

je program napsán "v kuse" (bez mezer). 

 Velká písmena / Ctrl+U 

Změní velikost textu na 'VELKÁ PÍSMENA' - včetně komentářů. 

 Malá písmena / Ctrl+Shift+U 

Změní velikost textu na 'malá písmena' - včetně komentářů. 

3.2.3 Změnit 

Tato kapitola popisuje funkce v nabídce Změnit, které vám umožňují rychle psát a měnit 

NC programy. 

 

Nabídka Změnit. 

 Nastavení posuvu 

V tomto dialogu je možné nastavit posuv v aktivním programu. Uděláte to 

kliknutím a přetažením ukazatele nebo kliknutím na posuvnou lištu ukazatele, nebo 

zadáním nového posuvu do pole Nová hodnota posuvu (viz dále v kapitole). 

Klikněte na OK pro použití příkazu nebo Zrušit pro zavření okna bez provedení 

jakýchkoliv změn. 
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Dialog Nastavení posuvu. 

 Nová hodnota posuvu 

Do tohoto pole zadejte procento, na které má být posuv změněn. 

 Minimální hodnota 

Do tohoto pole zadejte minimální hodnotu (v mm/min). 

 Maximální hodnota 

Do tohoto pole zadejte maximální hodnotu (v mm/min). 

 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Rovno nebo větší než 

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou větší nebo rovny zde zadané 

hodnotě. 

 Rovno nebo menší než 

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou menší nebo rovny zde zadané 

hodnotě. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro změnu posuvu pouze ve vybraných blocích 

programu. 
 

 Upravit otáčky 

V tomto dialogu se upravují otáčky vřetene v aktivním programu. Uděláte to 

kliknutím a přetažením ukazatele nebo kliknutím na posuvnou lištu ukazatele, nebo 
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zadáním nových otáček do pole Nová hodnota otáček (viz dále v kapitole). 

Klikněte na OK pro použití příkazu nebo Zrušit pro zavření okna bez provedení 

jakýchkoliv změn. 

 

Dialog Upravit otáčky. 

 Nová hodnota otáček 

Do tohoto pole zadejte procento, na které mají být otáčky změněny. 

 Minimální hodnota 

Zde zadejte minimální otáčky vřetene (v ot/min). 

 Maximální hodnota 

Zde zadejte maximální otáčky vřetene (v ot/min). 

 Desetinná místa 

Zde zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Rovno nebo větší než 

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou větší nebo rovny zde zadané 

hodnotě. 

 Rovno nebo menší než 

Budou upraveny pouze hodnoty, které jsou menší nebo rovny zde zadané 

hodnotě. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro změnu otáček vřetene pouze ve vybraných blocích 

v programu. 
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 Jednoduché matematické funkce 

Provádí jednoduché matematické funkce na vybraných parametrech NC souboru. 

 

Dialog Jednoduché matematické funkce. 

 Parametr(y) 

Zatrhněte políčka u parametrů, které mají být změněny. 

 Další nastavení 

Zaškrtněte tuto volbu pro zadání parametrů s více než jedním znakem. To 

aktivuje vstupní pole, kam lze zadávat jména parametrů se speciálními 

znaky (Ó, Ö, Ø...) nebo více číslicemi (ABC). 

 VELKÁ/malá písmena 

V tomto poli zadejte VELKÁ a / nebo malá písmena parametrů, které mají 

být měněny. 

 Sčítání 

Přičte zadanou hodnotu ke všem vybraným parametrům. 

 Odečtení 

Odečte zadanou hodnotu od všech vybraných parametrů. 
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 Násobení 

Vynásobí všechny vybrané parametry zadanou hodnotou. 

 Dělení 

Vydělí všechny vybrané parametry zadanou hodnotou. 

 Hodnota 

Do tohoto pole zadejte hodnotu, která má být vložena do matematické 

funkce (sčítání / odčítání / násobení / dělení). 

 Maximální hodnota 

Do tohoto pole zadejte maximální hodnotu. Parametry s vyššími 

hodnotami, než zde zadanými, budou po provedení matematické funkce 

nastaveny na tuto maximální hodnotu. 

 Minimální hodnota 

Do tohoto pole zadejte maximální hodnotu. Parametry s nižšími 

hodnotami, než zde zadanými, budou po provedení matematické funkce 

nastaveny na tuto minimální hodnotu. 

 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Jako původní hodnota 

Zaškrtněte toto pole, aby měla nová hodnota stejný počet desetinných míst 

jako hodnota původní. 

 Odstranit koncové 0 

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla. 

 Odstranit nuly 

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul ze začátku čísla. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro změnu hodnot pouze ve vybraných blocích 

programu. 
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 Natočení 

V tomto dialogu můžete otočit obrys kolem zadaného středu a o zadaný úhel. 

Klikněte na OK pro použití příkazu nebo Zrušit pro zavření okna bez provedení 

jakýchkoliv změn. 

 

Dialog Natočení 

 Střed (X,Y) 

Do těchto polí zadejte souřadnice středu natočení. 

 Úhel 

Do tohoto pole zadejte úhel natočení ve stupních. 

 Typ oblouku 

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů: 

 Auto detekce: výchozí. 

 Vzhledem k počátku: relativně k počátečním souřadnicím 

kontury. 

 Vzhledem ke konci: relativně ke koncovým souřadnicím kontury. 

 Absolutní střed oblouku: relativně k absolutnímu středu oblouku. 

 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Odstranit koncové 0 

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla. 
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 Převzít G91 

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v 

relativních souřadnicích (G91). 

 Tečka jako desetinný znak 

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného 

znaku. 

 Nemodální X/Y/Z 

Zaškrtněte toto pole pro použití nemodálních hodnot X/Y/Z. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro natočení pouze vybraných bloků programu. 
 

 Zrcadlení 

V tomto dialogu můžete zrcadlit obrys vůči určené přímce. Klikněte na OK pro 

použití příkazu nebo Zrušit pro zavření okna bez provedení jakýchkoliv změn. 

 

Dialog Zrcadlení. 

 Střed (X,Y) 

Do těchto polí zadejte souřadnice bodu osy zrcadlení. 

 Úhel 

Do tohoto pole zadejte ve stupních úhel natočení osy zrcadlení. 
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 Typ oblouku 

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů: 

 Auto detekce: výchozí. 

 Vzhledem k počátku: relativně k počátečním souřadnicím 

kontury. 

 Vzhledem ke konci: relativně ke koncovým souřadnicím kontury. 

 Absolutní střed oblouku: relativně k absolutnímu středu oblouku. 

 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Odstranit koncové 0 

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla. 

 Převzít G91 

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v 

relativních souřadnicích (G91). 

 Tečka jako desetinný znak 

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného 

znaku. 

 Nemodální X/Y/Z 

Zaškrtněte toto pole pro použití nemodálních hodnot X/Y/Z. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro zrcadlení pouze vybraných bloků programu. 
 

 Nástrojová korekce 

V tomto dialogu můžete pro aktivní program definovat kompenzaci dráhy nástroje 

(odsazení) od naprogramované kontury obrobku vlevo (G41), nebo vpravo (G42) - 

podle směru posuvu -, kvůli kompenzaci různých tvarů nástrojů. 



34   Záložky programu  

 

Dialog Odsazení/Nástrojová korekce. 

 Odsazení 

Do tohoto pole zadejte velikost odsazení. 

 Levá korekce (G41) 

Zapne kompenzaci frézovací dráhy s odsazením vlevo (G41). 

 Pravá korekce (G42) 

Zapne kompenzaci frézovací dráhy s odsazením vpravo (G42). 

 Typ oblouku 

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů: 

 Auto detekce: výchozí. 

 Vzhledem k počátku: relativně k počátečním souřadnicím kontury. 

 Vzhledem ke konci: relativně ke koncovým souřadnicím kontury. 

 Absolutní střed oblouku: relativně k absolutnímu středu oblouku. 

 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Odstranit koncové 0 

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla. 

 Převzít G91 

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v 
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relativních souřadnicích (G91). 

 Tečka jako desetinný znak 

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného 

znaku. 

 Nemodální X/Y/Z 

Zaškrtněte toto pole pro použití nemodálních hodnot X/Y/Z. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro odsazení pouze vybraných bloků programu. 
 

 Posunutí 

Tento dialogu posune obrys. Posun je přemístěn do polohy posunutí o hodnoty 

zadané do polí Posunutí (X,Y,Z). 

 

Dialog Posunutí. 

 Posunutí (X,Y,Z) 

Do těchto polí zadejte hodnoty X, Y, a Z pro posunutí obrysu. 

 Typ oblouku 

Zde můžete zadat typ oblouku výběrem jednoho ze čtyř různých typů: 

 Auto detekce: výchozí. 

 Vzhledem k počátku: relativně k počátečním souřadnicím kontury. 

 Vzhledem ke konci: relativně ke koncovým souřadnicím kontury. 

 Absolutní střed oblouku: relativně k absolutnímu středu oblouku. 
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 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných míst vpravo od desetinné čárky. 

 Odstranit koncové 0 

Zaškrtněte toto pole pro odebrání všech nul z konce čísla. 

 Převzít G91 

Zaškrtněte toto pole, pokud je řídicí systém nastaven pro práci v 

relativních souřadnicích (G91). 

 Tečka jako desetinný znak 

Zaškrtněte toto pole pro použití čárky (nikoliv tečky) jako desetinného 

znaku. 

 Nemodální X/Y/Z 

Zaškrtněte toto pole pro použití nemodálních hodnot X/Y/Z. 

 Pouze výběr 

Zaškrtněte toto pole pro posunutí pouze vybraných bloků programu. 
 

 Převést Heidenhain / ISO 

Tuto funkci použijte pro převedení programu Heidenhain CNC na programy ISO. 

 Zobrazit kalkulačku Windows 

Otevře kalkulačku Windows. 

3.2.4 Informace 

Nabídka Informace obsahuje funkce pro výpočet statistiky dráhy nástroje a generování 

seznamu nástrojů. Ke konfiguraci je přístup přes ikonu . 

 

Nabídka Informace. 

 Statistiky drah nástrojů 

Vypočte rozsah práce v X,Y,Z, čas obrábění, atd. 
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 Vytvořit seznam nástrojů 

Vytvoří seznam nástrojů pro aktuální okno. 

 Konfigurovat seznam nástrojů 

Konfiguruje, jak je seznam nástrojů vytvářen. 

3.2.5 Makra 

Tato kapitola popisuje funkci Makra. Ke konfiguraci této funkce je přístup přes ikonu . 

CIMCO Edit v6 obsahuje zabudované cykly a makra pro nejrozšířenější operace, jako je 

program start, program stop a výměna nástroje. Můžete také zaznamenávat nebo vytvářet 

uživatelské cykly a makra pro nejčastěji používané operace podle svého vlastního 

nastavení a použití. 

 

Nabídka Makra. 

 Název makra 

Zobrazuje aktuální makro pro vybraný typ souboru. Klikněte na šipku a vyberte 

makro z rozbalovacího seznamu. 

 Vložit makro 

Vloží vybrané makro. 

Před vložením makra musíte nejdříve definovat dva typy parametrů: a) 

Požadované parametry, a b) Volitelné parametry (označené *). 

Klikněte na ikonu Vložit Makro  pro otevření okna pro zadávání parametrů. 

Zadejte parametry a klikněte na OK. 
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Dialog Začátek a konec programu. 
 

 Upravit Makro 

Upraví vybrané makro. 

Pro úpravu NC kódu ve vloženém makru (např. změnu souřadnice Z v dialogu 

'Začátek a konec programu' v makru z 100 na 80 mm), zvýrazněte NC kód a 

klikněte na ikonu Upravit Makro . Zadejte novou hodnotu Z a pak klikněte na 

OK. 

 

Výběr NC kódu ve vloženém makru. 
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Dialog Upravit Makro. 
 

 Vyhledat Makro 

Klikněte na tuto ikonu pro vyhledání určeného makra. 

Makro můžete v NC programu hledat dvěma způsoby: 

 V poli Cykly/Makra vyberte makro, které se má v NC programu hledat a 

stiskněte tlačítko Vyhledat Makro. 

 Vyberte hledané makro z rozbalovacího seznamu a klikněte na ikonu  

Vyhledat Makro. 

 Pokud obdržíte zprávu: Nelze nalézt makro... , je to způsobeno tím, 

že požadované makro nebylo specifikováno jako makro. NC text je 

nutné zkopírovat nebo vytvořit ručně. 

 

 Vytvořit Makro z textu 

Vytvoří nové makro z vybraného textu. 

Pro zaznamenání konkrétního nebo často se opakujícího NC bloku příslušný blok 

v NC programu vyberte a pak klikněte na Vytvořit makro z textu. Zobrazí se 

dialog Vytvoření nového makra. Zadejte jméno svého NC bloku (makra) a klikněte 

na OK pro jeho uložení. Jméno bude zobrazeno v poli Název makra v dialogu 

Nastavení maker. 

 Pokud jsou v NC kódu makra proměnné, musíte je v dialogu 

Nastavení maker v poli Definice makra nahradit uživatelem 

definovanými parametry. 
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 Typ souborů 

Zobrazuje aktuální typ souboru. Klikněte na šipku pro výběr jiného typu souboru. 

 Nastavení maker 

Zde můžete konfigurovat, přidávat a upravovat makra pro typy souborů. 

3.2.6 Nastavení maker 

CIMCO Edit v6 obsahuje zabudované cykly a makra pro nejrozšířenější operace, jako je 

program start, program stop a výměna nástroje. Můžete vytvářet uživatelské cykly a 

makra pro nejčastěji používané operace podle svého vlastního nastavení a použití. 

 

Nabídka Nastavení maker. 

 Skrýt NC-pomocníka / Ctrl+Shift+A 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení nebo skrytí NC-pomocníka. 

 Skrýt nápovědu NC-pomocníka 

Zobrazí nebo skryje nápovědu NC-pomocníka. 

 Nastavení maker 

Dialog Nastavení maker je rozdělen na tři funkční části, které jsou podrobně 

popsány v následující kapitole. 
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Dialog Nastavení maker 

Oblast 1: Seznam definovaných maker 

 Typ stroje 

Toto rozbalovací menu otevírá seznam definovaných typů strojů, z kterých 

můžete vybírat (např. Frézování v ISO, Soustružení v ISO, Heidenhain, 

atd.). 

 Název makra 

Zde můžete vidět všechna dostupná makra pro vybraný typ stroje. 

Kliknutí na tlačítko Přidat otevře dialog Vytvoření nového makra. Zadejte 

jméno nového makra a klikněte na OK. Jméno se umístí na konec seznamu 

Název makra. 

 Přidat 

Stiskněte toto tlačítko pro otevření dialogu Vytvoření nového makra. 

Zadejte jméno nového makra a klikněte na OK. 

 Přejmenovat 

Stiskněte toto tlačítko pro přejmenování vybraného makra. 
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 Kopírovat 

Stiskněte toto tlačítko pro vytvoření kopie vybraného makra.Ve jménu a 

obsahu makra můžete provést několik změn, vytvořit tak podobné makro a 

uložit ho. 

 Smazat 

Stisknutí tohoto tlačítka zobrazí výstražnou zprávu s dotazem, zda opravdu 

chcete smazat vybrané makro. Pokud odpovíte Ano, bude smazáno jméno 

makra a jeho obsah. 

 Kopírovat do 

Kliknutím na toto tlačítko zkopírujete vybrané makro do jiné konfigurace. 

 Šipky nahoru / dolů 

Použijte tato tlačítka pro přemístění vybraného makra v seznamu nahoru 

nebo dolů. 

Oblast 2: Struktura makra 

 Definice makra 

V poli Definice makra je zobrazena sekvence bloku makra tak, jak bude 

vypadat v NC programu. Proměnné NC kódu jsou nahrazeny parametry ve 

vzestupném pořadí. Tyto parametry budou přidány do programu makra 

pomocí tlačítka Přidat (vstup dat přes klávesnici není dovolen a nebude 

akceptován!). 

Makro Výměna nástroje tvoří 9 bloků NC programu s 8 parametry ($1 ... 

$8). Formát čísla bloku (např. N0100) a interval (např. 10) lze konfigurovat 

a upravit v dialogu Nastavení číslování bloků (kap. 4.2.2). 

 

Příklad definice makra s 8 parametry. 
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 Předdefinovaná hodnota 

Použijte toto rozbalovací menu pro vložení další informace do makra 

(například: datum, čas, datum a čas, jméno souboru, atd.). 

 Vložit hodnotu 

Stiskněte toto tlačítko pro vložení nové informační proměnné. 

 Vložit vzorec 

Stiskněte toto tlačítko pro vložení nového vzorce. 

 Vložit proměnnou 

Stiskněte toto tlačítko pro vložení nové uživatelské proměnné. 

 Popis 

Použijte toto pole pro zadání popisu zvoleného parametru. 

 Když vložíte makro do CNC programu kliknutím na ikonu , 

zobrazí se zadávací pole, do kterého můžete zadat všechny 

parametry makra. Popis parametru je hned vedle pole 

parametru. 

 

 

Pole vkládání parametrů makra (příklad). 
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 Text před 

Použijte toto pole pro zadání textového řetězce předpony pro zadaný 

parametr, například S pro otáčky vřetena. 

 Text za 

Použijte toto pole pro zadání řetězce přípony zvoleného parametru. 

 Min 

Použijte toto pole pro zadání minimální hodnoty pro zvolený 

parametr.Pokud zadáte hodnotu nižší, než je hodnota Min, budete okamžitě 

vyzváni k opravě. 

 

Chybová zpráva pro hodnotu nižší, než Min. 
 

 Max 

Použijte toto pole pro zadání maximální hodnoty pro zvolený 

parametr.Pokud zadáte hodnotu vyšší, než je hodnota Max, budete 

okamžitě vyzváni k provedení změny. 

 Výchozí hodnota 

Použijte toto pole pro zadání výchozí hodnoty pro zvolený parametr. 

 Desetinná místa 

Použijte toto pole pro zadání počtu číslic za desetinnou čárkou. 
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 Počet číslic 

Použijte toto pole pro zadání počtu číslic.Při zadávání například O-čísla s 4 

číslicemi bude výsledkem ’O0007’. 

Oblast 3: Monitorování parametrů / další nastavení 

Použijte zatrhávací pole pro aktivaci nebo deaktivaci dalších voleb. 

 Další volby musí být voleny opatrně, protože ovlivňují výsledek. 

 Proměnná musí být zadána 

Zaškrtněte toto pole, pokud uživatel musí zadat hodnotu pro zvolený 

parametr. 

Pokud toto pole nezaškrtnete, zobrazí se ve vstupním poli parametru 

symbol * označující, že je tento parametr volitelný. V takovém případě 

nemusíte do pole zadávat žádnou hodnotu. Pokud ji i tak zadáte, změníte 

(modální) hodnotu tohoto NC kódu. 

Volitelné parametry mohou být například u 3 os (X, Y, Z) lineárního 

pohybu (G01). 

 Vložit se znaménkem 

Zaškrtněte toto pole, pokud má být hodnota parametru vložena se 

znaménkem. 

Příklad: Hodnota 123.4 bude vložena jako +123.4. 

 Povolit záporné hodnoty 

Zaškrtněte toto pole pro povolení záporných hodnot pro tento parametr. 

Pokud necháte toto pole nezaškrtnuté, budou akceptovány pouze kladné 

hodnoty! 

 Pokud (nechtěně) zadáte zápornou hodnotu do polí makra, 

bude znaménko (-) ignorováno. Zadaná hodnota bude 

považována za absolutní hodnotu parametru a bude v CNC 

programu generovat kladné NC kódy. 
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 Nevkládat prázdné řádky 

Zaškrtněte toto pole, pokud nemá být vkládána prázdná řádka, pokud 

tento parametr není zadán. 

 Povolit písmena 

Zaškrtněte toto pole, abyste uživateli povolili zadávat textový řetězec. 

Podle konvencí ISO musí být text v CNC programu zapsán v závorkách, 

aby ho mohly CNC stroje přečíst. Abyste na závorky nezapomněli, jsou v 

CIMCO Edit v6 generovány automaticky, pokud je pole Povolit písmena 

zaškrtnuto. Kromě toho jsou vystínována zadávací pole Min, Max, 

Desetinná místa, Počet číslic a pole Povolit záporné hodnoty. 

Parametr $2 v Začátek a konec programu makra může obsahovat iniciály 

programátora, textové řetězce a speciální znaky v závorkách. 

 

Povolit písmena. 
 

 Pamatovat hodnotu 

Zaškrtněte toto pole, pokud poslední zadaná hodnota tohoto parametru 

má být použita při příštím volání makra. 

Příklad: Pokud potřebujete zhotovit do speciální oceli v 

předdefinovaném místě (X,Y) slepou díru s třemi hloubkami Z10, Z16 a 

Z20, nastavte makro 'G81 Vrtací cyklus' zaškrtnutím pole Pamatovat 

hodnotu pro parametry $1, $3, $4, aby jejich hodnota odpovídala 

hodnotám z předchozího nastavení pro obrábění slepé díry. Parametr $2 
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pokrývá modální osu Z, zadávací pole je označeno * a je proto na začátku 

prázdné. Pokud byl předtím vrtací program spuštěn a teď zavoláte makro 

'G81 Vrtací cyklus' kliknutím na ikonu , stačí vám zadat pouze do 

Souřadnice Z (absolutní) hodnotu 10 a potvrdit OK. Pak zopakujte příkaz 

makra se souřadnicemi Z o velikosti 16 a 20 - a máte slepou díru. 

 

Pamatovat hodnotu v makru G81. 
 

 Velká písmena 

Pokud je aktivována volba Povolit písmena a chcete psát s velkými 

písmeny, zaškrtněte toto pole, aby uživatelské zadání probíhalo velkými 

písmeny. 

 Toto pole musíte zaškrtnout, pokud chcete mít v textu malá 

i velká písmena. 

 

 Skrýt výsledky vzorců (v celém makru) 

Když je toto pole zaškrtnuto, výsledky vzorců maker NC-pomocníka jsou 

skryty. 
 

3.2.7 Vícekanálové 

Tato kapitola popisuje příkaz NC funkcí Vícekanálové. Ke konfiguraci této funkce je 

přístup přes ikonu . 

 

Nabídka Vícekanálové. 
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 Okno 

Tato volba vám umožňuje zobrazit aktuální soubor ve vícekanálovém režimu. 

 Soubory 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení více souboru ve vícekanálovém režimu. 

 Zavřít 

Zavře vícekanálové zobrazení. 

 Další / Ctrl+šipka dolů 

Přeskočí na další synchronizační bod. 

 Předchozí / Ctrl+šipka nahoru 

Přeskočí na předchozí synchronizační bod. 

 Synchronizace rolování 

Použijte tuto volbu pro rolování všemi kanály současně. 

 Nastavení více kanálů 

Umožní vám konfigurovat zobrazení více kanálů. 
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3.3 Vykreslení drah nástrojů 

Tato kapitola popisuje funkce Vykreslení drah nástrojů v liště nástrojů editoru. 

Volitelné 3D/2D vykreslení drah nástrojů v CIMCO Edit v6 se používá pro simulaci CNC 

programů. Konfigurace vykreslování je přístupná přes ikony  nebo . 

Grafické vykreslování zobrazuje dráhu nástroje pro frézovací a soustružnické operace v 

rovině ZX (G18). CN program je zobrazen v levém poli okna vykreslování a 

vykreslování probíhá v okně pravém. Simulaci můžete zastavit a znovu spustit, ovládat 

její rychlost, směr pohybu nástroje, atd. 

Během dynamické simulace zobrazuje šedé podsvícení řádku v CN programu, který NC 

blok je zpracováván. Můžete použít celou obrazovku a zobrazit tak grafickou simulaci na 

celé obrazovce bez zobrazení programu. Můžete také procházet NC kódy pomocí voleb 

Přejít na další nástroj, Přejít na další řezný pohyb a Přejít na další pohyb. 

Pro analýzu vykreslení lze použít dynamický zoom, posunutí, otočení a měřicí funkce. 

 

Abyste mohli použít tuto funkci, potřebujete licenční klič se zpřístupněným 

vykreslováním. 

3.3.1 Soubor 

V této kapitole je popsána vykreslovací funkce Soubor. Nabídka soubor obsahuje dále 

popsané funkce pro simulaci souboru a všeobecné nastavení vykreslování. 

 

Nabídka Soubor. 

 Vykreslení otevřeného programu / Ctrl+Shift+P 

Zobrazí vykreslení aktuálního okna. 

Okno se rozdělí na dvě části a tím je umožněno současné zobrazení řádek programu 

ze souboru a jejich simulace. 

Ikona  je aktivní pouze tehdy, pokud je již soubor s programem otevřen. 
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 Vykreslení souboru 

Umožňuje vám vykreslit soubor přímo z disku, bez otevírání souboru. 

Pokud na tuto ikonu kliknete, otevře se okno, kde můžete vybrat soubor, který má 

být vykreslen. Kliknutí na šipku dolů vedle ikony zobrazí seznam naposledy 

simulovaných programů. V každém případě dojde k úplnému vykreslení vybraného 

programu bez zobrazení CNC programu. 

 Ukončit vykreslení / Ctrl+Shift+Q 

Zavře aktuální okno vykreslování. 

 Nastavení vykreslení drah 

Umožní vám konfigurovat vykreslování. 

Před spuštění grafické simulace musíte nejdříve konfigurovat typ souboru pro 

program, který jste už otevřeli. Docílíte toho kliknutím na Nastavení vykreslení 

drah, což otevře dialog konfigurace. V dialogu nastavení vyberte Řídicí systém 

(například 'ISO Frézování') a konfigurujte požadované parametry. Další informace 

viz Nastavení vykreslení (kap. 4.2.6). 

3.3.2 Pohled 

Tato kapitola popisuje nabídku Pohled volitelného 3D/2D příkazu vykreslování drah 

nástrojů. Tyto funkce definují, jak během simulace probíhá znázornění aktuálního 

souboru. 

 

Po výběru pohledu můžete znovu spustit grafickou simulaci dráhy nástroje. 

Během simulace je možné přepnout na jiný pohled. 

 

 
Nabídka Pohled. 

 Přiblížit / kolečko myši 

Kliknutí na tuto ikonu zvětší zobrazení jeho "přiblížením" celého vykreslení na 

podrobnější zobrazení. 
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 Oddálit / kolečko myši 

Kliknutí na tuto ikonu zmenší zobrazení jeho "oddálením". 

 Přizpůsobit do okna / prostřední tlačítko myši 

Klikněte na tuto ikonu pro přizpůsobení zobrazení velikosti okna. 

 Zvětšení výběru 

Klikněte na tuto ikonu pro zvětšení vybrané oblasti. 

 Zvětšit zvýrazněné 

Klikněte na tuto ikonu pro zvětšení zvýrazněného prvku. 

 Resetování pohledu 

Klikněte na tuto ikonu pro výchozí pohled v perspektivě (výchozí velikost a 

umístění). 

 Horní pohled (XY/G17) 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu shora. 

 Spodní pohled (XY) 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zdola. 

 Přední pohled (XZ/G18) 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zepředu. 

 Zadní pohled (XZ) 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zezadu. 

 Levý pohled (YZ/G19) 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zleva. 

 Pravý pohled (YZ) 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace při pohledu zprava. 

 Pohled od nástroje 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení simulace nástroje. 
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 Změřit vzdálenost 

Klikněte na tuto ikonu pro změření vzdálenosti mezi 2 body. 

Pokud chcete změřit vzdálenost mezi dvěma body vygenerované dráhy nástroje, 

klikněte na tuto ikonu pro zobrazení šipky s měřidlem. Najeďte myší na první bod a 

stiskněte levé tlačítko myši pro jeho výběr. Bod 1 zčerná. Přejeďte ukazatelem 

myši do bodu 2 (nebo bodu 3, 4, 5, atd.) se současně stisknutým tlačítkem myši a 

tím získáte absolutní vzdálenost (v prostoru) a vzdálenost v rovině XY (G17) a 

rovině ZX (G18) mezi dvěma body. 

 

Měření vzdálenosti. 
 

 Otočit pohled 

Tuto volbu použijte pro otočení pohledu. 

 Zvětšit/zmenšit 

Tuto volbu použijte pro změnu velikosti pohledu. 

 Posouvání pohledu 

Tuto volbu použijte pro posunutí pohledu. 

 Zobrazit hraniční box 

Klikněte na tuto ikonu pro zobrazení ohraničení dráhy nástroje. 

 Nastavit polohu počátku 

Použijte tuto volbu pro nastavení polohy počátku. 
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 Zobrazit ovládání simulace 

Použijte tuto volbu pro zobrazení/skrytí ovládání vykreslování. 

3.3.3 Dráhy nástroje 

Tato kapitola popisuje funkce Dráhy nástroje v nabídce Vykreslení drah nástrojů. Je to 

znázornění aktuálního souboru relativně k dráze nástroje v simulaci. 

 

Po výběru pohledu můžete znovu spustit grafickou simulaci dráhy nástroje. 

Během simulace je možné přepnout na jiný pohled. 

 

 
Nabídka Dráhy nástroje. 

 Dráhy nástroje 

Zobrazí/skryje dráhy nástroje. 

Klikněte na šipku dolů pod touto funkcí pro aktivaci nebo deaktivaci voleb dráhy 

nástroje. 

 

Zobrazení/skrytí drah nástrojů. 
 

 Režim 

Zobrazí dráhu nástroje od začátku po aktuální polohu. 

Klikněte na šipku dolů pro otevření rozbalovacího menu, z kterého můžete vybrat 

volby a další funkce pro simulaci dráhy nástroje. 
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Volby simulace dráhy nástroje. 
 

3.3.4 Nástroj 

Tato kapitola popisuje Nástroj, funkci vykreslování. Funkce v této nabídce řídí 

znázornění nástroje v simulaci. 

 

Nabídka Nástroj. 

 Zobrazit / Skrýt nástroj 

Použijte tuto volbu pro zobrazení nebo skrytí simulace nástroje. 

 Zobrazit držák nástroje 

Tuto volbu použijte pro zobrazení držáku nástroje. 

 Zobrazit nástroj průhledně 

Tuto volbu použijte pro zobrazení nástroje průhledně. 

 Barevně odlišit nástroje 

Tuto volbu použijte pro barevné zobrazení nástroje. 

 Zobrazit vektor nástroje 

Tuto volbu použijte pro zobrazení vektoru nástroje. 
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 Nastavení nástrojů 

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci typů a barev nástrojů. 

Kliknutí na tuto ikonu otevře knihovnu nástrojů. Zde můžete jedním kliknutím 

vybrat nástrojů ze seznamu nástrojů z dolní půlky okna a dvojím kliknutím získat 

rozměry nástroje. Můžete také změnit jeden nebo několik rozměrů nástroje, zadat 

název nástroje a pak ho přiřadit otevřenému CNC programu. Klikněte na OK pro 

uložení informací o nástroji do knihovny nástrojů. 

 

Knihovna nástrojů (frézovací nástroje). 

Horní polovina okna zobrazuje nástroje, které jsou aktuálně použity v NC 

programu. Vyberte jeden nástroj a klikněte na ikonu Nastavení nástrojů  vpravo 

pro otevření dialogu konfigurace pro vybraný nástroj. V tomto dialogu můžete 

upravit rozměry nástroje a určit barvu dráhy nástroje. 
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Nastavení nástroje a barva dráhy nástroje. 
 

3.3.5 Těleso 

V této kapitole je popsána funkce Těleso ve Vykreslení drah nástrojů a simulace 

trojrozměrného modelu. 

 

Trojrozměrný model je k dispozici pouze pro frézovací operace. 

 

 
Nabídka Těleso. 

 Model obrobku 

Zobrazí / skryje model obrobku. 

Kliknutí na tuto ikonu přepíná mezi zobrazením dráhy nástroje a vizualizací 

modelu s dráhou nástroje. 
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 Přepočítat polotovar 

Z aktuálního pohledu vytvoří model. 

Kliknutí na tuto ikonu vygeneruje trojrozměrný model obrobku s dráhou nástroje. 

 Nastavení obrobku 

Klikněte na tuto ikonu pro konfiguraci Modelu obrobku. Zadané velikosti 

polotovaru jsou minimální a maximální hodnoty X, Y, Z ve vašem NC programu. 

Pokud chcete zvětšit nebo zmenšit rozměry polotovaru a získat tak hladší dráhu 

nástroje, pak několikrát klikněte na odpovídající tlačítko (+5 % nebo -5 %) pro 

dosažení požadovaných rozměrů. Použijte tlačítko Zaokrouhlit pro zaokrouhlení 

rozměrů polotovaru. 

 

Dialog Nastavení obrobku. 
 

3.3.6 Další nastavení 

Tato kapitola popisuje Další nastavení, funkci v nabídce vykreslování. Tato funkce se 

týká simulace na celé obrazovce, offsetů obrobku a nástrojů, nastavení 5osého stroje, 

načítání STL souborů, exportu DXF souborů a typu simulace řídicího systému. 
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Trojrozměrný model je k dispozici pouze pro frézovací operace. 

 

 
Nabídka Další nastavení. 

 Celá obrazovka 

Zobrazí vykreslení drah nástrojů na celé obrazovce. 

 Nastavit offsety obrobku / nástroje 

Tato volba vám umožňuje nastavit offsety obrobku a nástrojů. 

Když kliknete na tuto ikonu, zobrazí se dialog Offsety Obrobek / Nástroj pro 

zadání souřadnic X, Y, Z Offsetů stroje a obrobku a také odsazení délky nástroje. 

 

Offsety obrobku a nástroje. 
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 Nastavení stroje 5-os 

Umožní vám konfigurovat 5osé stroje. 

 

Dialog Nastavení stroje 5-os. 
 

 Načtení souboru STL 

Načte soubor STL (stereolitografie). 

 Export jako soubor DXF 

Exportuje dráhu nástroje jako DXF soubor. 

 Typ řídicího systému 

Vyberte ze seznamu typ řídicího systému. 

 Nastavení vykreslení drah 

Umožní vám konfigurovat nastavení vykreslování.Více informací viz Nastavení 

typu souborů (kap. 4.2). 

3.3.7 Najít 

Tato sekce popisuje hledání dat v souboru. 
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Nabídka Najít. 

 Najít / Ctrl+F 

Vyhledá zadaný textový řetězec (nebo jednu z definovaných operací nástroje) v 

CNC programu. 

 Najít předešlý / Shift+F3 

Vyhledá předchozí výskyt zadaného hledaného řetězce v CNC programu. 

 Najít následující / F3 

Vyhledá následující výskyt zadaného hledaného řetězce v CNC programu. 

 Jdi na řádku/číslo bloku / Ctrl+J 

Vyhledá řádku nebo číslo bloku v aktuálním oknu. 

 Další výměna nástroje 

Přejde na další výměnu nástroje. 

 Předchozí výměna nástroje 

Přejde na předchozí výměnu nástroje. 

 Statistiky drah nástrojů 

Vypočte rozsah práce v X,Y,Z, čas obrábění, atd. 

3.3.8 Panel informací 

Tato kapitola popisuje Panel informací, funkci v nabídce vykreslení. Panel informací se 

používá pro ovládání simulace a zobrazování informací o NC kódech. 

3.3.8.1 Panel informací Vykreslení drah nástrojů (frézování) 

Panel informací je zobrazen v dolní části okna vykreslení drah nástrojů a obsahuje 

následující prvky: 

 

Panel informací Vykreslení drah nástrojů (frézování). 
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Dynamická lišta průběhu simulace (0 - 100%) 

 

Posuvník ovládání rychlosti a směru 

Od středu doprava = vpřed, pomalu ... rychle.  

Od středu doleva = vzad, pomalu ... rychle. 

 

Aktuální souřadnice nástroje 

Zobrazuje aktuální souřadnice nástroje s definovanými přípravnými funkcemi (G00 - 

G03). 

 

 

Spustit / zastavit simulaci 

 

Pozastavit simulaci 

 

Přejít na další pohyb 

 

Přejít na další řezný pohyb 

 

Přejít na další úroveň Z 

 

Přejít na další nástroj 

 Zobrazit / skrýt panel informací 

3.3.8.2 Panel informací Vykreslení drah nástrojů (soustružení) 

Panel informací je zobrazen v dolní části okna vykreslení drah nástrojů a obsahuje 

následující prvky: 

 

Panel informací Vykreslení drah nástrojů (soustružení). 
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Dynamická lišta průběhu simulace (0 - 100%) 

 

Posuvník ovládání rychlosti a směru 

Od středu doprava = vpřed, pomalu ... rychle.  

Od středu doleva = vzad, pomalu ... rychle. 

 

Aktuální souřadnice nástroje 

Zobrazuje aktuální souřadnice nástroje s definovanými přípravnými funkcemi (G00 - 

G03). 

 

 

Spustit / zastavit simulaci 

 

Pozastavit simulaci 

 

Přejít na další pohyb 

 

Přejít na další řezný pohyb 

 

Přejít na další nástroj 

 Zobrazit / skrýt panel informací 
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3.4 Porovnání souborů 

Tato kapitola popisuje Porovnání souborů v liště CIMCO Edit. Ke konfiguraci funkce je 

přístup přes ikonu . 

3.4.1 Porovnání souborů 

V této kapitole jsou popsány funkce pro porovnávání dvou souborů. Porovnání souborů 

začnete tím, že dva soubory vyberete. Soubory se umístí do okna s dvěma půlkami, v 

kterých můžete začít hledat rozdíly. Pro opuštění okna porovnávání souborů použijte 

volbu Konec porovnávání souborů . 

 

Nabídka Porovnání souborů. 

 Porovnat s oknem 

Porovná soubor v aktuálním okně se souborem v jiném okně. 

 Porovnat se souborem 

Porovná soubor v aktuálním okně s jiným souborem.Druhý soubor se otevře v 

dialogu Otevřít soubor. 

 Porovnat soubor se souborem 

Porovná dva soubory, které zatím nejsou v okně. Soubory se otevírají pomocí 

dialogu Otevření souboru. 

 Konec porovnávání souborů 

Relace porovnávání souborů je zastavena a oba soubory zůstanou otevřeny. 

 Zavřít levé okno 

Zavře levé porovnávací okno. 

 Zavřít pravé okno 

Zavře pravé porovnávací okno. 

 Nastavení 

Použijte tuto ikonu pro nastavení porovnávání souborů. 
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3.4.2 Přejít 

Tato kapitola popisuje funkce, které se používají pro procházení rozdíly, které jsou při 

porovnávání souborů nalezeny. 

 

Nabídka Přejít. 

 Následující rozdíl / Ctrl+šipka dolů 

Kurzor přejde na další rozdíl. 

 Předešlý rozdíl / Ctrl+šipka nahoru 

Kurzor přejde na předchozí rozdíl. 

 Přejít na první rozdíl 

Kurzor přejde na řádek, obsahující první rozdíl. 

 Přejít na poslední rozdíl 

Kurzor přejde dolů na řádek, obsahující poslední rozdíl. 

3.4.3 Synchronizace 

Tato kapitola popisuje funkce, používané pro synchronizaci rozdílů. 

Když synchronizujete rozdíl, je vybraný rozdíl zkopírován z jednoho okna do druhého. 

Dále popsané ikony určují směr synchronizace (zprava doleva, nebo zleva doprava). 

Po přemístění textu z jednoho okna do druhého už není řádek zvýrazněn. To je kvůli 

tomu, protože jsou texty v obou oknech po synchronizaci identické. 

 

Nabídka Synchronizace. 

 Synchronizace vlevo / Ctrl+levá šipka 

Synchronizuje aktuální rozdíl z pravého do levého okna. 
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 Synchronizace vpravo / Ctrl+šipka vpravo 

Synchronizuje aktuální rozdíl z levého do pravého okna. 

3.4.4 Další nastavení 

Tato kapitola popisuje další funkce používané pro porovnání souborů. 

 

Nabídka Další nastavení. 

 Uložit nastavené soubory 

Uloží výsledek porovnání souborů do jiného souboru. 

 Jednotlivý krok na další rozdíl 

Po aktivaci této funkce je možnost jakékoliv změny omezena na řádek obsahující 

rozdíl, tedy řádek, kde je umístěn kurzor. 

Příklad: Pokud je aktivována funkce  a kurzor je umístěn na druhém řádku 

třířádkového červeného bloku, pak lze synchronizovat text z tohoto řádku zleva 

doprava nebo zprava doleva. První a třetí řádek bloku není úkonem ovlivněn a dál 

zobrazuje rozdíly v červené barvě. 

Klikněte na ikonu  nebo otevřete dialog Nastavení Porovnání souborů pro 

aktivaci funkce Procházet rozdíly po jednotlivé řádce. 

 Nastavení 

Konfiguruje nastavení funkce Porovnání souborů. V dialogu Nastavení Porovnání 

souborů můžete nastavit různé parametry Porovnání souborů. Chování funkcí 

Porovnání souborů se mění v nastavení Typu stroje. 

Pokud chcete změnit konfiguraci během operace porovnání souborů, musíte 

nejdříve ukončit aktuální operaci ikonou  a pak spustit novou operaci ikonou . 

 V dialogu 'Nastavení Porovnání souborů' níže lze vybírat různé volby 

Porovnání souborů zaškrtnutím políček. 

 



66   Záložky programu  

 

Nastavení Porovnání souborů. 

Příklad Porovnání souborů 

Výsledky porovnání souborů dvou nastavení Zobrazit všechny rozdíly a Označit pouze 

změny jsou zobrazeny jako příklad. 

Zobrazit všechny rozdíly 

Když je tato volba aktivována, všechny řádky v obou oknech, obsahující alespoň jeden 

rozdíl, jsou šedé a rozdíl je zvýrazněn červeně. 

Pokud přemístíte kurzor s ikonou  na řádek s rozdílem, bude celý řádek vykreslen 

červeně. Pokud následující řádky také obsahují rozdíly, je blok označen červeně. Můžete 

použít ikonu  pro synchronizaci jednoho nebo několika zvýrazněných řádek zleva 

doprava, nebo zprava doleva s ikonou . 

Po přemístění textu z jednoho okna do druhého už není zvýrazněn žádný řádek. To je 

kvůli tomu, protože jsou texty v obou oknech identické. 

Označit pouze změny 

Když je tato volba aktivována, všechny řádky v obou oknech, obsahující alespoň jeden 

rozdíl, jsou šedé, ale pouze rozdíl je zvýrazněn červeně. 
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Pokud jsou v následujících řádcích změny a kurzor je přemístěn na první řádek ikonou , 

všechny řádky jsou šedé a texty jsou označeny červeně. Zvýrazněný blok můžete 

synchronizovat zleva doprava ikonou , nebo zprava doleva ikonou . 

Další informace o nastavení Porovnání souborů se nachází v Nastavení Porovnání 

souborů (kap. 4.2.4). 

 

Výsledky porovnání souborů s volbou Zobrazit všechny rozdíly. 

 

Výsledky porovnání souborů s volbou Označit pouze změny. 
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3.5 Přenos 

V této kapitole je popsána nabídka Přenos z lišty nástrojů CIMCO Edit v6. 

Přenos se používá pro odesílání NC programů z PC do CNC strojů nebo příjem 

programů z CNC strojů. Ke konfiguraci této funkce je přístup přes ikonu . 

 

Editor musí mít licenci pro DNC operace, aby bylo možné tuto funkci použít. 

3.5.1 Přenos 

V této kapitole jsou popsány funkce související s odesíláním souborů do a z CNC strojů. 

K funkcím je přístup přes záložku Přenos. Dole je zobrazena lišta nástrojů a každá ikona 

je zobrazena vedle názvu příkazu. 

S 'Modulem 'DNC'' může uživatel CIMCO Edit v6 odesílat CNC programy z PC do CNC 

stroje nebo přijímat z něho programy. Je také možné přenášet CNC programy do / z 

několika CNC strojů současně. 

 

Nabídka Přenos. 

 Odeslat soubor 

Přenese soubor do vybraného stroje. 

Klikněte na tuto ikonu pro otevření dialogu vyhledání souboru, který má být 

odeslán. Po otevření vybraného souboru se zobrazí dialog Stav přenosu, který 

zobrazuje přenos dat a vývoj aktuálního přenosu. 

Klikněte na šipku pod ikonou pro získání rozbalovacího menu s naposledy 

odeslanými soubory, z kterých si lze vybrat. 

 Odeslat 

Odešle aktuální CNC program do vybraného stroje. 

 Odeslat vybrané řádky 

Odešle označené bloky CNC programu do vybraného stroje. 
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 Přijmout soubor 

Přijme CNC program z vybraného stroje a uloží ho do souboru, aniž by byl 

otevřen. 

Klikněte na tuto ikonu pro otevření dialogu Přijmout soubor pro přijímaný soubor. 

Po zadání názvu očekávaného CNC programu a stisknutí Uložit se zobrazí dialog 

Stav příjmu se vyobrazením stavu přenosu. 

Klikněte na šipku pod ikonou pro získání rozbalovacího menu s naposledy 

přijatými soubory. 

 Přijmout 

Přijme CNC program z vybraného stroje a otevře ho do nového okna. 

 Přijmout do aktuálního okna 

Přijme CNC program do aktuálního okna. 

3.5.2 Stroj 

Ke konfiguraci vybraného stroje je přístup přes ikonu . Více informací o nastavení 

parametrů pro DNC komunikaci najdete na odkazu Nastavení DNC (kap. 5). 

 

Nabídka Stroj. 

 Typ stroje 

Z rozbalovacího seznamu vyberte CNC stroj pro přenos dat. Klikněte na pole pro 

zobrazení rozbalovacího seznamu strojů, z kterých lze vybírat. 

 Typ stroje určuje COM port a nastavení DNC. 

 

 Stav přenosu 

Klikněte na tuto volbu pro otevření okna stavu aktuálních přenosů a / nebo příjmů. 

Pokud je pět ikon lišty nástrojů Přenos na levé straně nabídky vystínováno a zdá 

se, že přenos CNC programu může probíhat nebo bude probíhat, pak můžete 

kliknout na ikonu  pro zobrazení okna stavu přenosu (odesílání nebo příjem): 



70   Záložky programu  

 

Okno 'Stav přenosu'. 

Levý horní roh stavového okna zobrazuje signály sériového datového přenosu 

podle EIA RS-232-C, který se při aktivaci rozsvítí. Levá horní část zobrazuje 

informace o aktuálním přenosu (Stroj, Jméno souboru, Odeslaných bytů, atd.). Pod 

informacemi o stavu přenosu je lišta průběhu simulace, tři tlačítka pro 

Spuštění/Zastavení a Zrušení přenosu a Skrytí/Zobrazení okna terminálu, které 

zobrazuje přenášený NC program ve formátu prostého textu. Dále jsou k dispozici 

ve spodku okna volby pro Rolování textu v okně terminálu a pro Zobrazení CR/LF 

(znaků nového řádku / posuvu řádků). 

Pokud kliknete na tlačítko Zastavit, když právě přenos probíhá, zobrazí se tento 

dialog: 

 

Dialog 'Ukončit přenos'. 

Zde je volba pro zrušení přenosu (odpověď Ano) nebo pokračování (odpověď Ne). 

Při přijímání souboru ze stroje bude vypadat okno stavu přenosu takto: 
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Okno 'Stav příjmu'. 

Po kompletním přijetí CNC programu (s M30) se zobrazí následující zpráva: 

 

Zpráva 'Přenos kompletní'. 

Klikněte na OK pro potvrzení přijetí této zprávy. 

3.5.3 Nastavení 

Tato kapitola popisuje funkce související s DNC nastavením stávajících typů strojů. 

Můžete také konfigurovat a / nebo přidávat nové CNC stroje. 

Nejdříve určete, které CNC stroje jsou nainstalovány a zkontrolujte parametry přenosu. 

Otevřete CIMCO Edit v6, záložku Přenos a klikněte na ikonu DNC nastavení  pro 

otevření konfiguračního dialogu. 

V tomto dialogu můžete vidět seznam stávajících strojů a vybrat jeden, který chcete 

přejmenovat, smazat nebo můžete přidat nový. 

Pokud chcete změnit parametry přenosu vybraného stroje, můžete kliknout na tlačítko 

Nastavení ve spodní části dialogu. Dialog nastavení stroje se zobrazí a zde můžete 



72   Záložky programu  

zkontrolovat a upravit parametry rozhraní. Ze stromu v levé části můžete přejít na dialogu 

Odesílání a Příjem kde můžete zkontrolovat / změnit parametry přenosu. 

V dialogu Adresáře nastavte své výchozí složky (složky odesílání a příjmu), z kterým 

chcete odesílat a přijímat CNC programy do / ze stroje. Použijte ikonu složky u 

zadávacích polí pro přechod do nebo pro vytvoření nové složky, kde mají být uloženy 

soubory přenosu. 

 

Nabídka Nastavení. 

 DNC nastavení 

Klikněte na tuto ikonu pro přidání nových strojů a konfiguraci DNC nastavení v 

CIMCO Edit. Více informací o nastavení parametrů pro DNC komunikaci najdete 

na odkazu Nastavení DNC (kap. 5). 
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4 Nastavení editoru 

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat nastavení CIMCO Edit. 

4.1 Obecné nastavení programu 

Pokud chcete změnit obecné nastavení programu, vstupte do nabídky Nastavení a 

klikněte na Obecné. Obecný konfigurační dialog je zobrazen dole. 

 

Obecné nastavení programu. 

Obecné nastavení programu 

 Sdílet nastavení mezi všemi uživateli 

Zaškrtněte toto políčko pro sdílení nastavení editoru mezi všemi uživateli. Všichni 

uživatelé musí mít povolené čtení / zápis do adresáře programu. 

Pokud tato volba není zaškrtnuta, může si každý uživatel nadefinovat své vlastní 

nastavení, tedy: 

 Uživatel A používá jazyk 'US English', šířku tabulátoru 10, atd. 

 Uživatel B používá jazyk 'Deutsch', šířku tabulátoru 8, atd. 
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Tato nastavení jsou uložena ve Windows (v USERNAME), takže každý uživatel 

má po přihlášení k dispozici "svůj" Editor. 

 Pokud uživatel nemá oprávnění ke čtení/zápisu do adresáře 

programu, je tato volba vypnuta. 

 

 Při spuštění maximalizovat 

Když je toto políčko zaškrtnuto, CIMCO Edit v6 se spustí vždy maximalizovaný, 

tedy vyplní celou obrazovku. 

 Uložit pozici okna 

Když je toto pole zaškrtnuto, editor se spustí v okně, jehož velikost a umístění bude 

stejná, jako při posledním použití editoru. 

 Otevřená okna maximalizovat 

Když je toto pole zaškrtnuto, budou okna Editoru otevřena v maximální velikosti. 

 Varovný zvukový signál 

Zaškrtněte toto pole pro použití varovných signálů (vypněte pro tichou práci). 

 Ochrana souborů jen pro čtení 

Zaškrtněte toto pole pro zakázání úprav nebo editace souborů pouze pro čtení. 

 Vytvářet záložní kopii (.BAK) 

Zaškrtněte toto pole pro vytvoření zálohy předchozí verze při ukládání souboru. 

Záložní soubor je pojmenován název souboru.BAK. 

 Ověření externích změn 

Když je toto pole zaškrtnuto, editor zkontroluje, zda byl soubor upraven mimo 

editor. 

Pokud je soubor upraven mimo editor, budete upozorněni a dotázáni, zda chcete 

systém znovu načíst. Pokud se tak rozhodnete, přijdete o všechny změny od 

posledního uložení. 

 Skrýt výsledek vzorce NC-Pomocníku 

Zaškrtněte toto pole, pokud mají být skryty výsledky makro vzorců NC-

Pomocníka. 
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 Vícenásobné otevření souboru 

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete mít možnost otevřít v editoru stejný soubor v 

několika oknech současně. 

 Zobrazit v záhlaví okna celou cestu 

Zaškrtněte tuto volbu pro zobrazení celé cesty souborů v záhlaví okna. 

 Určit jméno programu při příjmu 

Zaškrtněte toto pole, pokud chcete zadat název souboru při použití funkce Přijmout 

soubor a otevřít ho v editoru v záložce Přenos. 

 Vždy zobrazit všechny soubory (*.*) 

Zaškrtněte toto pole, pokud má dialog vždy zobrazovat všechny soubory. 

 Znovu otevřít poslední soubory 

Aktivujte tuto volbu pro opětovné otevření souborů po spuštění programu. 

 Uložit polohu kurzoru 

Zaškrtněte toto políčko pro umístění kurzoru do polohy, kde byl při posledním 

otevření souboru. 

 Potvrdit ukončení souboru 

Zaškrtnutím tohoto pole budete požádáni o potvrzení při zavírání programu. 

 Skrýt "Stáhnout nejnovější verzi" 

Zaškrtněte toto pole pro skrytí odkazu Stáhnout nejnovější verzi z nabídky 

Nápověda. 

 Po změně tohoto nastavení musíte editor restartovat. 

 

 Šířka tabulátoru 

V tomto poli nastavte šířku tabulátoru ve znacích. 

 Jednotka velikosti souboru 

Ze seznamu vyberte, jak má být ve stavové liště zobrazována velikost souboru. 
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 Velikost souboru může být zobrazena v bytech, metrech nebo 

stopách. 

 

 Počet posledních souborů 

Do tohoto pole zadejte počet souborů, zobrazených v seznamu Posledních souborů. 

 Počet znaků pro konec řádku 

Použijte toto pole pro zadání, kolik znaků konce řádků má být použito pro výpočet 

velikosti souboru, zobrazené ve stavové liště. 

Příklad: Zadáte-li hodnotu 2 a souboru obsahuje 12 řádků, bude k velikosti 

souboru, zobrazené ve stavové liště, přidáno 24 bytů. 

 Jazyk 

Vyberte jazyk, který má být použit v menu a dialozích. 

 Změna jazyka neproběhne, dokud se program nerestartuje. 
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4.1.1 Nastavení Editoru 

Kliknutím na Editor v levém seznamu nabídky Základního nastavení zobrazíte okno 

Editor (viz dole). V tomto oknu můžete konfigurovat nastavení editoru. 

 

Dialog Nastavení Editoru. 

Nastavení Editoru 

 Akcelerace Klávesnice 

Umožňuje rychlejší pohyb kurzoru. 

 Upozornit pokud nejde krok zpět 

Když je tato volba aktivní, budete upozorněni, když se chystáte provést něco 

(například přečíslování velkého souboru), co nejde vzít zpět. Pokud je toto 

vypnuto, žádné upozornění se nezobrazí. 

 Zobrazit svislý posuvník 

Aktivuje svislý posuvník. 

 Zobrazit vodorovný posuvník 

Aktivuje vodorovný posuvník. 
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 Zakázat Backspace na začátku řádku 

Zabrání spojení řádků použitím klávesy Backspace. 

 Nahrazovat vždy od začátku programu 

Jakékoliv hledání nebo nahrazování automaticky začne od začátku souboru. 

 Nahradit znaky tabulátoru mezerami 

Vkládá při použití klávesy tabulátor mezery a nahradí stávající znaky tabulátoru při 

otevření souboru. 

 Zobrazit čísla řádků 

Zaškrtněte toto pole pro zobrazení čísel řádků. 

 Zobrazit počet nahrazení 

Zobrazí počet textových řetězců, které byly nahrazeny po použití funkce Nahradit 

vše. 

 Pohyb kurzoru mimo text 

Umožňuje pohyb kurzoru do prostoru, kde aktuálně není žádný text. 

 Vyplnit znaky tabulátoru 

Použijte tabulátor pro vyplnění prázdných míst ve virtuálním prostoru. (Viz Pohyb 

kurzoru mimo text výše.) 

 Odebrat ASCII 0 

Zaškrtněte toto políčko pro odstranění ASCII 0 ze souboru. Pokud tuto volbu 

nezaškrtnete, jsou ASCII 0 nahrazeny s ASCII 128. 

 Pokud odesíláte soubory s 7 databity, ASCII 128 se změní na ASCII 

0. 

 

 Hledat v celém rozsahu 

Zaškrtněte toto pole, pokud má hledání pokračovat od začátku souboru, pokud není 

do konce souboru nalezena žádná shoda. 

 Vždy VELKÁ PÍSMENA 

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být vložený text vždy VELKÝM PÍSMEM. 
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 Pamatovat matematické hodnoty 

Pamatuje poslední použité hodnoty v Jednoduchých matematických funkcích. 

Blokový mód 

 Tažení bloků 

Když je tato volba aktivována, můžete přetahovat jakýkoliv vybraný text do 

nového umístění. 

 Kopírovat řádek bez označení 

Umožňuje vám kopírovat řádek u kurzoru bez jeho označení jako výběru. 

 Nepřesunovat kurzor na konec vložení 

Když je tato volba zaškrtnuta, kurzor se nepřemístí na konec vloženého textu, ale 

zůstane na jeho začátku. 

 Označovat blok až do konce řádku 

Pokud je vybrán celý řádek, pokračuje označení přes celý virtuální prostor k okraji 

okna. 

Nastavení fontu 

 Toto políčko zobrazuje příklad vybraného fontu. Pro změnu fontu, použitého v 

okně editoru, klikněte na ikonu  Výběr fontu napravo. 
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4.1.2 Tisk 

Pro změnu nastavení tiskárny zvolte vlevo v nabídce Základního nastavení Tisk. 

Konfigurační dialog tisku je zobrazen dole. 

 

Nastavení Tisku. 

Možnosti tisku 

 Zvýraznit syntaxi programu 

Zvolte tuto volby pro použití zvýraznění syntaxe v tištěném textu. Použijte tučné 

písmo a italiku pro zvýraznění NC příkazů a komentářů. 

 Použít pro zobrazení barvy 

Aktivuje barevný tisk. K tomu je nutná barevná tiskárna. 

 Tisknout záhlaví stránky 

Tiskne na každé straně záhlaví. 

 Tisknout zápatí stránky 

Tiskne na každé straně zápatí. 

 Tisknout záhlaví na první stránce 

Zvolte pro vytisknutí hlavičky na první straně. 
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 Hrubý tisk 

Odešle na tiskárnu jednoduchý text. To se hodí při tisknutí rozsáhlých programů na 

jehličkových tiskárnách. Když je zvolen hrubý tisk, nejsou k dispozici volby 

Zvýraznit syntaxi programu, Použít pro zobrazení barvy a Tisknout záhlaví na 

první stránce. Volby Odřádkovat na konci stránky, Tisk na nekonečný papír, 

Odřádkovat na konci poslední stránky a Výška papíru budou aktivovány a umožní 

hrubý tisk nastavit. 

 Odřádkovat na konci stránky 

Když je tato volba zaškrtnuta, bude odeslán znak odřádkování (FF) po dojetí na 

velikost Výšky papíru a následující řádek bude vytištěn na novou stranu. Po 

poslední straně žádný znak odřádkování není nutný a proto bude volba Odřádkovat 

na konci poslední stránky vystínována. 

 Tisk na nekonečný papír 

Zaškrtněte toto políčko pro tisk na nekonečný papír. Když je tato volba aktivní, 

nejsou tisknuty žádná záhlaví nebo zápatí. 

 Odřádkovat na konci poslední stránky 

Pokud tuto volbu zaškrtnete, bude na konci hrubého tisku na nekonečný papír 

odeslán znak odřádkování jako označení poslední vytištěné strany. 

 Levý okraj / Pravý okraj 

Zadejte velikost okrajů v centimetrech. Pokud jsou okraje v palcích, dopište ještě "in" 

Příklad: Pro zadání okraje o velikosti jednoho palce zadejte "1in". 

 Šířka papíru / Výška papíru 

Zadejte velikost papíru jako jeho šířku a výšku ve znacích. 

Pokud je například ve vícesloupcovém tisku nastavena velikost fontu na 11 bodů a 

Šířka papíru je nastavena na 35 (znaků/řádek), bude CNC program s 140 bloky 

vytištěn na stranu A4 čitelně ve dvou sloupcích. 

 Font pro normální tisk 

Klikněte na ikonu napravo  a zvolte typ a velikost fontu, který bude při tisku použit. 

 Font pro tisk ve více sloupcích 

Klikněte na ikonu napravo  a zvolte font, který bude použit při tisku do 2 a více 

sloupců. 
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Záhlaví/zápatí 

 Použijte tato pole pro zadání obsahu záhlaví a zápatí. K dispozici jsou tyto volby: 

 %p : číslo strany 

 %P : počet stran 

 %f : název souboru 

 %F : název souboru s cestou 

 %t : čas 

 %d : datum 

 %c : název společnosti 

 %U : jméno uživatele Windows 
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4.2 Typy souborů 

Tato kapitola popisuje nastavení typů souborů. 

Nastavení typů souborů' určuje, jak provádět přečíslování, vyhledávání výměn nástrojů, 

porovnávání souborů, konfiguraci nastavení vykreslování, barev, kam ukládat soubory, 

atd. 

 

Barvy, čísla bloků, vykreslování, porovnávání souborů, atd. se konfigurují pro 

každý typ souboru individuálně. 

Typ souboru je soubor makra, který obsahuje konkrétní nastavení pro typ stroje (např. 

soustružení, frézování, atd.), kódů programu (ISO G-kód, Heidenhain, prostý text) a 

příkazů (přečíslování, výměny nástrojů, barvy, vykreslování, atd.). 

Typy soubor Soustružení v ISO, Frézování v ISO, Heidenhain a Textový soubor jsou v 

CIMCO Edit v6 integrovány. Můžete přidat nové typy souborů, například Soustružení 

úpravou stávajících maker nebo vložením svých vlastních. Jak to provést se dovíte v 

kapitole Nastavení maker (kap. 3.2.6). 

Pro konfiguraci nastavení typů souborů zvolte  Základní nastavení v záložce Editor 

nebo klikněte na ikonu otevření dialogu nastavení . To otevře okno nastavení Editoru. 

Klikněte na Typy souborů v levé nabídce dialogu nastavení. Zobrazí se tento dialog: 
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Zobrazení typů souborů. 

Typy souborů 

V tomto poli je zobrazen seznam definovaných typů souborů. Použijte šipky nahoru/dolů 

 pro přemístění vybraného typu souboru v seznamu nahoru nebo dolů. 

 Smazat 

Pro smazání typu souborů ho označte a klikněte na tlačítko Smazat. Budete 

vyzvání k potvrzení operace mazání. 

 Přejmenovat 

Klikněte na toto tlačítko pro přejmenování vybraného typu souborů. Pro 

přejmenování typu souborů ho označte a klikněte na tlačítko Přejmenovat. 

 Přidat 

Klikněte na toto tlačítko pro přidání nového typu souborů 

Pro přidání nového typu souborů klikněte na tlačítko Přidat. Zobrazí se toto okno: 
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Přidat nový typ souborů. 

Zadejte název nového typu souborů, vyberte šablonu typu souborů z rozbalovacího 

seznamu a klikněte na OK. Klikněte na Zrušit, pokud chcete operaci přerušit. 

 

  



86   Nastavení editoru  

4.2.1 Barvy 

V tomto dialogu můžete konfigurovat nastavení barev pro vybraný typ souborů. 

Abyste definovali barvy, používané pro zvýraznění v určitém typu souborů, zvolte Barvy 

z nabídky Typy souborů vlevo v dialogu nastavení Editoru, nebo klikněte na ikonu 

Barvy  v nabídce Typ souborů v záložce Editor. Dialog konfigurace barev je zobrazen 

dole. 

 

Nastavení Barev. 

Toto definované nastavení barev platí pro typ souborů "Frézování v ISO". 

Nastavení barev 

 Použít pro zobrazení barvy 

Aktivujte tuto volby pro použití barevného rozlišení 

 Použít barvy v bloku výběru 

Zaškrtněte toto pole pro použití barevného rozlišení ve vybraném bloku. Když toto 

políčko není zaškrtnuto, bude použita výchozí barva pro Text v blocích. 

 Použít modální barvy 

Zaškrtněte toto políčko pro použití 'modálních' barev. Když je tato volba 
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aktivována, budou blokům, obsahujícím rychloposuvy, lineární pohyby a oblouky, 

přiřazeny různé barvy. 

 

Pokud není žádná z výše uvedených voleb zaškrtnuta, bude celý NC text - 

včetně komentářů - zobrazen v barvě definované jako Barva textu. 

 Seznam definovaných barev 

Kliknutím na tlačítko  nebo dvojím kliknutím na požadovanou popisku můžete 

nastavit barvu vybrané položky. 

 Barva textu  

Barva textu, která bude použita, pokud není zaškrtnuto Použít pro 

zobrazení barvy. 

 Barva pozadí  

Barva pozadí oken v editoru. 

 Barva bloku výběru  

Barva pozadí ve vybraném segmentu. 

 Barva textu v komentářích  

Barva, použitá pro komentáře podle definice znaku Začátku komentáře a Konce 

komentáře nebo Vynechání bloku na záložce konfigurace Šablony stroje. 

 Text v blocích  

Barva použitá v jednom nebo několika vybraných blocích programu, pokud 

není zaškrtnuto políčko Použít barvy v bloku výběru. 

 Rychloposuvy  

Barva přejezdů rychloposuvem. 

 Lineární pohyby  

Barvy použité pro lineární pohyby. 

 Oblouky ve směru hod. ručiček (G2)  

Barvy oblouků ve směru ručiček. 

 Oblouku proti směru hod. ručiček (G3)  

Barvy oblouků proti směru hodinových ručiček. 

 Pozadí rozdílných řádků při porovnání souborů  

Barva, použitá pro pozadí odlišných řádků. 
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 Pozadí rozdílného textu při porovnání souborů  

Barva, použitá pro pozadí rozdílného textu. 

 Barva pro chybějící řádky při porovnání souborů  

Barva, použitá pro pozadí u chybějících řádků. 

 

Přiřadit barvy 

Vyberte novou barvu. Výběr nové barvy provedete tak, že zvýrazníte barvu v 

seznamu a kliknete na toto tlačítko (můžete i dvakrát kliknout do seznamu). 

 

Přidat novou barvu 

Stiskněte toto tlačítko pro přidání nové barvy.Zadejte text, který novou barvu 

aktivuje do pole Text a zvolte požadované nastavení, které definuje, na co nová 

barva platí. 

 

Smazat vybranou barvu 

Stiskněte toto tlačítko pro odstranění vybrané barvy. 

 Odstranit můžete pouze nově přidané barvy. 

 

 Šipky nahoru / dolů 

Použijte tato tlačítka pro přemístění vybrané barvy v seznamu nahoru nebo 

dolů.Čím výše je záznam v seznamu, tím vyšší má prioritu. 

 Text 

Do tohoto pole zadejte textový řetězec, který bude napsán zadanou barvou. 

 Použít barvu na následující číslice 

Když je tato volba zaškrtnuta, zadaná barva bude použita na všechny číslice po 

zadaném písmenu. 

 Použít barvu na následující písmena 

Když je tato volba použita, zadaná barva bude použita na všechny písmena po 

zadaném písmenu. 

 Použít barvu na celý řádek 

Zaškrtněte toto pole má-li být zvolená barva použita na celý řádek. 
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 Barva písmen 

Stiskněte toto tlačítko pro definování různých barev pro jednotlivá písmena. Tím 

se nastaví podobné barevné schéma, jako bylo výchozí v CIMCO Edit V4. 

 

Nastavení barev platí pouze pro vybraný typ souborů. 
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4.2.2 Číslování bloků 

Čísla bloků v CNC programu jsou důležitými ukazateli a jsou vždy na začátku NC bloku. 

Hlavní část CNC programu je tvořena po sobě následujícími NC bloky, kde jsou 

definovány dráhy nástrojů pro obrábění obrobku. 

Protože je často nutné provádět změny a jsou tedy vkládány nové NC bloky mezi dva 

stávající, je definice intervalu mezi dvěma NC bloky podle očekávaného počtu NC bloků 

velmi důležité rozhodnutí, které ovlivňuje velikost čísel bloků a tím i čitelnost pro 

uživatele. Pokud je pořadí čísel bloků narušeno velkým počtem změn, může být nutné 

'přečíslování'. 

Pro konfigurování a / nebo automatické očíslování bloků zvolte Číslování bloků z 

nabídky Typy souborů vlevo v dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu 

Nastavení číslování bloků  v nabídce Typ souborů na záložce Editor. Dialog 

konfigurace číslování bloků je zobrazen níže. 

 

Dialog konfigurace číslování bloků. 

Nastavení přečíslování 

 Automatické číslování bloků 

Vkládá čísla řádků automaticky v souladu s popsaným formátem. Pokud vytvoříte 

nový řádek (za stávajícími), bude se číslo nového řádku odvíjet od čísla řádku 

předchozího a nastaveného Intervalu. Pokud vložíte řádek do stávajícího programu, 
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nové číslo řádku bude uprostřed mezi předchozím a následujícím řádkem. 

 Vynechat řádky bez čísel bloků 

Zaškrtněte toto pole pro přeskočení řádků bez čísla bloku při přečíslování. 

Sekvence čísel bloků pokračuje na dalším řádku s číslem bloku. 

 Přečíslovat prázdné řádky 

Zaškrtněte toto pole pro přečíslování prázdných řádků - jeden prázdný řádek nebo 

několik po sobě jdoucích řádků. 

 Zobrazit nastavení číslování 

Zaškrtněte toto pole, aby se při přečíslování programu zobrazil dialog 'Rychlého 

nastavení'. 

 

Dialog rychlého nastavení číslování bloků. 

V dialogu zobrazené výchozí hodnoty (definované v sekci 'Formát bloku' v dialogu 

nastavení Číslování bloků) můžete změnit, aby odpovídaly vašim požadavkům na 

přečíslování a pak klikněte na OK. 

 Zakázat krok zpět pro rozsáhlé soubory 

Když není toto políčko zaškrtnuto, budete upozorněni, když se budete chystat 

přečíslovat velký souboru, což nelze vzít zpět. Pokud je toto zapnuto, žádné 

upozornění se nezobrazí. 

 Odsazení řádek auto 

Odsadí nové řádky. Odsazení je nastaveno na stejnou úroveň, jako je řádek výše. 

Formát bloku 

 Formát 

Toto pole obsahuje seznam dostupných formátů číslování bloků. Z rozbalovacího 

menu vyberte formát. Například pro 4místná čísla bloků a maximálně. 9999, zvolte 

formát "0001". 
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 Tím nebude omezen počet číslic v číslu řádku. Pokud chcete omezit 

počet číslic, musíte zadat maximální číslo řádku do pole Maximální 

číslo. 

 

 Počátek pro 

Umožňuje zadat počáteční hodnotu čísla bloku. 

 Maximální číslo 

Určuje, kdy číslování řádků začne znovu od začátku. Toto číslo je rovno 

maximálnímu číslu řádku. 

Příklad: Pro použití čísel řádků v rozmezí 0-9999, zadejte do tohoto pole 9999. 

Pokud není zadána žádná hodnota, bude se číslo řádku postupně zvyšovat, dokud 

nedosáhne 100000000 a pak se restartuje. 

 Interval 

Použijte toto rozbalovací menu pro výběr intervalu, o který se má číslo bloku zvýšit 

pro každý následující blok. Přednastaveny jsou intervaly 1, 2, 5, 10, 20, 100, 1000 a 

Auto. 

Pokud zvolíte některou z voleb Auto ..., je vybrané číslo maximální číslo bloku a 

bude zvolen interval pro co nejrovnoměrnější uskutečnitelné rozložení čísel bloků v 

rámci tohoto maximálního čísla bloku. 

Příklad: V CNC programu s 482 NC bloky zvolte jako interval 'Auto 1000'. Po 

kliknutí na tlačítko  Přečíslovat v liště nástrojů NC Funkcí v sekci Číslování 

bloků, bude nejvyšší vypočtené číslo bloku N0964 (pod 1000) a určí, že nejlepší 

interval je 2.  

Na druhé straně, pro stejný program s volbou 'Auto 10000' je nejvyšší dosažené 

číslo bloku N4820 a 'optimální interval' je 10. 

 Začátek od řádku 

Zadejte první řádek v programu, kterému bude přiřazeno číslo. 

 Přeskočit 

Použijte toto políčko pro určení, zda mají čísla bloků přeskakovat řádky. 

Příklad: Pokud do tohoto pole zadáte 2, bude očíslován každý 3tí řádek. 

 Počáteční znak řádku 

Zde můžete zadat řetězec, který bude vložen před číslo řádku. U strojů typu ISO je 
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to obvykle písmeno 'N'. 

 Alternativní znak pro čísla bloků 

Použijte toto pole pro zadání znaku alternativního čísla bloku. 

Příklad: Pokud řídicí systém používá pro čísla bloků 'N' i ':' zadejte ':' do tohoto 

pole. 

 Mezery za číslem bloku 

Použijte toto pole pro zadání počtu mezer, které budou vloženy za každé číslo 

bloku. Pro vložení čísel bloků s určitou šířkou sloupce zadejte zápornou hodnotu. 

 Počáteční řádek 

Zadejte počet řádků, které mají být přeskočeny před zahájením přečíslování. 

 Koncový řádek 

Použijte toto pole pro zadání maximálního počtu řádků, které mají být 

přečíslovány. 

Pokud je zde zadáno kladné číslo, určí poslední řádek, který má být přečíslován, 

což je počítáno od začátku programu. 

Příklad 1: Pokud váš CNC program začíná 4 řádky komentářů a počátečním 

řádkem programu (se spouštěčem programu a číslem, ale bez 'N'), bude 

přečíslováno prvních 10 NC bloků, pokud do tohoto pole zadáte číslo 15. 

Je-li zadána záporná hodnota (-N), nebude posledních N řádků (počítáno od konce 

programu) přečíslováno. 

Příklad 2: Pokud zadáte hodnotu -2 a poslední řádek vašeho CNC programu 

(řádek obsahující kód konce programu M30) je následován dalším řádkem 

obsahujícím speciální znak (např. %), pak není přečíslován pouze poslední řádek. 

 Vynechat řádky začínající znaky 

Definuje, že řádky začínající konkrétním řetězcem a / nebo znaky, mají být 

vynechány, tj. '%', 'O', '(', atd. Zde zadat několik řetězců a oddělit je čárkou ','. 

Pokud chcete vynechat řádky začínající čárkou ',', zadejte ',,'. 

 Začátek dalšího programu v souboru 

Použijte toto pole pro určení, kdy má být restartováno číslování bloků. 

Příklad: Pro přečíslování několika programů v jednom souboru zadejte do tohoto 

pole 'O', pak budou čísla bloků resetována vždy, když se vyskytne číslo O. 
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 Vynechat řádky obsahující 

Zde můžete zadat, že řádky obsahující řetězec a / nebo znak mají být vynechány. 

Zde zadat několik řetězců a oddělit je čárkou ','. 

 Začít přečíslování od řádky obsahující 

Použijte toto pole pro zadání spouštěče začátku přečíslování. Pokud zadáte 

spouštěč začátku přečíslování, začne přečíslování od prvního bloku obsahujícího 

zadaný řetězec. Pro začátek od prvního bloku za blokem, který obsahuje řetězec, 

zaškrtněte volbu Začít na dalším bloku níže. 

 Začít na dalším bloku 

Zaškrtněte toto pole pro začátek přečíslování od bloku za řádkem obsahujícím 

spouštěč přečíslování. 

 

Nastavení přečíslování bloků ovlivní pouze zvolený typ souborů. 
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4.2.3 Načítání / Ukládání 

Pro konfiguraci parametrů Načítání / Ukládání zvolte Typ souborů z levé nabídky v okně 

Nastavení a pak klikněte na Načítání/Ukládání nebo klikněte na ikonu Adresáře / 

Přípony  v nabídce Typ souborů v záložce Editor. Dole je zobrazen dialog konfigurace 

Načítání/Ukládání. 

 

Dialog konfigurace Načítání/Ukládání. 

Načítání / Ukládání 

 Výchozí přípona 

Zadejte výchozí příponu, která má být použita ve vybraném typu souborů. Tato 

přípona bude připojena ke všem nově uloženým souborů, pokud nebude přípona 

zadána v okně Uložit jako. 

 Asociovat výchozí příponu 

Zaškrtněte toto políčko pro registrování zadaných výchozích přípon. Když je 

přípona registrována ve Windows, kliknutí na soubor se zadanou příponou v okně 

Windows Explorer automaticky otevře soubor v editoru. 

 Další přípony 

Definuje přípony souborů přiřazené vašemu typu stroje. Přípony určují typy 

souborů, které chcete otevírat (v okně Otevřít soubor budou zobrazeny pouze 
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soubory se zde definovanými příponami). Můžete definovat víc přípon a oddělit je 

čárkou ','. 

Příklad: Pro přiřazení přípon .ISO a .NC, zadejte ISO, NC. 

 Asociovat další přípony 

Zaškrtněte toto políčko pro registrování zadaných Dalších přípon. Když je přípona 

registrována ve Windows, kliknutí na soubor se zadanou příponou v okně Windows 

Explorer automaticky otevře soubor v editoru. 

 Výchozí cesta k načtení 

Tato funkce zadává výchozí cestu načtení, což je první místo, kde se otevře dialog 

Otevřít. Pokud není definována žádná dráha, bude použit poslední adresář, z 

kterého byl naposledy načten soubor. Klikněte na tlačítko složky  pro vyhledání 

příslušné cesty načtení. 

 Výchozí cesta k uložení 

Tato funkce určuje výchozí cestu k uložení, což je místo, kde se dialog Uložit 

nejdříve otevře, když chcete uložit nový soubor vybraného typu nebo když chcete 

použít nabídku Uložit jako. Pokud není žádná dráha zadána, bude použit adresář, 

kam byl naposledy uložen soubor. Klikněte na tlačítko složky  pro vyhledání 

příslušné cesty uložení. 

 Použít samostatné adresáře pro načtení a uložení 

Když je toto políčko zaškrtnuto, editor si bude pamatovat nezávisle poslední pozici 

načtení a uložení. 

Ukládání a zálohování 

 Interval automatického uložení 

Z tohoto seznamu vyberte délku intervalu mezi automatickým ukládáním. 

Automatické ukládání uloží v pravidelném intervalu váš soubor a přepíše soubor 

předchozí. 

 Typ konce řádku pro uložení 

Použijte toto pole pro zadání typu konce řádku, který bude použit při ukládání 

souborů. 

 Automaticky: Neměnit typ konce řádku. Při ukládání nových souborů bude 

použit typ konce řádku DOS/Windows. 

 DOS/Windows: CR LF (ASCII 13 10) 
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 Unix: LF (ASCII 10) 

 Mac: CR (ASCII 13) 

Soubory UNICODE 

 Zpráva při načítání UNICODE 

Zobrazí zprávu při načtení souboru UNICODE. 

 Upozornit při načítání UNICODE 

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být soubor uložen jako UNICODE. 

 Vždy ukládat soubory v UNICODE 

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být soubor vždy uložen jako UNICODE. 

 Vždy uložit soubory jako prostý text 

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá být soubor nikdy uložen jako UNICODE. 

 

Nastavení Načítání/Ukládání ovlivní pouze právě vybraný typ souborů. 
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4.2.4 Porovnání souborů 

Pro konfiguraci nastavení porovnání souborů zvolte Porovnání souborů z nabídky Typy 

souborů v levém oknu dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Nastavení 

porovnání souborů  v nabídce Další nastavení v záložce Porovnání souborů. Dialog 

konfigurace porovnání souborů je zobrazen dále: 

 

Dialog konfigurace Porovnání souborů. 

Nastavení Porovnání souborů 

 Procházet rozdíly po jednotlivé řádce 

Použijte tuto volbu pro procházení mezi po sobě následujícími rozdíly po jedné 

řádce. Je zvýrazněn pouze rozdíl na aktuálním řádku. 

 Zobrazit všechny rozdíly (bez úprav) 

Zaškrtněte toto políčko pro zobrazení všech řádků s alespoň jedním rozdílem a 

všechny rozdíly jsou zvýrazněny současně. 

 Přejít na další rozdíl po synchronizaci 

Když tuto volbu zvolíte, editor přejde na další rozdíl poté, co dva rozdíly 

sesynchronizujete. 
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 Použít tabulátor k přepínání mezi okny 

Zvolte tuto možnost, pokud chcete použít klávesu tabulátoru pro přepínání mezi 

dvě porovnávanými soubory. Když je tato volba zapnuta, nebudete moci vkládat 

žádné tabulátory do žádných souborů. 

 Označit pouze změny 

Po použití této volby budou aktivovány všechny řádky s alespoň jedním rozdílem, 

ale bude zvýrazněn pouze rozdíl, ne celý řádek. 

 Použít rychlé označení 

Po aktivaci této volby nebudou označeny jen odlišné části příkazu, ale celý příkaz, 

který obsahuje alespoň jeden rozdíl. 

Možnosti nepřihlížení 

 Ignorovat čísla bloků 

Hodnoty čísel bloků budou ignorovány, stejně jako přítomnost / absence čísel 

bloků (tedy je ignorována skutečnost, že v jednom souboru jsou čísla bloků a v 

druhém ne). 

 Ignorovat mezery 

Mezery budou ignorovány. Znaky mezer jsou mezera (ASCII 32) a tabulátor 

(ASCII 9). 

 Ignorovat komentáře 

Cokoliv uvnitř komentářů bude ignorováno. Aby to fungovalo, musíte specifikovat 

správný znak začátek komentáře, např. '(' a konec komentáře, např. ')' v šabloně 

stroje v záložce Šablony strojů. 

 Ignorovat velké/malé písmeno 

Pokud je tato volba zaškrtnuta, bude velikost písmen ignorována, tedy to, zda jeden 

program obsahuje malá a druhý VELKÁ písmena pro stejný příkaz. 

 Ignorovat číselný formát 

Úvodní a koncové nuly budou ignorovány, stejně jako doplňkové znaky '+'. Pokud 

je tato volba použita, 'X+14.10' tedy odpovídá 'X14.1'. 
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Volby tisku 

 Tisknout pouze rozdíly 

Zaškrtněte toto pole, aby se tiskly pouze řádky s rozdíly mezi dvěma soubory. 

 

Nastavení Porovnání souborů ovlivní pouze vybraný typ souborů. 
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4.2.5 Stroj 

Pro konfiguraci znaků a příkazů pro konkrétní stroj zvolte Stroj z nabídky Typy souborů 

vlevo v dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Šablony strojů  v nabídce 

Typ souborů na záložce Editor. Dialog konfigurace stroje je zobrazen dole: 

 

Dialog konfigurace typu stroje. 

Speciální znaky 

 Začátek komentáře 

Zde zadejte znak začátku komentáře, například (. 

 Konec komentáře 

Zde zadejte znak konce komentáře, například ). 

 Vynechání bloku 

Zde zadejte znak vynechání bloku. Pokud znak vynechání bloku nechcete použít, 

prostě nechte pole prázdné. 

 Desetinný oddělovač 

Zde zadejte desetinný oddělovač (desetinná tečka nebo čárka). 
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 Začátek víceřádkového 

Použijte toto pole pro zadání řetězce začátku víceřádkového komentáře. 

 Konec víceřádkového komentáře 

Použijte toto pole pro zadání řetězce konce víceřádkového komentáře. 

 Vynechání bloku za číslo bloku 

Zaškrtněte toto pole, pokud má být vloženo vynechání bloku za číslo bloku. Pokud 

necháte toto políčko nezaškrtnuté, vynechání bloku bude těsně před číslem bloku. 

 Další znak vynechání bloku můžete v případě nutnosti zadat do pole 

Vynechání bloku. 

 

 Desetinný oddělovač na numerické klávesnici 

Zaškrtněte toto políčko, pokud má klávesa desetinného znaku na klávesnici vkládat 

výše zadaný desetinný oddělovač. 

 Povolit víceřádkové komentáře 

Zaškrtněte toto pole, pro povolení barev ve víceřádkových komentářích. 

NC kódy 

 Výměna nástroje 

Použijte toto pole pro zadání písmena výměny nástroje. 

Příklad: Je-li číslo nástroje zadáno jako T010101, zadejte to tohoto pole T. 

 Vyvolání nástroje 

Použijte toto pole pro zadání příkazu vyvolání nástroje.Pokud je příkaz vyvolání 

nástroje na stejném řádku jako příkaz výměny nástroje, vyvolá se nástroj okamžitě. 

Příklad: N1230 T020202 M6. 

 Upravit posuv 

Použijte toto pole pro zadání písmena posuvu. 

Příklad: Pokud je posuv zadán jako F1000, zadejte do tohoto pole F. 

 Nastavení otáček 

Použijte toto pole pro zadání písmena otáček vřetene. 
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Příklad: Pokud se otáčky vřetene zadávají ve formátu S1000, zadejte do tohoto 

pole S. 

Jednotky 

 Jednotka drah nástrojů 

Vyberte jednotku dráhy nástroje z tohoto rozbalovacího menu. 

 Jednotka posuvu 

Vyberte jednotku posuvu z rozbalovacího menu. 

 Desetinná místa 

Do tohoto pole zadejte počet desetinných místo, zobrazených při vykreslování, atd. 

 Rychloposuv (mm / min) 

Použijte toto pole pro zadání velikosti rychloposuvu. 

 

Nastavení stroje ovlivní pouze vybraný typ souborů. 
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4.2.6 Vykreslení drah nástrojů 

Použijte tento dialog pro konfiguraci obecného nastavení vykreslování drah nástrojů. 

Pro konfiguraci nastavení Vykreslení drah nástrojů zvolte Vykreslení drah nástrojů z 

nabídky Typy souborů v levém oknu dialogu Nastavení Editoru, nebo klikněte na ikonu 

Nastavení vykreslení drah v nabídce Soubor na záložce Vykreslení drah nástrojů. 

Zobrazí se tento dialog: 

 

Dialog Nastavení Vykreslení drah nástrojů. 

 

 

Jsou aktivní pouze volby pro vykreslení drah nástrojů vybraného typu souborů. 

Všechny ostatní volby jsou vystínovány. 

Nastavení vykreslení drah 

 Řídicí systém 

Vyberte ze seznamu typ řídicího systému pro vykreslení drah nástrojů. 

 Nástroje 

Použijte toto tlačítko pro nastavení knihovny nástroje pro vybraný typ řídicího 

systému. Informace o nastavení nástrojů se nachází v Nástroj (kap. 3.3.4). 
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 Programování průměru 

Zaškrtněte toto políčko pro volbu programování na průměru. 

 Střed oblouku je dán jako průměr 

Zaškrtněte toto políčko pro volbu programování na průměru i pro středy oblouků 

(souřadnice I). 

 Vykreslit oblouky jako kružnice 

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být u oblouků vykreslena úplná kružnice se 

stejným výchozím a koncovým bodem. 

 Zobrazit cykly 

Zaškrtněte toto políčko pro vykreslování cyklů. 

 Zanedbat výměnu nástroje M6 

Zaškrtněte toto políčko pro ignorování příkazu vyvolání nástroje (jako M6). 

 Můžete zadat příkaz vyvolání nástroje na straně nastavení Stroje 

(kap. 4.2.5). 

 

 Zanedbat číslo nástroje 0 

Zaškrtněte toto políčko pro ignorování čísla nástroje 0. To se hodí, pokud je 

T0/T00/T0000 použito pro zrušení délkové korekce. 

 Povolit vykreslení 4/5-Osy 

Zaškrtněte toto políčko pro aktivaci vykreslování pohybů 4/5-Osy. 

 X100 = X0.100 

Když je tato volba zvolena, program bude předpokládat, že hodnota bez 

desetinného oddělovače je 1/1000 běžného pohybu. 

 Zakázat korekci poloměru 

Zaškrtněte toto políčko pro deaktivaci korekce poloměru nástroje. 

 Použít nejkratší úhlové pohyby 

Zaškrtněte toto políčko pro použití nejkratších úhlů. 

Příklad: Při otáčení z 359 stupňů na 1 stupeň se simulace obvykle přemístí o 358 
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stupňů vzad. Když je tato volba zaškrtnuta, provede se přemístění pouze o 2 stupně. 

 Použít relativní pohyby pro U/V/W 

Zaškrtněte toto políčko, pokud má být U/V/W použito jako relativní pohyby. 

 Typ oblouku 

Vyberte z rozbalovacího seznamu typ oblouku, který má být použit. 

 Orientace 

Použijte toto pole pro zadání orientace vykreslování při soustružení. 

 Nastavení stroje (4/5-Os) 

Použijte toto pole pro zadání typu stroje.Typ stroje/geometrie je důležitá pro 

simulaci 5-os. Klikněte na ikonu  vedle políčka pro editaci konfigurace stroje. 

 Nastavení klávesnice / myši 

Vyberte mapování klávesnice ze seznamu. 

 Záměna písmen (např. 'A=WB, B=WA, I=J, J=I' ) 

Použijte toto pole pro namapování výchozích písmen jinému řetězci. 

Příklad: Pokud CNC používá XA pro otáčení osy A, zadejte do tohoto pole 

A=XA. 

Příklad: Pokud stroj zaměnil osy X a Y, zadejte X=Y, Y=X. 
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4.2.7 Vícekanálové 

Volba Vícekanálové vám umožňuje v editoru korektně současně zobrazit NC programy 

pro 2 nebo 3 kanálové stroje. NC kódy pro každý kanál jsou automaticky zobrazeny ve 

svém vlastním okně po zadání odpovídajícího kódu Čekání. 

Pro konfiguraci nastavení Více kanálů zvolte Vícekanálové z nabídky Typy souborů 

vlevo v okně dialogu nastavení editoru nebo klikněte na ikonu Nastavení více kanálů  

v nabídce Vícekanálové na záložce NC Funkce. Dialog konfigurace Více kanálů je 

zobrazen dole. 

 

Okna lze synchronizovat s kódy čekání a editaci lze provádět ve všech oknech. 

Kódy čekání, které odpovídají, jsou zobrazeny žlutě a chybějící kódy čekání jsou 

zobrazeny fialově. 

 

 
Dialog konfigurace Více kanálů. 

Vícekanálové zobrazení 

 Povolit vícekanálové zobrazení 

Zaškrtněte toto pole pro aktivaci vícekanálového zobrazení. 
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 Vícekanálový režim 

Použijte toto rozbalovací menu pro stanovení, jak číst vícekanálové informace. 

Můžete buď vybrat jeden z předdefinovaných typů, nebo vlastní typ pro ruční 

definici vícekanálových příkazů. 

 Synchronizace pomocí čísel kanálů 

Zaškrtněte toto políčko, pokud synchronizační příkazy určují, s kterým kanálem se 

má provést synchronizace. 

Příklad: !2 znamená synchronizaci s kanálem 2. 

Pokud toto políčko není zaškrtnuto, provádí se synchronizace podle 

synchronizačních čísel. 

Příklad: M303 znamená synchronizaci se všemi kanály, které obsahují M303. 

 Spustit kanál 

Použijte toto pole pro určení začátku informací kanálu, pokud je víc kanálů uloženo 

v jednom souboru. 

Příklad: Zadejte O, pokud každý kanál začíná s číslem O. Můžete zadat několik 

řetězců a oddělit je čárkou. Pokud například první kanál začíná s G13 a druhý kanál 

s G14, pak do tohoto pole zadejte G13,G14. Můžete zadat také začátek informací 

kanálu pomocí pokročilého spouštěče. 

 Ukončit kanál 

Použijte toto pole pro určení konce informací kanálu, pokud je víc kanálů uloženo 

v jednom souboru. 

Příklad: Zadejte M30, pokud všechny kanály končí s M30. Můžete zadat také 

konec informací kanálu pomocí pokročilého spouštěče. 

 Synchronizační příkaz 

Použijte toto pole pro zadání synchronizačního příkazu. 

Příklad: Pokud jsou synchronizační body označeny !1, !2, ..., zadejte ! do tohoto 

pole.Pokud zadáte příkaz pomocí pokročilého spouštěče, pak musíte kolem 

synchronizační informace umístit <>. 

Příklad: Pro synchronizaci při M300-M399 do tohoto pole zadejte M3. Pro 

synchronizaci při všech Pxxx zadejte do tohoto pole P. 

 Synchronizační číslo 

Použijte toto pole pro zadání synchronizačního čísla. 
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Příklad: Pokud mají synchronizační body identifikační číslo, jako je WAIT(1001, 

kanál 1, kanál 2), kde identifikační číslo je 1001 a to musí odpovídat zároveň se 

synchronizačním příkazem. 

 Pořadí kanálů 

Použijte toto pole pro zadání pořadí kanálů, například 1,3,2. 

 Testovací pole 

Použijte toto pole pro otestování vícekanálového nastavení. 
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4.2.8 Nástrojový list 

Tato sekce popisuje, jak nastavit spouštěče seznamu nástrojů a generovat nástrojový list. 

Pro konfiguraci nastavení Nástrojového listu zvolte Nástrojová list z nabídky Typy 

souborů v levém oknu dialogu Nastavení Editoru. Dialog konfigurace Nástrojového listu 

je zobrazen dole. 

 

Dialog Nástrojový list. 

Nastavení seznamu nástrojů 

 Spouštěč nástroje 

Do tohoto pole zadejte spouštěč nástroje. 

Příklad: Pokud stroj používá T01 pro nástroj 01, zadejte do tohoto pole T. 

 Spouštěč $TOOL1 / $TOOL2 

Použijte tato pole pro zadání pokročilého spouštěče, který má být použit pro 

vygenerování proměnné $TOOL1/2. 

Příklad: Pro zahrnutí hodnoty, zadané za R, do následující řádky: (T1 5MM 

DRILL R33), zadejte spouštěč R. To přiřadí hodnotu R33 k $TOOL1. 

 Seřadit seznam nástrojů 

Zaškrtněte toto políčko pro třídění seznamu nástrojů. 
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 Když toto políčko zaškrtnete, je každý nástroj uveden v seznamu 

pouze jednou. 

 

 Ignorovat zdvojené informace (T020202 = T02) 

Ignoruje duplicitní/zásobníkové informace v čísle nástrojů, tedy T020202 by mělo 

být uvedeno jako T02. 

 Ignorovat 0 (T02 = T2) 

Ignoruje úvodní nuly v číslech nástroje, tedy T02 by mělo být uvedeno jako T2. 

 Dva řádky komentáře 

Zaškrtněte toto políčko, pokud komentář nástroje tvoří dva řádky. 

 Prohledat komentáře pod názvem nástroje 

Zaškrtněte toto políčko, pokud je komentář nástroje vždy umístěn pod řádkem 

výměny nástroje. 

 Šablona seznamu nástrojů 

Použijte toto políčko pro zadání adresáře šablony seznamu nástrojů. Klikněte na 

ikonu složky napravo  pro výběr šablony seznamu nástrojů. 

 Klikněte na ikonu  vedle ikony složky, pokud chcete editovat 

určenou šablonu seznamu nástrojů. 
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4.2.9 Další nastavení 

Tato sekce popisuje, jak konfigurovat specifické nastavení Typu souborů, tedy zde 

provedené nastavení bude použito na zvolený typ souborů, např. Frézování v ISO. 

Pro konfiguraci Dalšího nastavení zvolte Další nastavení z nabídky Typy souborů v 

levém oknu dialogu nastavení Editoru nebo klikněte na ikonu Další nastavení  v 

nabídce Typ souborů v záložce Editor. Zobrazí se tento dialog: 

 

Dialog konfigurace Dalšího nastavení. 

Obecné nastavení 

 Počet sloupců pro tisk 

Použijte toto pole pro zadání počtu sloupců, které mají být použity při tisku CNC 

programů vybraného typu souborů. 

 Označení maximální délky řádku 

Použijte toto pole pro nastavení polohy Označení maximální délky řádku. 

 Pokud používáte proporcionální font (tedy všechna písmena nemají 

stejnou šířku), označení nezobrazuje přesnou délku řádku. 
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 Vložit mezery při otevírání souboru 

Zaškrtněte toto pole pro automatické vložení mezer při otevírání souboru. 
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4.3 Obecné barvy 

Tato kapitola popisuje, jak konfigurovat nastavení obecných barev. Zde můžete nastavit 

své vlastní barvy simulací programů, atd. a okna CNC-Calc (pozadí, osy, kontura, atd.). 

Pro konfiguraci Obecné barvy klikněte na Obecné barvy v levém oknu dialogu 

Nastavení. Zobrazí se tento dialog: 

 

Dialog Obecné barvy. 

Obecné barvy 

Pro rychlou změnu konkrétní barvy ji vyberte ze seznamu a přejeďte s posuvníkem na 

požadovanou barvu. 

 Vyberte barvu 

Klikněte na toto tlačítko pro výběr předdefinované barvy ze seznamu nebo vytvořte 

vlastní barvu. 

 Výchozí 

Klikněte na toto tlačítko pro použití barvy jako výchozí na vybraný prvek. 
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4.4 Vnější aplikace 

Tato kapitola popisuje nastavení a použití externích příkazů. 

Pro konfiguraci Vnějších aplikací klikněte na Vnější aplikace v levém oknu dialogu 

Nastavení. Zobrazí se tento dialog: 

 

Dialog Vnější aplikace. 

Vnější aplikace č. 1 - 2 

 Položka v menu 

Použijte toto pole pro zadání textu v menu uvedeného v nabídce NC Funkce. 

 Umístění vnější aplikace 

Použijte toto pole pro výběr aplikace, která se má spustit. Můžete kliknout na ikonu 

složky  a vyhledat spustitelný soubor. 

 Parametry 

Použijte toto pole pro zadání parametrů příkazů.K dispozici jsou následující 

proměnné: 

 $FILE: Definuje název souboru bez cesty. 

 $PATH: Určuje cestu k souboru. 
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 $FILEPATH: Určuje název souboru s cestou. 

 $FILENOEXT: Definuje název souboru bez přípony. 

Příklad: Pro provedení příkazu s parametry -g C:\NCPRG\MOULD.NC 

C:\NCPRG\MOULD.NEW zadejte -g $FILE $OUTFILE a pak 

$PATH\$FILENOEXT.NEW do pole Výstupní soubor dole. 

 Výstupní soubor ($OUTFILE) 

Použijte toto pole pro zadání názvu výstupního souboru. K dispozici jsou 

následující proměnné: 

 $FILE: Definuje název souboru bez cesty. 

 $PATH: Určuje cestu k souboru. 

 $FILEPATH: Určuje název souboru s cestou. 

 $FILENOEXT: Definuje název souboru bez přípony. 

Příklad: Pro provedení příkazu s parametry -g C:\NCPRG\MOULD.NC 

C:\NCPRG\MOULD.NEW zadejte $PATH\$FILENOEXT.NEW a -g $FILE $OUTFILE 

do pole Parametry. 

 Pokud není zadán žádný výstupní soubor, předpokládá se, že bude 

upraven vstupní soubor. 

 

 

  



Nastavení editoru   117  

4.5 Mazatrol Viewer 

Tato kapitola popisuje, jak nastavit Mazatrol Viewer. Mazatrol Viewer vám umožňuje 

otevřít a prohlížet soubory Mazatrol přímo ze svého PC. 

 

Mazatrol Viewer je rozšiřující modul a vyžaduje proto licenční klíč podporující 

Mazatrol Viewer. Mazatrol Viewer se aktivuje v Rozšíření. 

 

 
Dialog konfigurace Mazatrol Viewer. 

Mazatrol Viewer 

 Jazyk 

Vyberte jazyk, který se používá pro zobrazování dat Mazatrol. 

 Desetinná čísla Mazatrol Viewer 

Použijte toto pole pro určení, kolik desetinných míst má být použito pro zobrazení 

hodnot v Mazatrol Viewer. 

 Zobrazit TPC Data 

Zaškrtněte toto pole pro zahrnutí dat TPC při zobrazování souborů Mazatrol. 
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Nastavení fontu 

 Toto políčko zobrazuje příklad vybraného fontu. Klikněte na tlačítko fontu  

napravo a vyberte jiný font. 
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4.6 Rozšíření 

V této kapitole naleznete obecné informace o způsobu správy Rozšíření. 

 

Editor musí mít příslušnou licenci na rozšíření, které v něm chcete spouštět. 

Když zvolíte Rozšíření v oknu nastavení Editoru, zobrazí se následující dialog: 

 

Dialog Rozšíření. 

Vyberte rozšíření 

 Zakázat vykreslení drah 

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu Vykreslení drah nástrojů. 

 Vykreslení drah nástrojů vyžaduje licenci CIMCO Edit. 

 

 Zakázat pokročilou simulaci 

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí modulu pokročilé simulace. 
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 Zakázat DNC komunikaci 

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu DNC komunikace. 

 Vyžaduje rozšířenou licenci modulu DNC pro CIMCO Edit. 

 

 Zakázat porovnání souborů 

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí funkce Porovnání souborů. 

 Zakázat pokročilé NC funkce 

Zaškrtněte toto políčko pro vypnutí pokročilých NC funkcí (Makra, Zrcadlení, 

Otočení, ...). 

 Pokročilé NC funkce vyžadují licenci CIMCO Edit. 

 

 Zakázat NC-Base 

Zaškrtněte pro vypnutí klienta NC-Base. 

 Pokud byl nainstalován spolu se serverem NC-Base, pak vyžaduje 

rozšířenou licenci pro CIMCO Edit. 

 

 Zakázat klient DNC-Max 

Zaškrtněte pro vypnutí klienta DNC-Max. 

 Pokud byl nainstalován spolu se serverem NC-Base a serverem 

DNC-Max, pak vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit. 

 

 Zakázat CNC-Calc 

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu CNC-Calc. 

 CNC-Calc vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit. 

 

 Deaktivovat Mazatrol Viewer 

Zaškrtněte toto pole pro vypnutí modulu Mazak Mazatrol viewer. 
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 Mazatrol Viewer vyžaduje rozšířenou licenci pro CIMCO Edit. 

 

Heslo nastavení 

 Heslo nastavení 

Použijte toto pole pro zadání hesla konfigurace. 

 Pokud heslo zapomenete, držte při spouštění editoru stisknutý 

Ctrl+Shift. 

 

 Cesta konfigurace maker/stroje 

Do tohoto pole zadejte, kam se mají ukládat typy souborů (*.mac). Klikněte na 

ikonu složky  napravo a vyberte cestu. 

 Můžete použít $USERNAME ad $COMPUTERNAME jako proměnné 

adresářů. 
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5 Nastavení DNC 

Pokud chcete konfigurovat nastavení komunikace mezi PC a vybraným strojem, můžete 

to udělat dvěma způsoby: 

 Můžete zvolit  Nastavení DNC z nabídky Přenos, vybrat požadovaný stroj a 

kliknout na tlačítko Nastavení. 

 Nebo můžete vybrat požadovaný stroj z lišty nástrojů Přenos a kliknout na ikonu 

Nastavení DNC  vedle Stroj. 

Pokud zvolíte DNC Nastavení z nabídky Přenos, zobrazí se toto okno: 

 

Dialog Nastavení DNC. 

Stroje 

Pokud je k počítači připojeno několik strojů, můžete si vybrat, s kterým strojem chcete 

komunikovat nebo ho konfigurovat. 

Konfigurace 

 Protokol 

Zde můžete pro vybraný stroj vybrat komunikační protokol. Standardní sériový 

protokol je výchozí volba v CIMCO Edit v6. Jsou k dispozici další protokoly pro 

CNC řídicí systémy, jako jsou Heidenhain, Mazak, atd. 
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Nemůžete vybrat protokol, ke kterému nemáte licenci. Pokud se o to 

pokusíte, počítač automaticky vybere předtím použitý protokol. 

 

 Informace o portu 

Zobrazuje ve zkratce nejdůležitější nastavení stroje. 

Příklad: COM1, 9600, 7E2 (Port: COM1, Baud rate: 9600, Data bits: 7, Parity: E 

(even), Stop bits: 2). 

 Typ stroje 

Zobrazuje seznam různých strojů, které lze použít jako šablony (např. Heidenhain, 

Frézování v ISO, Soustružení v ISO, atd.) 

 Nastavení 

Klikněte na toto tlačítko pro vstup do konfiguračního dialogu pro vybraný stroj. 

 Přejmenovat 

Klikněte na toto tlačítko pro přejmenování konfigurace stroje. 

 Přidat nový 

Klikněte na toto tlačítko pro přidání nové konfigurace. Zobrazí se toto okno: 

 

Přidat nový stroj. 

Zadejte název nové šablony stroje a pak klikněte na OK. Klikněte na Zrušit pro 

zrušení operace. 

 Smazat 

Klikněte na toto tlačítko pro smazání konfigurace. Budete dotázáni, zda opravdu 

chcete smazat konfiguraci stroje. 

 OK 

Klikněte na toto tlačítko pro použití nového nastavení a zavření konfiguračního dialogu. 
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5.1 Nastavení sériového portu 

Pro změnu DNC nastavení vyberte DNC Nastavení na záložce Přenos nebo klikněte na 

ikonu DNC nastavení v nabídce přenosu. 

Základní konfigurační dialog portu je zobrazen dole: 

 

Základní nastavení portu. 

Nastavení sériového portu 

 Port 

Seznam sériových portů ve vašem PC. Vyberte ten, který chcete použít s touto 

konfigurací stroje. 

 Rychlost v 

Přenosová rychlost v bitech za sekundu. Vyberte požadovanou rychlost z 

rozbalovacího seznamu. 

 Stop bity 

Vyberte počet stop bitů připojených za každý znak v komunikaci pro oddělení 

datových bitů. 
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 Požadovaný počet stop bitů závisí na vašem CNC řídicím systému. 

Podrobnosti prosím vyhledejte ve své příručce. 

 

 Data bity 

Vyberte počet bitů v každém znaku. Ve výchozím nastavení je pro přenos NC dat 

použit 7-bitový ASCII kód. 

 Parita 

Parita je metoda kontroly chyb, která indikuje, zda byl přenos úspěšný nebo ne 

přidáním 'bitu parity' (osmý bit při použití 7-bitového ASCII kódu pro přenos dat), 

aby byl zajištěn počet bitů s hodnotou '1', je-li sada bitů sudá nebo lichá. 

Metoda může pracovat v různých režimech: 

 Není: je zvoleno, pokud nemá být použito žádné paritní kontrolování chyb. 

 Sudá parita: v každém znaku je použito sudé číslo 1. 

 Lichá parita: v každém znaku je použito liché číslo 1. 

Pouze pro zvláštní případy (za účelem testování): 

 Označit parita: bit parity je vždy '1' a řádek je 'nízký'. 

 Prostor parita: bit parity je vždy '0' a řádek je 'vysoký'. 

Nastavení řízení toku 

 Řízení toku 

Procedura navázání spojení pro synchronizaci komunikace mezi počítačem a CNC 

řídicím systémem. Jsou dva typy řízení toku: 

Softwarové navázání spojení používá znaky XOn/XOff ASCII.  

Hardwarové navázání spojení používá řídicí spojení RTS/CTS ve specifikacích 

komunikace RS-232. 

Můžete vybrat jednu z následujících metod řízení toku z rozbalovacího seznamu: 

 Není: Neprovádí se žádné řízení toku. 

 Software: Pro řízení toku se používá softwarové navázání spojení. 

 Hardware: Pro řízení toku se používá hardwarové navázání spojení. 

 Hardware a Software: Používá se hardwarové a softwarové navázání 

spojení. 
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 Umožnit DTR 

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení vysokého DTR. 

 Umožnit RTS 

Zaškrtněte toto políčko pro nastavení vysokého RTS. 

Pokročilé nastavení portů 

 Zkouška parity 

Pokud chcete, aby CIMCO Edit v6 hlásil chyby parity, pak zaškrtněte políčko 

Zkouška parity. Vždy, když dojde k chybě, je zadaný znak vložen do souboru v 

místě příjmu. 

Lze zadat nestandardní znaky XOn a XOff. 

 Vlož po chybě parity 

Použijte toto pole pro zadání znaku, který má být vložen do přijatého souboru, 

pokud dojde k chybě parity při přijímání dat ze vzdáleného stroje. Pokud je toto 

pole prázdné, není vložen žádný znak. 

 XOn znak 

Použijte toto pole pro zadání znaku XOn. Pokud je toto pole prázdné, je použit 

standardní znak XOn.Pokud váš stroj vyžaduje nestandardní znak XOn, můžete ho 

zadat zde. 

 XOff znak 

Použijte toto pole pro zadání znaku XOff. Pokud je toto pole prázdné, je použit 

standardní znak XOff.Pokud váš stroj vyžaduje nestandardní znak XOff, můžete ho 

zadat zde. 

 

Můžete zadat znaky XOn, XOff a Vlož po chybě parity zadáním ASCII znaku, 

tedy zadejte $ pro získání ASCII znaku 36, nebo můžete zadat ASCII hodnotu 

takto \36. 
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5.2 Nastavení přenosu 

Pro konfiguraci nastavení přenosu klikněte na Přenos v nabídce vlevo v oknu Nastavení 

stroje. Dialog konfigurace přenosu je zobrazen dole: 

 

Nastavení Přenosu. 

Nastavení přenosu 

 CR/LF 

V tomto poli můžete zvolit znaky nového řádku z rozbalovacího menu nebo je 

zadat ručně. 

 

ASCII 13 a ASCII 10 nemají znakové znázornění a musí být proto 

zadány jako \13, resp. \10. 

 

 Výchozí spouštěč 

Použijte toto pole pro zadání výchozího spouštěče. DNC začne přenášet data od 

první řádky v souboru, který obsahuje zadaný výchozí spouštěč. Pokud není 

výchozí spouštěč zadán 

 Koncový spouštěč 

Použijte toto pole pro zadání koncového spouštěče. 
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 Řádek s koncovým spouštěčem není přenášen. 

 

 Poslat v začátku paketu 

Zde můžete zadat znak nebo textový řetězec, který by měl být odeslán na začátku 

přenosu. 

 Poslat v konci paketu 

Zadejte znak nebo textový řetězec, který by měl být odeslán na konci přenosu. 

 Vynechat řádky obsahující znaky: 

Vynechá řádky obsahující jeden nebo několik zadaných znaků. Důsledkem toho, že 

se zde něco zadá, je, že jakýkoliv řádek, obsahující tyto znaky nebo řetězce, nebude 

přenesen. 

 Odstranit znaky 

Použijte toto pole pro zadání znaků, které mají být odstraněny z přenášených dat. 

 Přerušit po příjmu znaků 

Ukončí přenos do řídicího systému po odeslání zadaného počtu znaků a to i tehdy, 

pokud program neskončil. Pokud je toto pole ponecháno prázdné, všechny příchozí 

znaky budou ignorovány. 

 Přeskočení času handshake (navázání spojení) (v sekundách) 

Zadaný čas, po který má CIMCO Edit v6 počkat po přijetí signálu zastavení toku 

(XOff a/nebo CTS nízké) ze vzdáleného stroje před tím, než ukončí spojení. Pokud 

není hodnota časového limitu zadána, počká se, dokud nebude přijat začátek toku. 

 Čas prodlevy před každou řádkou (ms) 

Zadejte dobu v milisekundách, kterou má CIMCO Edit v6 počkat, než začne 

odesílat novou řádku. 

 Čekat na XOn 

Toto políčko je zaškrtnuto, chcete-li, aby CIMCO Edit v6 počkal na Xon před 

odesláním dat. Tato volba je k dispozici pouze tehdy, pokud je v nastavení portu 

zapnuto Softwarové řízení toku. 
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 Čekám na tlačítko 'Start' 

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemá přenos začít, než kliknete na tlačítko Start v 

dialogu stavu přenosu. 

 Odebrat ASCII 0 

Zaškrtněte toto poli, pokud mají být z přenášených dat odstraněny ASCII 0. 

 Odstranit mezery 

Mezery (ASCII 32) a tabulátory (ASCII 9) jsou automaticky odstraněny ze souboru 

přenášeného do stroje. 

 Nahradit znaky tabulátoru mezerami 

Převede tabulátory (ASCII 9) na mezery (ASCII 32) před odesláním souboru do 

vzdáleného stroje. 

 Odeslat soubory s nestandardním CR/LF 

Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete odeslat soubory obsahující nestandardní 

znaky konců řádků, jako jsou \CR\LF\LF nebo \CR\CR. 

 

Při zadávání znaků do jednoho z vstupních polí lze postupovat dvěma způsoby: 

Můžete zadat vlastní znaky, jako je $* pro získání ASCII znaku 36 

následovaném ASCII 42, nebo můžete zadat ASCII hodnoty znaků, např. \36\42. 
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5.3 Nastavení příjmu 

Pro konfiguraci nastavení příjmu klikněte na Přijmout v nabídce vlevo v oknu Nastavení 

stroje. Dialog konfigurace příjmu je zobrazen dole: 

 

Nastavení příjmu. 

Nastavení příjmu 

 CR/LF 

Použijte toto pole pro zadání znaků konců řádků. 

Pokud zvolíte Automaticky, DNC se pokusí automaticky detekovat použitou 

kombinaci CR/LF. Pokud vzdálený stroj nepoužívá žádné standardní kombinace 

ASCII 13 a ASCII 10, musíte zadat příslušnou kombinaci CR/LF ručně. 

 Normální kombinace je ASCII 13 a po něm ASCII 10. ASCII 13 a 

ASCII 10 nemají znakové znázornění a musí být proto zadány jako 

\13 a \10. 

 

 Vynechat řádky obsahující znaky: 

Vynechá řádky obsahující jeden nebo několik zadaných znaků. Důsledkem toho, že 

se zde něco zadá, je, že jakýkoliv řádek, obsahující tyto znaky nebo řetězce, bude 

při přijetí smazán. 
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 Odstranit znaky 

Vybrané znaky budou automaticky odstraněny z přijatého toku. Z rozbalovacího 

menu můžete zvolit Není, ASCII 0 nebo Vše pod ASCII 32, pokud se něco z toho 

hodí. 

 Vynechat prázdné řádky 

Zaškrtněte toto políčko, pokud nemají být uloženy prázdné řádky. 

 Výchozí spouštěč 

Výchozí spouštěče jsou znaky, které signalizují, že CIMCO Edit v6 má začít 

ukládat příchozí data. Pokud není použit žádný výchozí spouštěč a pole je proto 

prázdné, CIMCO Edit začne ukládat na začátku souboru. 

 Výchozí spouštěč je první posloupnost přijatých znaků. 

 

 Koncový spouštěč 

Koncové spouštěče jsou znaky, které signalizují, že CIMCO Edit v6 má přestat 

ukládat příchozí data. Pokud nejsou použity koncové spouštěče a pole je proto 

prázdné, CIMCO Edit v6 bude pokračovat v ukládání až na konec souboru, kde 

vyprší konec časového limitu. 

 Koncový spouštěč je poslední posloupnost přijatých znaků. 

 

 Překročení času příjmu (sekundy) 

Určuje časový limit po posledním znaku, který byl přijat ze vzdáleného stroje, po 

kterém se počítač rozhodne, že byl příjem dokončen. Pokud není zadán žádný 

koncový spouštěč, měli byste zde zadat hodnotu, nebo budete muset proces příjmu 

zastavit ručně z dialogu stav příjmu. 

Pokročilé nastavení příjmu 

 Poslat XOn 

Když je toto políčko zaškrtnuto, DNC odešle znak XOn, když je připraveno k 

příjmu dat. 

 Poslat v začátku příjmu 

Zadejte řetězec, který má být odeslán do CNC, když začne operace příjmu. 
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Při zadávání znaků do jednoho z vstupních polí lze postupovat dvěma způsoby: 

Můžete zadat vlastní znaky, jako je $* pro získání ASCII znaku 36 

následovaném ASCII 42, nebo můžete zadat ASCII hodnoty znaků, např. \36\42. 
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5.4 Nastavení adresářů 

V následujícím dialogu můžete definovat adresáře Odeslání a Příjmu. Pro nastavení 

adresářů klikněte na Adresáře v seznamu vlevo v oknu Nastavení stroje. Zobrazí se tento 

dialog: 

 

Nastavení adresářů Odeslání a Příjmu. 

Výchozí odeslání 

 Výchozí adresář odeslání 

Zadejte výchozí cestu odeslání v tomto poli nebo klikněte na ikonu složky  

napravo a vyberte adresář. 

 Výchozí přípona 

Použijte toto pole pro zadání výchozí přípony souborů, které mají být odeslány. 

 Další přípony 

Použijte toto pole pro zadání dalších přípon souborů, které mají být odeslány. 

Výchozí příjem 

 Výchozí adresář příjmu 

Zadejte výchozí adresář příjmu nebo klikněte na ikonu složky  napravo a vyberte 



134   Nastavení DNC  

adresář. 

 Výchozí přípona 

Použijte toto pole pro zadání výchozí přípony souborů pro přijaté soubory. 

 Další přípony 

Použijte toto pole pro zadání dalších přípon přijatých souborů. 
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5.5 Informace o verzi 

Pokud chcete zjistit, kterou verzi CIMCO Edit v6 používáte, prostě klikněte na 

Informace o verzi vlevo. Tuto informaci můžete získat i z hlavního menu pomocí volby 

Nápověda a kliknutím na O programu. 

 

Informace o verzi. 
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6 Použití Online Nápovědy 

Tato kapitola popisuje, jak používat systém online nápovědy v produktech CIMCO. 

Standardní Windows Nápověda je k dispozici v rozbalovacím menu Nápověda kliknutím 

na Online nápověda. 

6.1 Použití nápovědy v dialozích 

CIMCO Edit v6 obsahuje řadu dialogů, které obsahují zaškrtávací políčka, textová pole a 

tlačítka pro konkrétní konfigurace. 

Pro získání nápovědy ke konkrétní položce v dialogu klikněte na ? v horní části 

dialogového okna, jak je zobrazeno dole. 

 

Klikněte na otazník. 

To změní kurzor na šipku a otazník což signalizuje, že jste v režimu nápověda. Nový 

kurzor je zobrazen dole. 

 

Kurzor - otazník. 

Teď klikněte na položku, o které chcete další informace. Pokud je k dispozici nápověda 

pro vybranou položku, zobrazí se malé okno zobrazující text nápovědy. Pokud není k 

dispozici žádná nápověda, spustí se obecná nápověda. Příklad kontextové nápovědy je 

zobrazen dole. 

 

Kontextové informace. 

Můžete také zobrazit kontextovou nápovědu pro položku dialogu kliknutím do pole a pak 

stisknutím F1. 
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6.2 Nápověda k tisku nápovědy 

Pokud chcete prostě vytisknout jednu sekci této online nápovědy, stiskněte tlačítko Tisk 

na liště nástrojů (zobrazené dole). 

 

Tlačítka nápovědy. 

Pokud chcete vytisknout víc než několik sekcí, měli byste si otevřít PDF verzi online 

nápovědy. PDF dokument umožňuje dosáhnout mnohem lepší kvalitu tisku. 

Můžete si stáhnout PDF verzi uživatelské příručky z internetových stránek CIMCO. 

 

Pro otevření PDF souboru budete potřebovat Adobe Reader. 

 


