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INFORMÁCIE O ZNAČKÁCH 
 
Značky BLUETOOTH®, GPRS®, GSM® sú registrované ochranné známky spoločností, ktoré sú 
ich vlastníkmi; názvy výrobkov uvedených v tomto návode môžu byť registrovanými ochrannými 
známkami ich majiteľov. 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
 

Tento symbol označuje informácie a inštrukcie, ktorých spojazdnenie môže byť 
za istých okolností nebezpečné. Preto operácie, ktoré sú popísané v takto 
označenom texte, musia byť prevedené iba kvalifikovaným a skúseným 
technickým personálom v súlade s miestne platnými bezpečnostnými normami 
a podľa inštrukcií uvedených v tomto návode.  

 
VŠEOBECNÉ UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA 
 
PRACUJTE BEZPEČNE! 
POZOR! – Kvôli zaisteniu bezpečnosti osôb je bezpodmienečne nutné dodržovať inštrukcie 
uvedené v tomto návode. 
POZOR! – Tento návod obsahuje dôležité bezpečnostné inštrukcie: dobre ho uschovajte pre 
neskoršie použitie.  
POZOR! – Všetky inštalačné, zapojovacie, programovacie a údržbárske práce vykonané na 
zariadení musia byť prevedené výhradne kvalifikovaným technikom! 
 
Dodržujte nasledujúce upozornenia: 
– na žiadnej časti výrobku neprevádzajte úpravy, s výnimkou úprav uvedených v tomto návode. 
Výrobcom nepovolené úpravy by mohli byť zdrojom nebezpečia a spôsobiť nesprávne 
fungovanie zariadenia. Výrobca sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody spôsobené 
svojvolne upravenými výrobkami.  
– výrobok bol navrhnutý a vyrobený pre použitie v interiéri. Vo vonkajšom prostredí može byť 
používaný iba za vhodných poveternostných podmienok. Krabička zariadenia ich nechráni proti 
prieniku vody alebo iných kvapalín. 
– pokiaľ je výrobok využívaný ako ovládacie zariadenie, musí byť nainštalovaný na vhodnom 
mieste, mimo dosah detí a minimálne vo výške 150 cm od podlahy. 
– pri čistení povrchu výrobku používajte mäkkú, navlhčenú handru (nie mokrú!). Dôležité 
upozornenia – Nepoužívajte kvapaliny, ktoré obsahujú alkohol, benzén, rozpúšťadlá alebo iné 
horlavé látky. Použitie takýchto látok by mohlo výrobok poškodiť.  
– zachádzajte opatrne s LCD obrazovkou, aby nedošlo k jej poškrabaniu. 
–tento manuál dobre uschovajte pre prípadné neskoršie použitie, ako sú napr. programovacie 
operácie alebo údržba výrobku. 
– obalové materiály, v ktorých je výrobok dodávaný, zlikvidujte v súlade s miestne platnými 
predpismi. 
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1 POPIS VÝROBKU A MOŽNOSTI JEHO POUŽITIA 
 

 
 
Výrobok Oview je zariadenie určené k programovaniu a ovládaniu zariadenia Nice, ktoré je 
vybavené systémom “BusT4”, a je používané pre automatizáciu garážových brán, závory a pre 
dalšie podobné aplikácie. 
Akékoľvek iné použitie je nevhodné! Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody 
spôsobené nevhodným použitím výrobku, ktoré by bolo v rozpore s inštrukciami uvedenými v 
tomto návode. 
 
1.1 – Základné prevádzkové parametre jednotky Oview 
 
Zariadenie Oview komunikuje s ostatnými zariadeniami prostredníctvom kábla BusT4, preto 
môže komunikovať iba s výrobkami, ktoré sú vybavené konektorom BusT4, tj. s výrobkami, ktoré 
spadajú do systémovej výrobnej rady “NiceOpera” (ohľadom informácií týkajúcich sa tohto 
systému odkazujeme na poznámku uvedenú na okraji tejto stránky “Čo je to Nice Opera”). 
Jednotka Oview sa aktivuje len vtedy, pokiaľ ju pripojíte k nejakému zariadeniu, pretože odoberá 
elektrické napájanie priamo z tohoto zariadenia. 
Jednotka Oview môže byť používaná buď ako systém pre programovanie jednotlivých zariadení 
alebo ako systém pre ovládanie automatizačnej techniky. Používanie jednotky Oview je vhodné 
pre automatizačné techniky so značným technologickým vybavením, pretože umožňuje: 
– programovať jedno alebo niekoľko zariadení zapojených do siete; 
– ovládať jednu alebo niekoľko automatizačných techník; 
– prevádzať diagnostiku jedného alebo niekoľkých zariadení zapojených do siete. 
– archivovať* prevedené nastavenie a naprogramované parametre jednotlivých zariadení 
(archivácia dát je napríklad užitočná pre rýchlu konfiguráciu zariadzenia v prípade výmeny 
nejakého komponentu). 

Oview a príslušentvo 

Použitie samostatnej jednotky Oview 

Použitie modulu 
OVBT a softwaru 

Použitie modulu OVBTGSM 
a mobilného telefónu  

Použitie modulu 
OVBTGSM 
a softwaru  
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* Poznámka – Archivovacie operácie sú k dispozícii iba v prípade použitia príslušného softwaru 
pre zariadenie, pripojeného k programátoru Oview (viď kapitola 7). 
 
Jednotka Oview môže byť používaná ako inštalačným technikom, tak i koncovým užívateľom. 
Pokiaľ bude inštalačný technik používať zariadenie Oview, môže programovať parametre, 
upravovať dáta a prevádzať údržbu každého zariadenia, ktoré je súčasťou automatizačnej 
techniky. Koncový užívateľ môže používať jednotku Oview ku každodennému ovládaniu jedného 
alebo niekoľkých automatizačných techník.  
Ak si to inštalačný technik praje, môže užívateľovi umožniť prístup k programovaniu niektorých 
parametrov. To môže byť užitočné v prípadoch, keď bude mať užívateľ potrebu upraviť hodnoty 
sprístupnených parametrov počas používania svojej automatizačnej techniky. 
Pokiaľ je vytvorená celá sieť zariadení, spočíva hlavná výhoda používania jednotky Oview v 
tom, že umožňuje inštalačnému technikovi nakonfigurovať naraz všetky zariadenia, ktoré sú 
súčasťou automatizačnej techniky, čím sa celý proces značne zjednoduší, skráti sa doba 
potrebná k takémuto nastaveniu a technik sa nemusí presúvať z miesta na miesto, tak ako tomu 
bolo doposiaľ. 
 
Poznámka – Ohľadom podrobnejších informácií, týkajúcich sa vytvorenia siete Bus a ich 
konfigurácie a ovládania automatizačnej techniky prostredníctvom programovacej jednotky 
Oview, odkazujeme na návod “NiceOpera System Book”, ktorý je k dispozícii na webových 
stránkách www.niceforyou.com. 
 
1.2 – Príslušenstvo (volitelné) 
Jednotka Oview je vybavená 2 m káblom pre priame prepojenie s vybraným zariadením a 
držiakom pre pripevnenie programovacej jednotky na stenu. 
Všetky zariadenia sú volitelné; jedná sa o: 
– Modul Bluetooth®, s dodaným softwarom “Oview Software Suite”; 
– Modul Gsm®, s dodaným softwarom “Oview Software Suite”. 
 
Čo je to “Nice Opera” 
 
Nice Opera je systém tvorený jednotlivými zariadeniami, ktoré sú používané obvykle pre 
automatizačnú techniku, ktorá poháňa garážové brány a závory. Konkrétne sa jedná o tieto 
zariadenia: 
– diaľkové ovládače rady NiceOne; 
– prijímače rady NiceOne; 
– riadiace jednotky pre prevodové pohony so zapojením “BUST4”. 
K týmto zariadeniam je možné pridať ďalšie doplnkové výrobky, ako je napríklad software a 
hardware: 
– programovacia jednotka O–Box so softwarom určeným pre diaľkové ovládače a 
prijímače; 
– programovacia jednotka Oview určená pre riadiace jednotky a prijímače; 
– modul Bluetooth® so softwarom určeným pre prenos dát medzi jednotkou Oview a 
osobným počítačom alebo palmtopom (PDA); 
– modul GSM® so softwarom určeným pre prenos dát cez internet medzi jednotkou Oview 
a osobným počítačom alebo palmtopom (PDA); 
S nainštalovaným modulom Gsm® je možné používať i smartphone alebo bežný mobilný 
telefón: ktorého prostredníctvom je možné poslať príkaz platný pre príslušnú 
automatizačnú techniku, a to buď zavolaním alebo formou sms; so smartphonom 
vybaveným operačným systémom Window® Mobile je možné používať i software “Oview 
software suite”. 

http://www.niceforyou.com
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2 INŠTALÁCIA JEDNOTKY OVIEW AKO OVLÁDACIEHO PRVKU 
 
Pokiaľ chcete zariadenie Oview 
využívať ako pevný ovládací prvok, 
ktorý budete používať pre ovládanie 
automatizačnej techniky,  je nutné ho 
nainštalovať na vhodné miesto, mimo 
dosah detí a minimálne vo výške 150 
cm od zeme. 
Pri inštalácii zariadenia na stenu použite 
nástenný držiak, ktorý je súčasťou 
balenia. Pri montáži postupujte podľa 
obr. 2. 
Potom pripojte jednotku Oview k 
automatizačnej technike podľa inštrukcií 
uvedených v kapitole 3. 
 
––– POVINNOSTI INŠTALAČNÉHO 
TECHNIKA ––– 
 
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE – Po 
dokončení inštalácie a prevedení 
programovacích operácií jednotky 
Oview, ktorá bude slúžiť ako 
ovládacie zariadenie, musí inštalačný 
technik odovzdať užívateľovi časť 
tohto manuálu, ktorý sa nazýva 
“Návod na použitie”. 
Pokiaľ sa technik rozhodne, že 
ponechá zákazníkovi a užívateľovi 
voľný prístup k niektorým 
programovacím funkciám, je nutné 
mu odovzdať aj informácie, ktoré sa 
týkajú programovania týchto funkcií; 
tieto inštrukcie sú obsiahnuté na CD-
ROM “Programovateľné funkcie 
zariadení kompatibilných so sieťou BusT4”. 
 
3 PRIPOJENIE JEDNOTKY OVIEW K ZARIADENIU 
 
Jednotku Oview môžete pripojiť ku kompatibilnému zariadeniu dvoma spôsobmi: 
• dočasné pripojenie: umožňuje používať zariadenie Oview ako "prenosnú" programovaciu 
jednotku. V tomto prípade sa pri zapojení používa dodaný kábel (2 m), ktorý zasuniete do 
zásuvky na Oview (obr. 4) a do zásuvky “BusT4”, ktorou je vybavená riadiaca jednotka 
zariadenia, ktorú chcete naprogramovať (obr. 5 – Ohľadom prístupu k tejto zásuvke odkazujeme 
na inštruktážny manuál príslušného zariadenia. 
• trvalé pripojenie: toto pripojenie umožňuje používať zariadenie Oview ako "pevné" ovládacie 
zariadenie a programovaciu jednotku. V prípade toho zapojenia je pravdepodobné, že dodaný 
kábel (2 m) nebude dostatočne dlhý. Preto je nutné použiť predlžovací kábel alebo úplne nový 
kábel s potrebnou dĺžkou a týmito technickými parametrami: 
- typ použitého konektoru: zástrčka RJ45 6/4 (typ 6 so 4 kontaktmi); jedná sa o konektory, ktoré 
sa bežne používajú v telekomunikáciach pre zapojenie telefónov. 
- typy káblov, ktoré môžete použiť: 
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telefónny plochý kábel so 4 vodičmi; 
kábel pre alarm so 4 vodičmi (4 x 0,22 mm); 
UTP kábel kategórie 2, so 4 vodičmi (pokiaľ má kábel väčší počet vodičov, je nutné prebytočné 
vodiče odstrániť); 
STP kábel kategórie 5, so 4 vodičmi a s tienením (pokiaľ má kábel väčší počet vodičov, je nutné 
prebytočné vodiče odstrániť). 
- maximálna dĺžka káblu: viď dĺžky káblov uvedené v tabuľke 1. 
  

 Oview Oview + 
Bluetooth® 

Oview + 
GSM® 

Plochý telefónny kábel 300m 250m 150m 
Kábel pre zabezpečovacie alarmy 300m 300m 250m 
UTP kábel kategórie 2 500m 500m 400m 
STP kábel kategórie 5 700m 700m 400m 
 
Poznámky k tabuľke 1: 
• Maximálne dĺžky káblov sú vypočítané pre použitie v prostredí, kde úroveň 
elektromagnetických emisií dosahuje "civilné" úrovne. Pokiaľ chcete dosiahnúť vyššiu 
spoľahlivosť pri prenose dát prostredníctvom dlhých káblov, doporučujeme používať STP káble 
5. kategórie, pričom tienenie káblu pripojíte k zemneniu nasledujúcim spôsobom: 
– pokiaľ sú zariadenia zapojené "do kaskády" (alebo “reťazovo"), pripojte tienenia v náväznosti 
na zariadenie umiestnené na jednom konci reťazca; 
– pokiaľ sú zariadenia zapojené “do hviezdy”, pripojte tienením buď v náväznosti na jedno 
zariadenie alebo v náväznosti na stred hviezdy. 
• V prípade celej siete tvorenej jednotlivými zariadeniami, musíte celkovú dĺžku kábla vypočítať 
nižšie uvedeným spôsobom: 
– pokiaľ sú zariadenia zapojené "do kaskády" (alebo “reťazovo"), musí byť maximálna dĺžka 
kábla vypočítaná medzi dvoma zariadeniami, ktoré sú umiestnené na koncoch reťazca. 
– pokiaľ sú zariadenia zapojené “do hviezdy”,musí byť maximálna dĺžka kábla vypočítaná ako 
súčet dvoch najdlhších vetiev a k tomuto výsledku je nutné prečítať súčet polovice dĺžky 
všetkých ostatných vetiev väčšieho počtu zariadenia v rámci jednej siete je možné použiť 
príslušné zásuvky v tvare písmena “T”, ktoré sú obvykle označované ako "rozdvojky" a ktoré sa 
bežne používajú pre zapojenie telefónnych prístrojov. Typ rozdvojky, ktorú je nutné použiť je 
model RJ45 6/4 (typ 6 so 4 kontaktmi). 
• Z dôvodu ľahšieho odizolovania oboch koncov káblov a zapojenie vodičov do konektoru RJ45, 
je vhodnejší, aby vodiče obsiahnuté v kábloch boli vyrobené zo spletených vlákien, nie 
"rovného" typu. 
 
Potom, čo ste zvolili vhodný typ kábla, ktorý použijete pre pripojenie jednotky Oview k 
zariadeniu, postupujte nasledujúcim spôsobom: 
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01. Skôr než začnete výrobok inštalovať, uistite sa, že máte k dispozícii všetky náradia a 
materiály potrebné pre odborné prevedenie inštalácie. Ďalej skontrolujte či sú v dobrom 
technickom stave a spĺňajú požiadavky predpísané miestne platnými bezpečnostnými  normami. 
02. Vyberte vhodné miesto pre inštaláciu jednotky Oview. 
03. Položte rozvodné trubice alebo vysekajte drážky pre uloženie elektrických káblov. Poznámka 
– Trubice alebo drážky musia dostatočne chrániť elektrickú kabeláž pred nárazmi a poškodením 
alebo zlomením.  
04. Potom, čo ste pretiahli kábel ochrannou trubicou, ochráňte obe jeho konce konektorom, 
pritom dbajte na to, aby ste vodiče oboch konektorov použili v rovnakom poradí (obr. 3). 
05. Potom zapojte kábel do zásuvky na jednotke Oview (obr. 4) a do zásuvky “BusT4”, ktorou je 
vybavená riadiaca jednotka zariadenia, ktorá má byť ovládaná (obr. 5 – Prístup k tejto zásuvke 
je možný podľa príslušného inštruktážneho manuálu k tomuto zariadeniu). 
 
Poznámka - Ohľadom podrobnejších informácií týkajúcich sa problematiky uvedenej v tejto 
kapitole odkazujeme na manuál "Nice Opera System Book".  
 
 
4 ZÁKLADNÉ MOŽNOSTI POUŽÍVANIA JEDNOTKY OVIEW 
 
Jednotka Oview sa aktivuje len vtedy, ak je pripojená ku kompatibilnému zariadeniu, 
napájenému elektrickou energiou, pretože odoberá elektrické napájanie práve z tohoto 
zariadenia. 
Po zapnutí jednotky Oview sa na displeji objaví symbol, ktorý zastupuje typ pripojeného 
zariadenia. 
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• Legenda k tlačidlám 
jednotky Oview 
Oview sa skladá z 
nasledujúcich častí (obr. 6): 
1 – LCD obrazovka; 
2 / 4 – Smerové tlačidlá t a 
u: slúžia k presunu z jedného 
pola do druhého v rámci 
jednej obrazovky alebo k 
presunu z jednej obrazovky do 
druhej; 
3 / 5 – Smerové tlačidlá p a 
q: slúžia k úprave hodnôt vo 
zvolenom poli alebo k presunu 
v rámci jedného zoznamu; 
6 – Tlačidlo ¢ slúži pre 
potvrdenie hodnoty; 
7 – Tlačidlo ò slúži pre výber 
položky, ktorá sa objaví dole, 
na ľavej strane obrazovky (9); 
8 – Tlačidlo ò slúži pre výber 
položky, ktorá sa objaví dole, 
na pravej strane obrazovky 
(10). 
• Výstupná obrazovka 
jednotky Oview 
Po zapnutí jednotky Oview sa 
objaví obrazovka, ktorej 
budeme hovoriť "výstupná 
obrazovka”. 
Segmenty, ktoré tvoria túto 
obrazovku sú (obr. 7): 
A – Názov zvoleného 
zariadenia. 
B – Symbol, ktorý zastupuje 

typ pripojeného zariadenia; pokiaľ sa jedná o sieť zariadenia, objaví sa na obrazovke symbol 
prvého nájdeného zariadenia. 
C – Číslo, ktoré označuje skupinu, ktorému zvolené zariadenie patrí. 
D – Miestny čas a dátum. 
E – “menu”: táto položka umožňuje prístup ku všetkým dostupným funkciám, určeným pre 
naprogramovanie zariadenia. 
F– “príkazy”: táto položka umožňuje prístup ku všetkým dostupným funkciám, určeným pre 
ovládanie jedného alebo niekoľkých zariadení. 
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PREVÁDZKOVÉ REŽIMY JEDNOTKY OVIEW 
 
• Ovládanie automatizačnej techniky 
Pri ovládaní automatizačnej techniky je možné postupovať dvoma spôsobmi. Potom, čo ste 
zvolili skupinu, ku ktorej patrí automatizačná technika, ktorú chcete ovládať, vyšlete požadovaný 
príkaz jedným z nižšie uvedených spôsobov: 
A) Pre vyslanie priameho príkazu použite jedno z nasledujúcich tlačidiel: 
– OTVORIŤ = tlačidlo p (3 – obr. 6) 
– STOP = tlačidlo ¢ (6 – obr. 6) 
– ZATVORIŤ = tlačidlo q (5 – obr. 6) 
B) Pre vyslanie špeciálneho príkazu, ktorý dokáže automatizačná technika prevádzkovať, 
vyberte na obrazovke (obr. 7) položku “príkazy - comandi” stlačením tlačidla ò (7 – obr. 6) a 
potom zvolte položku “previesť príkaz - esegui comando”. Potom zvolte požadovaný príkaz v 
zobrazenom zozname.  
V tejto chvíli potvrďte zvolený príkaz “previesť - esegui” stlačením tlačidla ò (8 – obr. 6) alebo 
sa vráťte do predchádzajúcej obrazovky zvolením "späť - indietro” stlačením tlačidla ò (7 – 
obr. 6). 
Poznámka – Typ a počet príkazov uvedených v tomto zozname sa mení podľa typu zvolenej 
automatizačnej techniky. 
 
• Programovanie načasovaných príkazov 
Jednotka Oview je vybavená internými hodinami, ktoré je možné používať pri programovaní 
automatického vysielania príkazov, určených pre zvolenú automatizačnú techniku, v 
požadovaný deň a hodinu. Poznámka – Pokiaľ z dôvodu výpadku dodávky elektrickej energie 
nie je jednotka Oview napájaná, meria jej hodiny i  čas; ak je však počas doby, keď trvá výpadok 
dodávky elektrickej energie, naprogramované vyslanie nejakého príkazu, nebude táto operácia 
prevedená. 
Pri programovaní automatického prevedeniu príkazu v požadovaný deň a hodinu postupujte 
nasledujúcim spôsobom: 
a) vyberte skupinu, ku ktorej patrí automatizačná technika, ktorú chcete naprogramovať; 
b) vo východzej obrazovke (obr. 7) zvolte položku “príkazy” stlačením tlačítka ò (7 
– obr. 6) a potom zvolte položku “načasovaný príkaz”; 

c) na obrazovke, ktorá sa potom objaví (obr. 8) zadajte do 
príslušných polí požadované dni a hodiny. Poznámka – 
Pre každú automatizačnú techniku môžete naprogramovať 
maximálne 8 rôznych udalostí; 
d) potvrďte prevedené naprogramovanie zvolením položky 
“OK”, stlačením tlačítka ò (8 – obr.6). 
Dôležité upozornenie – Skontrolujte, či sú hodiny správne 
nastavené, podľa miestného času. 
Pozor – Načasované príkazy budú prevedené len v tom 
prípade, že aktivovaný (ON) príkaz “aktivácia 
načasovaných príkazov” (pod položkou “nastavenie”). 
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• Naprogramovanie riadiacej jednotky a prijímača 
Pri programovaní parametrov niektorého zo zariadenia postupujte nižšie uvedeným 
spôsobom: 
 
UPOZORNENIE – Pre prístup k funkciám obsiahnutým v položke 

"automatizačnej techniky" môže byť požadované zadanie hesla v prípade, že sa 
inštalačný technik rozhodol zabezpečiť prístup k programovacím funkciám. Ohľadne 
podrobnejších informácií odkazujeme na kapitolu “Používanie hesla”. 
 
a) vyberte skupinu, ku ktorej patrí zariadenie, ktoré chcete naprogramovať; 
b) vo východzej obrazovke (obr. 7) zvolte položku “menu” stlačením tlačítka ò (8 – obr. 6) a 
potom zvolte položku “automatizačnej techniky”: na obrazovke sa objaví zoznam pripojených 
zariadení, ktoré sú súčasťou tejto skupiny. 
c) v tejto obrazovke môžete: 
–  prechádzať zoznam s názvom nainštalovaných zariadení s pomocou smerových tlačidiel p 
alebo q; 
– prejsť k ďalšej skupine s pomocou smerového tlačidla u alebo k predchádzajúcej skupine 
stlačením smerového tlačidla t; 
– potvrdiť voľbu zariadenia prostredníctvom tlačidla 6 alebo 8; 
d) po potvrdení voľby sa objaví obrazovka, na ktorej je “menu s funkciami”. 
Toto menu môže byť zložené z nasledujúcich položiek: 
– “spoločné funkcie” (obsahuje funkcie, ktorými sú vybavené všetky riadiace jednotky a 
prijímače); 
– “funkcie riadiacej jednotky” (obsahuje funkcie, ktoré sú špecifické pre riadiace jednotky); 
– “funkcie prijímača” (obsahuje funkcie, ktoré sú špecifické pre prijímače); 
– “pokročilé funkcie” (obsahuje špeciálne funkcie, ktorými sú vybavené riadiace jednotky a 
prijímače); 
– (atd ......) 
Poznámka – Prítomnosť alebo absencia niektorých položiek v “menu s funkciami” závisí na typu 
zvoleného zariadenia. 
 
––– VEĽMI DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA ––– 
Každá položka nachádzajúca sa v “menu s funkciami” zaisťuje prístup k jednej skupine 
funkcií, ktoré potom umožňujú nakonfigurovať a prispôsobiť podľa vlastných 
požiadaviek vybrané zariadenie. Úplné prehľady týchto funkcií, platné pre jednotlivé 
riadiace jednotky a prijímače, sú uvedené na CD-ROM “Programovatelné funkcie 
zariadenia kompatibilných so systémom BusT4”, ktoré je priložené k zariadeniu. 
 
• Nastavenie prevádzkových parametrov jednotky Oview 
Pri nastavovaní prevádzkových parametrov jednotky Oview je nutné vo výslednej obrazovke 
(obr. 6) zvoliť položku “menu” stlačením tlačítka ò (8 – obr. 6) a potom položku “nastavenie”. 
Na obrazovke sa objaví zoznam parametrov, ktoré môžete upraviť: “názov” - “datum/hodina” - 
“aktivácia načasovaných príkazov” - “podsvietenie displeja”- “podsvietenie tlačidiel” - 
“heslo inštalačného technika” - “užívateľské heslo” - “informácie” - “jazyk” - 
“voľba siete” - “komunikácie”. 
Pre zobrazenie a upravenie jednotlivých parametrov musíte najprv zvoliť požadovaný parameter 
a potom prevádzať príslušné operácie v obrazovke, ktorá sa objaví na displeji. 
– názov: slúži k označeniu jednotky Oview nejakým názvom, aby sa tak uľahčila jej identifikácia 
v sieti ďalších zariadení; 
– dátum/hodina: slúži k nastaveniu dát a miestneho času. S pomocou smerových tlačítek t a 
u (2 a 4 – obr. 6) je možné sa presúvať medzi poliami, ktoré sú vyhradené pre dátum a hodinu, 
a prostredníctvom smerových tlačidiel p a q (3 a 5 – obr. 6) je možné tieto údaje upravovať; 
– aktivácia načasovaných príkazov: slúži k aktivácii alebo deaktivácii načasovaných príkazov. 
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Príkaz typu ON / OFF; priemyselne nastavená hodnota je “ON”; 
– podsvietenie obrazovky: slúži k nastaveniu intenzity podsvietenia displeja. Podsvietenie je 
možné nastaviť na hodnotu v rozmedzí od minimálneho podsvietenia 0% až po maximálne 
100%. Poznámka – Po 30 sekundách nečinnosti displeja sa intenzita podsvietenia zníži na 
minimálnu nastavenú hodnotu; 
– podsvietenie tlačidiel: slúži k nastaveniu intenzity podsvietenia tlačidiel. Podsvietenie je 
možné nastaviť na hodnotu v rozmedzí od minimálneho podsvietenia 0% až po maximálne 
100%. 
Po 30 sekundách nečinnosti tlačidiel sa intenzita podsvietenia zníži na minimálne nastavenú 
hodnotu; 
– heslo inštalačného technika: viď kapitola “Práca s heslami”; 
– užívateľské heslo: viď kapitola “Práca s heslami”; 
– informácie: slúži k zobrazeniu technických údajov jednotky Oview bez možnosti ich úpravy; 
– jazyk: slúži k nastaveniu jazykovej verzie; 
– voľba siete: táto položka obsahuje parametre “skupina” a “adresa”. 
Tieto parametre sa používajú pri zmene skupiny, ktorej patrí jednotka Oview, a osobné adresy 
tejto jednotky; 
– komunikácie: táto položka obsahuje nastavenie komunikačných modulov bluetooth®. 
Položka “bluetooth” obsahuje dve funkcie: “Passkey bluetooth” a “Pairing 
list”. 
• “Passkey bluetooth”: slúži k osobnému nastaveniu “Passkey” (hesla) jednotky Oview. 
Doporučujeme Vám, aby ste si nastavili heslo "passkey" (priemyselné nastavenie hesla je 
0000), aby bol neoprávneným osobám zamedzený prístup k parametrom jednotky Oview počas 
pripojenia prostredníctvom bluetooth® medzi jednotkou Oview a počítačom alebo PDA. Pozor! 
– Nezabudnite nové heslo "passkey", inak vám nebude umožnený prístup k parametrom 
jednotky Oview. 
• “Pairing list” slúži k vymazaniu zariadenia bluetooth®, ktoré bolo uložené do pamäti jednotky 
Oview po pripojení jednotky k počítaču alebo PDA. 
 
• Práca s heslami 
Heslá jednotlivých zariadení “NiceOpera” 
Všetky zariadenia systému “NiceOpera”, vrátane Oview, ponúka inštalačnému technikovi alebo 
užívateľovi možnosť obmedziť prístup neautorizovaným osobám prostredníctvom 
naprogramovaného hesla, tak aby bola znemožnená manipulácia s citlivými dátami, uloženými v 
pamäti zariadenia.  
Pokiaľ je zariadenie zabezpečené prostredníctvom hesla, je pred začatím akejkoľvek 
programovacej operácie nutné previesť najprv "prihlásenie" a po dokončení príslušnej operácie 
je nutné sa "odhlásiť", aby došlo k zakončeniu prevedenej operácie. Poznámka – správne 
prevedené “odhlásenie” ukončí programovaciu operáciu a súčasne znemožní prístup 
neautorizovaným osobám, pretože tým je znova aktivované nastavené heslo. 
Pozor! – Pri programovaní hesla niekoľkými zariadeniami (napríklad heslo pre jednotku Oview, 
riadiacu jednotku, prijímač atd.) je vhodné použiť rovnaké heslo pre všetky zariadenia, vrátane 
jednotky Oview. Touto zhodou sa vyhnete situácii, keď bolo potrebné sa znovu "prihlásit" do 
jednotky Oview pri každej výmene zariadenia, počas jej programovania. 
 
Heslo jednotky Oview 
Jednotka Oview umožňuje naprogramovať "heslo inštalačného technika" alebo “užívateľské 
heslo”. 
“Heslo inštalačného technika” slúži k zablokovaniu prístupu užívateľa k dátam a funkciám, 
ktorými sa nastavujú prevádzkové parametre, potrebné pre správne fungovanie jednotky Oview. 
Pokiaľ "užívateľské heslo" slúži k zamedzeniu prístupu neautorizovaným osobám a deťom k 
niektorým programovateľným funkciám (napríklad naprogramovanie načasovaných príkazov). 
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– Nastavenie hesla: vyberte vo východzej obrazovke (obr. 7) položku “menu” stlačením 
tlačítka ò (8 – obr. 6) a potom položku “nastavenie”. Teraz vyberte požadovanú funkciu (“heslo 
inštalačného technika” nalebo “užívatelské heslo”) a naprogramujte požadované heslo. 
Poznámka – Keď je heslo aktívne, jednotlivé funkcie a parametre jednotky Oview je možné 
vidieť,ale nie je možné ich upravovať. 
 
 
– “Prihlásenie” alebo “odhlásenie”, keď je zariadenie zabezpečené heslom: pokiaľ je 
jednotka Oview zablokovaná pomocou hesla, je pred zahájením programovacích operácií nutné 
previesť príslušný postup pre prihlásenie podľa nasledujúcich inštrukcií: vo výslednej obrazovke 
(obr. 7) vyberte položku “menu” stlačením tlačidla ò (8 – obr. 6) a potom položku “log in - 
prihlásenie”. Nakoniec musíte v nasledujúcej obrazovke zadať správne heslo. Po dokončení 
požadovaných programovacích operácií musíte túto sekciu uzavrieť a tým znova aktivovať 
nastavené heslo. Odhlásenie sa prevádza rovnakým postupom ako prihlásenie s tým rozdielom, 
že v “menu” vyberiete položku “log out - odhlásenie”. 
– Zmena alebo zmazanie navoleného hesla: potom, čo ste sa odhlásili a previedli príslušnou 
operáciu "pre nastavenie hesla" (viď táto kapitola), postupujte v poslednej obrazovke podľa 
nižšie uvedených inštrukcií: 
– naprogramujte nové heslo a uložte túto zmenu;  
alebo  
– odstráňte navolené heslo a nechajte pole vyhradené pre prázdne heslo a potom túto zmenu 
uložte. 
 
5 POUŽÍVANIE JEDNOTKY OVIEW S MODULMI BLUETOOTH® A GSM®   
 
Prevádzkové možnosti jednotky Oview môžu byť ešte rozšírené pokiaľ budete používať modul 
Bluetooth® alebo GSM® a software “Oview Software Suite”, ktorý je dodávaný spoločne s 
modulmi (viď obr. 1). Tieto moduly a software sú ponúkané ako voliteľné príslušenstvo; software 
je k dispozícii v 2 verziách: jedna je pre počítač a druhá pre PDA. Aby ste mohli software 
používať, musíte ho najprv nainštalovať do počítača alebo do PDA alebo do Smartphonu, 
pričom je nutné, aby toto zariadenie bolo vybavené spojením cez Bluetooth® alebo Internet. 
– Spojenie cez Bluetooth®: umožňuje pripojenie k jednotke Oview vďaka modulu Bluetooth® 
(ktorý musíte nainštalovať do jednotky Oview). Tento typ spojenia potom zaisťuje komunikáciu s 
jednotkou Oview z maximálnej vzdialenosti približne 10–15 m, pokiaľ nie je priestor prerušený 
nejakými prekážkami, alebo len na vzdialenosť niekoľkých metrov v prítomnosti priestorových 
prekážok (steny alebo iné). 
– Spojenie cez Internet: umožňuje pripojenie k jednotke Oview vďaka modulu Gsm® (ktorý 
musíte nainštalovať do jednotky Oview). Tento typ spojenia potom zaisťuje komunikáciu s 
jednotkou Oview prostredníctvom siete Gsm®. V tomto prípade môže komunikácia prebiehať na 
ľubovoľnú vzdialenosť, všade tam, kde je dostatočné pokrytie signálom. 
S modulom Gsm® je možné používať i smartphone a bežný mobilný telefón: s pomocou týchto 
zariadení je možné poslať príkaz do automatizačnej techniky prostredníctvom zavolania alebo 
formou sms; naviac so smartphonom, ktorý je vybavený operačným systémom Window® Mobile, 
je možné používať i software “Oview software suite”. 
 
Software “Oview Software Suite” je graficky spracovaný program vo forme prehľadných 
obrazoviek a umožňuje používať počítačovú alebo PDA klávesnicu, čím uľahčuje prevádzanie 
programovacích operácií a zadávanie dát. 
S týmto softwarom môže inštalačný technik prevádzať nie len všetky operácie, ktoré by inak 
robil priamo na jednotke Oview, ale naviac má možnosť vytvoriť databanku, ktorá mu potom 
slúži k ukladaniu a správe operácie, prevedených na naprogramovaných zariadeniach. Ďalej má 
možnosť prevádzať diagnostiku zariadenia na základe graficky spracovaných informácií, ktoré 
sú kompletné a neustále aktualizované, rovnako tak ako má možnosť aktualizovať firmware 
zariadenie. 
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Likvidácia výrobku 
Tento výrobok je zostavený z rôzných typov materiálov: niektoré z nich sú recyklovatelné, iné 
komponenty musia byť znehodnotené. Informujte sa o možnostiach recyklácie alebo 
znehodnotení, ktoré sú predpísané príslušnými smernicami, platnými v danej oblasti a 
vzťahujúcimi sa na túto kategóriu výrobkov.  
Pozor! - niektoré komponenty výrobku môžu obsahovať látky, ktoré poškodzujú životné 
prostredie alebo môžu byť nebezpečné, pokiaľ by sa nachádzali voľne pohodené. Mohli by 
pôsobiť škodlivo na životné prostredie aj na ľudské zdravie.  
Výrobok obsahuje batériu: batéria sa musí zo zariadenia vybrať a nesmie byť vyhodená do 
kontajnera pre bežný komunálny odpad, pretože obsahuje látky, ktoré znečišťujú životné 
prostredie, a preto musí byť znehodnotená alebo recyklovaná v súlade so zásadami 
"separovaného zberu odpadu" v súlade s miestne platnými nariadeniami.  
Tak ako vyplýva z uvedeného symbolu, je zakázané vyhadzovať tento výrobok do 
kontejnerov určených pre bežný komunálny odpad. Preto je pri znehodnotení výrobku 
nutné previesť separovaný zber v súlade s príslušnými metódami stanovenými 
miestne platnými smernicami alebo výrobok odovzdať predajcovi pri nákupe nového 
výrobku rovnakého typu.  
 
Pozor! – miestne platné smernice môžu ukladať vysoké pokuty v prípade 
nepovoleného znehodnotenia tohoto výrobku.  
 
Technické parametre výrobku 
 
Oview je vyrábaný firmou Nice S.p.a. (TV) Taliansko. 
Typológia: riadiaca, programovacia a diagnostická jednotka určená pre zariadenie vybavené 
spojením cez systém BusT4 
Použitá technológia: sériová komunikácia half duplex 19200 Bps cez diferenciálny Bus 
pre vysielanie príkazov, úpravu parametrov a kontrolu diagnostických dát  
Grafické rozhranie: displej LCD 128 x 64 bodov (46 x 29 mm); 2,2” 
Vstupné operačné zariadenie: joypad s 5 + 2 tlačidlá 
Podsvietenie obrazovky / tlačidiel: biele svetlo (chromatické koordináty: X = 0,29–0,33; Y = 
0,30–0,34) 
Hodiny s dátami: interné, so záložnou batériou (minimálna životnosť 10 rokov) 
Maximálny počet načasovaných príkazov: 64 
Prehľad prebehnutých udalostí: kapacita záznamu pre 400 udalostí 
Dĺžka prepojovacieho káblu: 
– dodaný kábel: 2 m 
– iný kábel: maximálne 700 m, merané od jedného bodu k druhému 
Napájanie: odobraté zo zariadenia zapojených do siete BusT4 
Prúdový odber: maximálne 20 mA (bez príslušenstva) 
Izolácia: III. trieda 
Krytie krabičky: IP 20 (použitie len v interiéri a v prostredí chránenom pred poveternostnými 
vplyvmi) 
Prevádzkové teploty: od -20°C do +55°C 
Rozmery (mm): 107 x 61 x h 20 (s nástenným držiakom: 125 x 70 x h 32) 
Hmotnosť: 75 g (bez kábla) 
 
Volitelné príslušenstvo: 
• pripájací modul s technológiou Bluetooth® 
• pripájací modul s technológiou GSM®–GPRS®
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ES PREHLÁSENIE O ZHODE 
ES prehlásenie o zhode podľa smernice 1999/5/ES 
Poznámka – Toto prehlásenie o zhode je súhrnom všetkých prehlásení o zhode vystavených 
pre výrobky citované v tomto návode; je aktualizované ku dňu vydania tohto manuálu a 
z tlačiarenských dôvodov bol jeho text typograficky upravený. Kópiu originálneho dokumentu 
prehlásenie o zhode vystaveného pre každý uvedený výrobok si môžete vyžiadať od spoločnosti 
Nice S.p.a. (TV) Taliansko. 
 
Nižšie podpísaný Lauro Buoro vo funkcii generálneho managera prehlasuje na vlastnú 
zodpovednosť, že výrobok: 
 
Výrobca: NICE s.p.a. 
Sídlo spoločnosti: Via Pezza Alza 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (Treviso) Taliansko 
Typ: Programovacia a ovládacia jednotka pre automatizačnú techniku 
Model: OVIEW24H  
Príslušenstvo: OVBT  
 
Spĺňa požiadavky uvedené v nasledujúcej smernici Európskej Únie: 
• 1999/5/ES; SMERNICE 1999/5/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 9. marca 
1999 o rádiových zariadeniach a telekomunikačných koncových zariadeniach a vzájomnom 
uznávaní ich zhody.  
Podľa nasledujúcich harmonizovaných noriem: 
ochrana zdravia: EN 50371:2002; bezpečnosť elektrických zariadení: EN 
60950–1:2001; elektromagnetická kompatibilita: EN 301 489–1V1.6.1:2005; 
EN 301 489–17 V1.2.1:2002; spektrum rádiového signálu: EN 300328 V1.7.1:2006, 
EN300440–2 V1.1.2:2004 
 
V súlade so smernicou 1999/5/ES (príloha V) spadá výrobok do 1. triedy a je označený: CE 
0682 
 
Okrem toho zodpovedá požiadavkám uvedeným v nasledujúcich európskych smerniciach, tak 
ako sú upravené smernicou 93/68/EHS prijaté Európskou radou 22. júna 1993: 
• 89/336/ EHS; SMERNICE 89/336/CEE EURÓPSKÉHO PARLAMENTU A RADY zo dňa 
3. mája 1989, o zbližovaní právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa 
elektromagnetickej kompatibility. 
Podľa nasledujícich noriem: 
EN 61000–6–2:2005, EN 61000–6–3:2001+A11:2004 
 
 
Lauro Buoro 
(generální manager) 
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UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 
 
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA A DALŠIE OPATRENIA 
 
POZOR! – Všetky inštalačné práce, zapojenie, programovacie operácie a údržba výrobku 
musia byť prevedené výhradne kvalifikovaným technikom! 
Dodržujte nasledujúce upozornenia: 
– zaistite, aby deti nemali prístup k jednotke Oview. 
– pri čistení povrchu zariadenia používajte mäkkú, navlhčenú handru (nie mokrú!). Dôležité 
upozornenie – Nepoužívajte tekutiny, ktoré obsahujú alkohol, benzén, rozpúšťadlá alebo iné 
horlavé látky. Použitie takýchto látok by mohlo výrobok poškodiť. 
– zachádzajte opatrne s LCD obrazovkou, aby nedošlo k jej poškrabaniu. 
– dobre si tento manuál uschovajte, môžete ho niekdy v budúcnosti potrebovať. 
– po skončení životnosti tohoto výrobku zaistite, aby bol znehodnotený alebo 
recyklovaný v súlade s miestne platnými predpismi. 
 
POPIS JEDNOTKY OVIEW 
Pri používaní jednotky Oview ako pevne umiestneného, nástenného ovládacieho zariadenia 
môže byť jednotka trvale aktívna, pretože je priamo a nepretržite napájaná z automatizačnej 
techniky, ku ktorej je pripojená. Pokiaľ ale nie je jednotka Oview používaná po určitú dobu, jej 
obrazovka sa prepne do prevádzkového režimu stand–by (zníži sa svetelná intenzita). Pre 
obnovenie normálneho stavu potom stačí stlačiť ktorékoľvek tlačidlo. 
Keď chcete ovládať automatizačnú techniku stačí na obrazovke jednotky Oview vyvolať názov a 
symbol príslušnej automatizačnej techniky a potom vyslať príkaz pomocou príslušného tlačidla 
(ohľadne podrobnejších informácií odkazujeme na kapitolu “Používanie jednotky Oview ako 
ovládacieho zariadenia”). 
 
• Legenda k tlačidlám jednotky Oview 

Oview sa skladá z nasledujúcich 
častí  
(obr. A): 
1 – LCD obrazovka; 
2 / 4 – Smerové tlačidlá t a u: 
slúžia k presunu z jedného pola do 
druhého v rámci jednej obrazovky 
alebo pre presun z jednej 
obrazovky do druhej; 
3 / 5 – Smerové tlačidlá p a q: 
slúžia k upravovaniu hodnôt vo 
vybranom poli alebo k presunu v 
rámci nejakého zoznamu položiek; 
6 – Tlačidlo ¢ slúži k potvrdeniu 
hodnoty; 
7 – Tlačidlo ò slúži k výberu 
položky, ktorá sa objaví na 
obrazovke vľavo dole (9); 
8 – Tlačidlo ò slúži k výberu 
položky, ktorá sa objaví na 

obrazovke vpravo dole (10). 
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• Výsledná obrazovka jednotky Oview 
Po zapnutí jednotky Oview sa objaví obrazovka, ktorú budeme označovať ako “výslednú 
obrazovku”. 
Táto obrazovka je zložená z týchto segmentov (obr. B): 

 A – Symbol, ktorý zastupuje pripojené 
zariadenie; v prípade celej siete zariadenie sa 
na obrazovke objaví prvé zariadenie, ktoré 
bolo automaticky nájdené a ktoré patrí k 
určitej skupine zariadenia. 
 B – Názov vybraného zariadenia. 
 C – Číslo, ktoré označuje skupinu zariadenia, 
ku ktorému vybrané zariadenie patrí.  
 D – Dátum a miestny čas. 
 E – “príkazy”: táto položka umožňuje prístup 
ku všetkým funkciám, ktoré sú k dispozícii 
pre ovládanie jedného alebo niekoľkých 
zariadení. 

 F – “menu”: táto položka umožňuje prístup 
ku všetkým funkciám, ktoré sú k dispozícii pri 
programovaní zariadenia. 

 
POUŽÍVANIE JEDNOTKY OVIEW AKO OVLÁDACIEHO ZARIADENIA 
 
Pri ovládaní automatizačnej techniky môžete postupovať dvoma spôsobmi. Po výberu skupiny, 
ku ktorej patrí automatizačná technika, ktorú chcete ovládať, vyšlete požadovaný príkaz jedným 
z nasledujúcich spôsobov: 
1) pre vyslanie priameho príkazu použite jedno z nasledujúcich tlačidiel: 
– OTVORIŤ = tlačidlo p  (3 – obr. A) 
– STOP = tlačidlo ¢ (6 – obr. A) 
– ZATVORIŤ = tlačidlo q (5 – obr. A) 
2) pre vyslanie špeciálneho príkazu, ktorý je k dispozícii u zvolenej automatizačnej techniky, 
vyberte vo východzej obrazovke (obr. B) položku “príkazy” stlačením tlačidla ò (7 – obr. A) a 
potom vyberte položku “preveď príkaz”. Potom vyberte požadovaný príkaz v zobrazenom 
zozname. 
Teraz potvrďte vybraný príkaz zvolením položky “preveď” stlačením tlačidla ò (8 – obr. A) 
alebo sa vráťte do predchádzajúcej obrazovky zvolením položky “späť” stlačením tlačidla ò (7 – 
obr. A). 
Poznámka – Typ a číslo príkazu, ktoré sú uvedené v tomto zozname sa mení podľa druhu 
vybranej automatizačnej techniky.  
 
PREVÁDZKA JEDNOTKY OVIEW 
• Programovanie načasovaných príkazov  
Jednotka Oview je vybavená internými hodinami, ktoré môžete použiť pri programovaní 
automatického vydávania príkazov platných pre príslušnú automatizačnú techniku. Poznámka – 
Pokiaľ z dôvodu výpadku dodávky elektrickej energie nie je jednotka Oview napájaná, meria jej 
hodiny i naďalej čas; pokiaľ však je na dobu, keď trvá výpadok dodávky elektrickej energie 
naprogramovanej vyslanie nejakého príkazu, nebude táto operácia prevedená, ale zostane i 
naďalej naprogramovaná. 
Pri programovaní automatického prevedenia príkazov v požadovaný deň a hodinu postupujte 
nasledujúcim spôsobom: 
a) zvolte si skupinu, ku ktorému patrí automatizačná technika, ktorú chcete naprogramovať; 
b) vo výslednej obrazovke (obr. 7) vyberte položku “príkazy” sltačením tlačidla ò (7– obr. 6) a 
potom zvolte položku “načasovaný príkaz”; 
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c) na obrazovke, ktorá sa objaví (obr. C), zadajte do príslušných polí požadované dni a hodiny.  
Poznámka – Pre každú automatizačnú 
techniku máte k dispozícii 
naprogramovanie maximálne 8 rôznych 
príkazov; 
d) potvrďte prevedené naprogramovanie 
zvolením položky “OK” stlačením tlačidla 
ò (8 – obr. A). 
Dôležité upozornenie – Skontrolujte, či 

sú správne nastavené hodiny, podľa miestného času. 
Pozor – Načasované príkazy budú prevedené len v tom prípade, že je aktivovaný (ON) príkaz 
“aktivácia načasovaných príkazov” (pod položkou “nastavenia”). 
 
• Nastavenie prevádzkových parametrov jednotky Oview 
Pre nastavenie prevádzkových parametrov jednotky Oview je nutné vo východzej obrazovke 
(obr. B) vybrať položku “menu” stlačením tlačítka ò (8 – obr. A) a potom položku “nastavenie”. 
Na obrazovke sa objaví zoznam parametrov, ktoré sú k dispozícii: “názov” - “dátum/hodina” - 
“aktivácia načasovaných príkazov” - “podsvietenie displeja”- “podsvietenie tlačítok” - 
“heslo inštalačného technika” - “užívateľské heslo” - “informácie” - “jazyk” - 
“voľba siete” - “komunikácie”. UPOZORNENIE – Niektoré z týchto parametrov môžu 
vyžadovať zadanie hesla. Ohľadne podrobnejších informácií sa obráťte na technika, ktorý 
previedol inštaláciu zariadenia. 
Pre zobrazenie a upravenie každého parametra je nutné ho najprv vybrať a potom prevádzať 
príslušné operácie na obrazovke, ktorá sa objaví. Pozor! – Niektoré z týchto parametrov môžu 
byť zablokované inštalačným technikom a preto nie je možné ho upravovať. 
– názov: slúži k označeniu jednotky Oview nejakým názvom, aby sa tak uľahčila jeho 
identifikácia v sieti ďalších zariadení; 
– dátum/hodina: slúži k nastaveniu dát a miestného času. S pomocou smerových tlačítok t a 
u (2 a 4 – obr. A) je možné sa presúvať medzi poliami, ktoré sú vyhradené pre dátum a čas. 
Prostredníctvom smerových tlačítok p a q (3 a 5 – obr. A) je možné upravovať tieto údaje; 
– aktivácia načasovaných príkazov: slúži k aktivácii alebo deaktivácii načasovaných príkazov. 
Príkaz typu ON / OFF; továrensky nastavená hodnota je “ON”; 
– podsvietenie obrazovky: slúži k nastaveniu intenzity podsvietenia displeja. Podsvietenie je 
možné nastaviť na hodnotu v rozmedzí od minimálneho podsvietenia 0% až po maximálne 
100%. Poznámka – Po 30 sekundách nečinnosti displeja sa intenzita podsvietenia zníži na 
minimálnu nastavenú hodnotu; 
– podsvietenie tlačidiel: slúži k nastaveniu intenzity podsvietenie tlačidiel. Podsvietenie je 
možné nastaviť na hodnotu v rozmedzí od minimálneho podsvietenia 0% až po maximálne 
100%. 
Po 30 sekundách nečinnosti tlačidiel sa intenzita podsvietenia zníži na minimálnu nastavenú 
hodnotu; 
– heslo inštalačného technika: viď kapitola “Práca s heslami”; 
– užívateľské heslo: viď kapitolu “Práca s heslami”; 
– informácie: slúži k zobrazeniu technických parametrov jednotky Oview bez možnosti ich 
úpravy; 
– jazyk: slúži k nastaveniu jazykovej verzie; 
– voľba siete: táto položka obsahuje parametre “skupina” a “adresa”. Tieto parametre sa 
používajú pri zmene skupiny, ktorej patrí jednotka Oview, a osobné adresy tejto jednotky; 
– komunikácia: táto položka obsahuje nastavenie modulu pre komunikáciu prostredníctvom 
technológie bluetooth®. 
Položka “bluetooth” obsahuje dve funkcie: “Passkey bluetooth” a “Pairing 
list”. 
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• “Passkey bluetooth”: slúži k osobnému nastaveniu “Passkey” (hesla) jednotky Oview. 
Doporučujeme Vám, aby ste si nastavili heslo "passkey" (továrenské nastavenie hesla je 0000), 
aby bol neoprávneným osobám zamedzený prístup k parametrom jednotky Oview počas 
pripojenia prostredníctvom bluetooth® medzi jednotkou Oview a počítačom alebo PDA. Pozor! 
– Nezabudnite nové heslo "passkey", inak vám nebude umožnený prístup k parametrom 
jednotky Oview. 
• “Pairing list” slúži k vymazaniu zariadenia bluetooth®, ktoré boli uložené do pamäte jednotky 
Oview po pripojení jednotky k počítaču alebo PDA. 
 
• Naprogramovanie funkcie automatizačnej techniky 
Pre prístup k programovateľným funkciám automatizačnej techniky je nutné zvoliť vo východzej 
obrazovke (obr. B) položku “menu” stlačením tlačítka ò (8 – obr. A) a potom položku 
“Nastavenie” a nakoniec položku “automatizačné techniky”. 
Na obrazovke, ktorá sa objaví, zvoľte automatizačnú techniku, ktorú chcete naprogramovať. Je 
možné, že bude požadované zadanie hesla: to znamená, že nie sú k dispozícii funkcie, ktoré 
môžete naprogramovať.  
V opačnom prípade pokračujte a vyberte funkcie, ktoré je možné upraviť. 
 
• Práca s " užívateľským heslom " 
Aby bol ombmedzený prístup k niektorým programovateľným funkciám (napríklad 
programovanie načasovaných príkazov) osobám, ktoré k tomu nie sú oprávnené, ako sú 
napríklad tretie osoby alebo deti, ponúka jednotka Oview možnosť naprogramovať “ užívateľské 
heslo ”. 
– Nastavenie hesla: zvolte vo východzej obrazovke (obr. B) položku “menu” stlačením tlačidla 
ò (8 – obr. A) a potom položku “nastavenie”. Teraz vyberte funkciu “užívateľské heslo” a 
naprogramujte požadované heslo. 
Poznámka – Keď je heslo aktivované, je možné funkciu a parametre jednotky Oview zobraziť na 
obrazovke, ale nie je možné ho upravovať.  
– Operácia nutná pri "prihlásení" alebo "odhlásení" pokiaľ je aktivované heslo: keď je 
jednotka Oview zablokovaná prostredníctvom hesla, je nutné sa ešte pred zahájením 
programovacích operácií "prihlásiť" nasledujúcim spôsobom: vo východzej obrazovke vyberte 
(obr. B) položku “menu” stlačením tlačidla ò (8 – obr. A) a potom položku “log in - 
prihlásenie”. Nakoniec v nasledujúcej obrazovke zadajte správne heslo. Po prevedení 
požadovaných programovacích operácií je nutné túto pracovnú sekciu zavrieť a obnoviť platnosť 
nastaveného hesla rovnakým postupom ako pri prihlásení, ale s tým rozdielom, že v “menu” 
vyberiete položku “log out - odhlásenie”. 
– Zmena alebo odstránenie nastaveného hesla: potom, čo ste previedli operácie nutné pre 
"odhlásenie" a pre "nastavenie hesla” (viď táto kapitola), pokračujte v poslednej obrazovke tým 
spôsobom, že: 
– naprogramujete nové heslo a uložíte prevedené zmeny; 
alebo 
– odstránite nastavené heslo tým spôsobom, že necháte pole určené pre zadanie hesla prázdne 
a potom uložíte prevedené zmeny. 
 


