
Programovate¾né funkcie 
s pou�itím programátora Oview

NiceOne

rad OXI�

rad OX�

STF NICEONE – Rev00
Firmware: XU1 (433.92 MHz) - YU1 (868.46 MHz)



Je mo�né pou�i� heslo s maximálne 6 alfanumerickými znakmi. Pozor! � Nepou�ívajte ve¾ké písmená.
Funkcia je u�itoèná na obmedzenie prístupu nepovolaným osobám ku v�etkým alebo niektorým funkciám programovania 
zariadenia. Ak je zariadenie chránené heslom, pre vstup do programovania je neodmyslite¾né vykona� procedúru �log in� a na 
ukonèenie programovania procedúru �log out�. Poznámka � procedúra �log out� umo�òuje uzamknú� prístup nepovolaným 
osobám, a to po opätovnej aktivácii existujúceho hesla.
Pozor! � Pri programovaní hesla vo viacerých zariadeniach (napríklad v Oview, v riadiacej jednotke, v prijímaèi atï.) sa 
odporúèa pou�i� to isté heslo, rovnaké pre v�etky zariadenia vrátane Oview. Takto obozretne predídete potrebe vykonania 
procedúry �log in� pri ka�dej výmene zariadenia poèas pou�ívania Oview alebo softvéru.

Táto funkcia umo�òuje personalizova� prijímaè zámenou èísla jeho k¾úèa za personalizovaný k¾úè. Medzi dostupnými k¾úèmi sú 
�K¾úè O-Box�, �K¾úè in�talatéra�, �K¾úè zariadenia� a �K¾úè Altera (*)�.
(*) Poznámka � K¾úè �Altera� je kompatibilný s prijímaèom radu �FloR�.
DÔLE�ITÉ:
� Keï sa upravujú k¾úèe prijímaèa, treba vlo�i� rovnaké aj do príslu�ného vysielaèa a do O-Box, pokia¾ sa tento pou�íva na 

programovanie vysielaèov.
� Po zmene k¾úèa si treba starostlivo odlo�i� nové èíslo, inak v budúcnosti nebude mo�né èíta� a upravova� údaje a kódy 

ulo�ené v pamäti prijímaèa.

K¾úè Opera

Heslo in�talatéra

RÁDIOVÉ FUNKCIE

Tento parameter umo�òuje priradi� pohonu iný názov, ako má pôvodne, aby sa u¾ahèila jeho identifikácia (napr. �brána na 
severnej strane�).
Je mo�né pou�i� názov s maximálne 24 znakmi vrátane medzerníkov.

Tento parameter mô�e by� nastavený s hodnotou od 0 do 63. Hodnota nastavená vo výrobe je �0�.
Sústava je èíslo, ktoré musí by� povinne priradené ka�dému pohonu, prijímaèu alebo inému zariadeniu, potenciálne 
zapojite¾nému do siete BusT4, na definovanie jeho �oblasti klasifikácie�. Následne, poèas pou�ívania pohonov prítomných v 
komplexnom systéme, bude mo�né ovláda� súèasne v�etky zariadenia, ktoré majú rovnaké èíslo sústavy.

Tento parameter mô�e by� nastavený s hodnotou od 1 do 128. Hodnota nastavená vo výrobe je 2 pre prijímaèe a 3 pre 
riadiace jednotky.
Adresa je èíslo, ktoré musí by� povinne priradené ka�dému pohonu, prijímaèu alebo inému zariadeniu, potenciálne 
zapojite¾nému do siete BusT4, na jeho odlí�enie od ostatných zariadení prítomných v sústave. Je preto potrebné, aby 
zariadenia sústavy mali ka�dé inú adresu.

Adresa

Sústava

Meno

SPOLOÈNÉ FUNKCIE

Verzia firmvéru (nie je modifikovate¾ná)

Verzia hardvéru (nie je modifikovate¾ná)

Sériové èíslo (nie je modifikovate¾né)

Funkcia umo�òuje zobrazi� verziu hardvéru, ktorý je v zariadení.

Funkcia umo�òuje zobrazi� verziu firmvéru, ktorý je v zariadení.

Funkcia umo�òuje zobrazi� sériové èíslo, ktoré jednoznaène identifikuje zariadenie. Toto èíslo je odli�né pre ka�dé zariadenie, 
aj pri tom istom modeli.

Certifikáty

Táto funkcia umo�òuje èíta� a nastavi� certifikáty v prijímaèi. �Certifikát� je osobné èíslo (naprogramované vo výrobe a uvedené 
na sprievodnej karte ka�dého prijímaèa), ktoré identifikuje ka�dý jeden prijímaè a odli�uje ho od ostatných. Pou�itie certifikátu



Funkcia umo�òuje zobrazi� �prípady� generované alebo prijaté riadiacou jednotkou. Pod �prípadom� sa rozumie podmienka, 
ktorá zmení stav fungovania riadiacej jednotky, napríklad: aktivácia vstupu, ukonèenie manévru, zásah fotobunky alebo vstupu 
stop atï. V tejto sekcii je mo�né zobrazi� údaje a typ prípadu.

Funkcia umo�òuje in�talatérovi rozhodnú�, ktoré funkcie a parametre vybra�, aby boli vidite¾né a upravite¾né pre u�ívate¾a. 
Napríklad, z bezpeènostných dôvodov, in�talatér mô�e rozhodnú�, �e nedovolí u�ívate¾ovi upravova� parametre sily a rýchlosti 
pohonu.
Povolenia u�ívate¾a mô�u by� spravované výhradne s pou�itím �hesla in�talatéra� (správa hesla - spoloèné funkcie). 
Poznámka � V�etky parametre rôznych funkcií riadiacej jednotky alebo prijímaèa sú z výroby deaktivované.

Povolenia u�ívate¾a

História prípadov

POKROÈILÉ FUNKCIE

zjednodu�uje procedúru ukladania vysielaèa do pamäte prijímaèa, preto�e u� nenúti in�talatéra pracova� v dosahu príjmu 
prijímaèa.
Na obrazovke je mo�né vlo�i� 4 certifikáty: zaèínajúc zhora, prvý (1) je urèený pre pôvodný certifikát prijímaèa a ostatné tri (2 - 
3 - 4) sú urèené na vlo�enie prípadných personalizovaných certifikátov.
Poznámka � Bli��ie informácie o pou�ití certifikátov nájdete v návode �NiceOpera System Book�.

� vytvori� nový kód: vyberte �Nový�; vlo�te nový kód a nakoniec ho ulo�te výberom �Potvrdi��;
� prija� kód vysielaný z vysielaèa: vyberte �Prija� z TX�;
� h¾ada� existujúci kód: vyberte �H¾ada��;
� upravi� existujúci kód: ak je prijímaè, ktorý upravujete, u� vidite¾ný, vyberte �Upravi�� a zaènite s úpravou údajov. V opaènom 

prípade je potrebné najprv nájs� zariadenie pomocou procedúry �H¾ada��;
� odstráni� existujúci kód: ak je prijímaè, ktorý upravujete, u� vidite¾ný, vyberte �Odstráni�� a zaènite s mazaním. V opaènom 

prípade je potrebné najprv nájs� zariadenie pomocou procedúry �H¾ada��.

Táto funkcia umo�òuje vymaza� údaje nachádzajúce sa v pamäti prijímaèa. Je mo�né vymaza� kódy (Kódy), kódy a k¾úèe 
spolu (Kódy a k¾úèe) alebo v�etky parametre ulo�ené v pamäti (V�etko), èo vráti prijímaè na pôvodné nastavenie z výroby.

Vymazanie pamäte

Pou�ívanie rádiových kódov
Táto funkcia umo�òuje spravova� rádiové kódy prijímaèa. Je mo�né:




