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Mobilní telefon s pøipojením k internetu
a mojePCO, mi umožòují neustálou
kontrolu nad:

stavem objektu

zabezpeèovacím zaøízením

pøípadnými závadami
zabezpeèovacího zaøízení

zobrazením místa vzniku poplachu

vzdáleným ovládáním Alarmu
a jiných zaøízení

podrobným výpisem událostí
za zvolené období

(vypnuto/zapnuto)

(tzv. stav smyèek)

(napø. topení, osvìtlení apod.)

•

•

•

•

•

•

Moje støežené objekty:

Co vše mojePCO
umožòuje?
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m. /index.phpmojepco.cz

1221 RD Novák František

12:47:05 24.05.2013

AKTUALIZACE ODHLÁSIT

1. 2.

POPLACH
TECHNICKÉ STAVY ZAØÍZENÍ

230V BATERIE KOMUNIKACE

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

Topení Alarm

HLÍDANÉ SEKCE

POSLEDNÍ UDÁLOSTI

ZOBRAZIT VÝPIS

12:47



Jak se mám pøihlásit
do aplikace?
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Pøihlášení je velice jednoduché:

v mém mobilním telefonu si otevøu
internetový prohlížeè, kde zadám adresu

Po potvrzení adresy
se mi zobrazí pøihlašovací obrazovka

nebo obdržím sms, kde mám uveden
odkaz na stránky

ke zkušebnímu otevøení použiji
zde uvedené údaje

pro osobní pøihlášení použiji údaje
obdržené od své bezpeènostní agentury

stiskem tlaèítka
otevøu hlavní obrazovku

m.mojepco.cz.

m.mojepco.cz

PØIHLÁSIT

(pro pøíští pohodlný návrat mohu
zatrhnout tlaèítko ZAPAMATOVAT)

•

•

•

•

•

Moje poznámky:
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m. /login.phpmojepco.cz

PØIHLÁSIT

PØIHLÁŠENÍ UŽIVATELE

ZAPAMATOVAT

UŽIVATELSKÉ HESLO:

ID ÈÍSLO PCO:

1

UŽIVATELSKÉ ID:

791

1234

14:48



Jak vypadá obrazovka
po pøihlášení?
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Po pøihlášení se mi otevøe hlavní obrazovka,
kde je zobrazen:

naètení aktuálních údajù v aplikaci

zabezpeèené oblasti objektu (

a jejich stav

aktuální stav, který mì informuje o výpadku
sítì, vybití baterie, nebo poruše systému

zde mohu zapnout/vypnout svá zaøízení

– naètení aktuálních dat

– ukonèení  aplikace

(mojePCO)

(1221 RD Novák František)

(14:49:15 24.05.2013)

(kliknutím na logo aplikace
se vždy vrátím na hlavní obrazovku)

(kliknutím na název objektu se mi zobrazí
všechny mé hlídané objekty,
napø. rodinný dùm, chata, firma apod.)

napø. garáž,
hospodáøská budova, rodinný dùm apod.)

(zakódováno/odkódováno)

(napø. topení, alarm, osvìtlení, apod.)

(kliknutím se mi zobrazí výpis všech
událostí v nastaveném období)

•

•

•

•

•

•

•

•

Název aplikace

Název objektu

Datum a èas

Hlídané sekce

POPLACH

Technické stavy zaøízení

Vzdálené ovládání

Poslední události

Aktualizace

Odhlásit

•

•

klidový stav objektu (bez poplachu)
narušení støeženého objektu
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POPLACH

m. /index.phpmojepco.cz

1221 RD Novák František

14:49:15 24.05.2013

AKTUALIZACE ODHLÁSIT

1. 2.

POPLACH
TECHNICKÉ STAVY ZAØÍZENÍ

230V BATERIE KOMUNIKACE

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

Topení Alarm

HLÍDANÉ SEKCE

POSLEDNÍ UDÁLOSTI

ZOBRAZIT VÝPIS

14:49



Jak mám øešit poruchu
technického stavu zaøízení?

Jak poznám
zakódovaný/odkódovaný objekt?
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V záložce se mi zobrazí
všechny hlídané oblasti objektu,

Pokud je oblast zakódována ,
ikona svítí .

Pokud je oblast odkódována ,
ikona svítí .

Hlídané sekce

(napø. pøízemí, 1. patro, garáž, apod.)

(støežena)

(nestøežena)

•

•

èervenì

zelenì

Poruchy signalizují .

K nejèastìjším poruchám zaøízení patøí
výpadek sítì, vybití baterie nebo porucha
komunikace.

výpadek sítì – provìøím pøíèinu výpadku

, popø. kontaktuji
servisní spoleènost, která provedla
instalaci systému

baterie, porucha komunikace – kontaktuji
servisní spoleènost

(zkontroluji jistièe, možný výpadek
elektrického proudu)

èervené ikony

Jak vyøeším poruchu zaøízení:

•

•

Moje servisní spoleènost:
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Narušení objektu
POPLACH
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Pokud je objekt narušen, pøíjde
na mùj mobilní telefon sms zpráva.

Odkazem v sms zprávì otevøu vstupní
obrazovku aplikace

a vyplním pøihlašovací údaje.

Poté se mi zobrazí hlavní obrazovka,
kde svítí
a to znamená, že je objekt narušen

.

kliknutím na ,
otevøu stránku, kde se mi zobrazí detailní
informace o místech vzniku poplachu,
napøíklad:

– poplach vznikl v 14:40:21,
dne 24.5.2013

– poplach vznikl v 14:41:05,
dne 24.5.2013

(pøihlašovací)

(v nìkteré èásti objektu vznikl poplach)

Vchod

Pracovna

èervená ikona POPLACH

èervenou ikonu POPLACH

V pøípadì poplachu se okamžitì obrátím
na svou bezpeènostní agenturu!

•

Moje bezpeènostní agentura:
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m. /poplachy.phpmojepco.cz

1221 RD Novák František

14:51:05 24.05.2013

PØEDCHOZÍ DALŠÍ

POPLACH

Kuchynì
14:11:00 14.05.2013

Kuchynì - požár
15:16:52 14.05.2013

Obývací pokoj
12:35:11 22.01.2013

Pracovna
14:41:05 24.05.2013

Sklep
15:11:08 14.05.2013

Vchod
14:40:21 24.05.2013

Zadní vchod
11:06:02 22.01.2013

14:51



Vzdálené ovládání alarmu
a jiných zaøízení
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Aplikace mojePCO umožòuje pomocí
vzdáleného ovládání zapnout/vypnout
Alarm, popøípadì jiné zaøízení v objektu

Zapnutí napø. alarmu provedu
kliknutím na ikonu Alarm
a potvrdím tlaèítkem

Nyní se mi ikona Alarmu zobrazí ,
je tedy zapnut. Vypnutí provedu stejným
zpùsobem, pouze se ikona zobrazí .

(topení, osvìtlení, otevøení  brány, apod.)

Tuto funkci nemusí nìkteré
zabezpeèovací ústøedny podporovat.

Jakým zpùsobem vzdálenì
zapnu/vypnu zaøízení?

NASTAVIT.

èervenì

zelenì

Moje poznámky:
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m. /index.phpmojepco.cz
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AKTUALIZACE ODHLÁSIT

1. 2.

POPLACH
TECHNICKÉ STAVY ZAØÍZENÍ

230V BATERIE KOMUNIKACE

VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ

Topení Alarm

HLÍDANÉ SEKCE

POSLEDNÍ UDÁLOSTI

ZOBRAZIT VÝPIS

NASTAVIT

14:52



Výpis událostí
zabezpeèovacího zaøízení
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Aplikace dovoluje zobrazit výpis událostí
(historii) zabezpeèovacího zaøízení
za nastavené období. Pomocí výpisu
mohu zkontrolovat jednotlivé události
a jejich èas vzniku.

Kliknutím na datum otevøu tabulku,
ve které nastavím období výpisu

Jak zadám interval výpisu?

NASTAVIT–

Interval výpisu se mi objeví v horní èásti
aplikace a obsahuje údaje, které se staly
v nastaveném období

na hlavní obrazovce kliknu na tlaèítko

(napø. kdy vznikl
poplach, kdy byl poplach vypnut, informace
o slabé baterii...).

Jak ukonèím aplikaci?

ODHLÁSIT.

1221 RD Novák František

07.05.2013 - 14.05.2013

INTERVAL VÝPISU

VÝPIS OD:

16.05.2013

VÝPIS DO:

24.05.2013

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Po Út St Èt Pá So Ne

Kvìten 2013
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m. /index.phpmojepco.cz

1221 RD Novák František

16.05.2013 - 24.05.2013

PØEDCHOZÍ DALŠÍ

UDÁLOSTI
Vypnul uživatel František Novák
14:46:13 24.05.2013

Poplach loupež Pracovna
14:41:05 24.05.2013

Poplach loupež Vchod
14:40:21 24.05.2013

Vznik akce
14:38:48 24.05.2013

Poplach loupež Vchod
14:38:48 24.05.2013

Obnovení smyèky Garáž
14:16:50 24.05.2013

Záložní baterie OK
13:16:12 24.05.2013

14:53



Svět
BEZPEČÍ

®

www.svetbezpeci.cz

Pøihlášení:
m.mojepco.cz
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