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Zasady użytkownia
WA ŻN E - O DP O WI E DZI A LN O ŚĆ
Dziękujemy za wybór urządzeń firmy N exwell E ngineering.
A utor dołożył ws zelkic h s tarań aby informac je zawarte w dokumenc ie były aktualne i rzetelne, jednak nie może ponos ić odpowiedzialnoś c i za nieprawidłowe wykorzys tanie niniejs zej ins trukc ji, w tym
za znis zc zenie bądź us zkodzenie s przętu.
Ws zelkie prawa do udos tępnianyc h materiałów informac yjnyc h
s ą zas trzeżone. Kopiowanie w c elu rozpows zec hniania fragmentów lub
c ałoś c i materiałów jes t zabronione. U dos tępnione materiały można
kopiować zarówno we fragmentac h, jak i w c ałoś c i wyłąc znie na użytek włas ny.
A ktualną wers je ins trukc ji można pobrać ze s trony internetowej
www.nexwell.eu
Ze względu na rozwój produktów produc ent zas trzega s obie prawo
do zmian.
Ws zelkie zapytania i wątpliwoś c i dotyc ząc e s pos obu działania urządzeń N exwell E ngineering pros imy kierować na adres :

P rodukty N exwell nie s ą przeznac zone do zas tos owań; w medyc ynie jak np: bezpoś rednie zagrożenie i podtrzymywanie życ ia i zdrowia
ludzkiego; w przemyś le jak np: s terownie krytyc znymi ze względu
bezpiec zeńs twa proc es ami tec hnologic znymi oraz ic h s ys temów bezpiec zeńs twa oraz w innyc h aplikac jac h, któryc h awaria może być
przyc zyną zagrożenia życ ia ludzkiego lub katas trofy ekologic znej.
WA ŻN E - M I E JSC E M O N T A ŻU
P rodukty N exwell należy ins talować w miejs c ac h do któryc h zapewniony jes t dos tęp bez potrzeby użyc ia s pec jalis tyc znego oprzyrządowania (np. s przętu alpinis tyc znego) oraz w taki s pos ób by ewentualny montaż lub demontaż nie s kutkował s tratami materialnymi (np:
nie zamurowywać ).
WA ŻN E - O P A KO WA N I E I U T Y LI ZA C JA
P rodukty pakowane s ą w wykonane wyłac znie z naturalnyc h materiałów biodegradowalnyc h, przyjazne ś rodowis ku s egregowalne opakowania kartonowe oraz niezbędną do oc hrony urządzeń folię E SD.

biuro.tec hnic zne@nexwell.eu

N exwell E ngineering nie ponos i żadnej odpowiedzialnoś c i wynikając ej ze s pos obu użytkowania urządzeń. I ns talac ję należy przeprowadzić zgodnie z ws zelkimi obowiązując ymi normami dotyc ząc ymi
warunków bezpiec zeńs twa ins talac ji elektryc znyc h.
Wszelkie prace podłączeniowe należy przeprowadzić przy wyłączonym zasilaniu.

U tylizac ja zużytego s przętu elektryc znego i elektronic znego (dotyc zy
U nii E uropejs kiej i innyc h krajów E uropy z oddzielnymi s ys temami
zbiórki) E uropejs ka Dyrektywa 2 0 0 2 /9 6 /E C dotyc ząc a Zużytyc h
E lektryc znyc h i E lektronic znyc h U rządzeń (WE E E ) zakłada zakaz
pozbywania s ię zużytyc h urządzeń elektryc znyc h i elektronic znyc h
razem z innymi odpadami jako ś miec i komunalnyc h - grozi za to kara
grzywny. Zgodnie z prawem zużyte urządzenia mus zą być os obno
zbierane i s ortowane. P rzekreś lony s ymbol „kos za” umies zc zony
na produkc ie przypomina klientowi o obowiązku s pec jalnego s ortowania. Kons umenc i powinni kontaktować s ię z władzami lokalnymi lub
s przedawc ą w c elu uzys kania informac ji dotyc ząc yc h pos tępowania z zużytymi urządzeniami elektryc znymi i elektronic znymi.
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INSTALACJA
INSTALACJA

WIDOK "TERMINAL"

Rozpakować archiwum NexoVision.zip do pamięci urządzenia lub na dodatkowy
zewnętrzny nośnik (zwykle karta SD).

Widok umożliwiający komunikację z systemem niestandardowymi, niezapisanymi w postaci ikonek poleceniami.

Zainstalować aplikację klikając na ikonę "NV_Android.apk" zgodnie z procedura instalacji oprogramowania zewnętrznego na systemie Android.

Funkcjonalności dostępne w tym widoku dla poszczególnych jego elementów:

Skonfigurować ustawienia programu względem jego lokalizacji (patrz pkt 5).

WIDOK "PROJEKT"

Widok z kontrolkami umożliwiający sterowanie systemem.
Funkcjonalności dostępne w tym widoku dla poszczególnych jego elementów:
a) KONTROLKI
Krótkie kliknięcie - akcja (jeśli dostępna) i odświeżenie stanu
Długie kliknięcie - akcja dodatkowa (jeśli dostępna) i odświeżenie stanu
b) Przycisk "Lupa +"
Krótkie kliknięcie - powiększenie rozmiaru kontrolek
Długie kliknięcie - przełączenie widoku kontrolek (tekst pod ikonką, tekst po prawej
stronie ikonki)
c) Przycisk "Lupa -"
Krótkie kliknięcie - pomniejszenie rozmiaru kontrolek
Długie kliknięcie - zmiana ilości kolumn widoku (w kolejności: 1, 2, 3, 4, 6, 8)
d) Przycisk "Segregatory"
Krótkie kliknięcie - wybór grupy wyświetlanych kontrolek
Długie kliknięcie - wyświetlanie wszystkich kontrolek
e) Przycisk "Odśwież"
Krótkie kliknięcie - jednorazowe odświeżenie wszystkich kontrolek na bierzącym widoku
Długie kliknięcie - automatyczne cykliczne odświeżanie wszystkich ikonek na bierzącym widoku

a) Przycisk "info"
Wysyła do systemu komendę "system info <treść>" o treści wpisanej w polu
tekstowym.
b) Przycisk "warning"
Wysyła do systemu komendę "system warning <treść>" o treści wpisanej w polu
tekstowym.
c) Przycisk "error"
Wysyła do systemu komendę "system error <treść>" o treści wpisanej w polu
tekstowym.
d) Przycisk "Send"
Wysyła do systemu komendę o treści wpisanej w polu tekstowym.
e) Przycisk "Clear"
Czyści zawartość pola tekstowego.

WIDOK "POŁĄCZENIE"

Widok służący do konfiguracji i nawiązania połączenia z systemem.
Aby połączyć się z systemem należy uprzednio nawiązać połączenie z internetem lub
siecią lokalną.
Funkcjonalności dostępne w tym widoku dla poszczególnych jego elementów:
a) Pole tekstowe "Hasło"
Hasło dostępu do systemu przez kartę sieci LAN.
Krótkie kliknięcie - otwiera klawiaturę i umożliwia wpisanie hasła
Długie kliknięcie - automatycznie wypełnia pole hasłem domyślnym skonfigurowanym w zakładce "Ustawienia"
b) Pole tekstowe "IP"
IP karty sieci LAN.
Krótkie kliknięcie - otwiera klawiaturę i umożliwia wpisanie IP (format sytandardowy: xxx.xxx.xxx.xxx, np. 192.168.0.100)
Długie kliknięcie - otwiera listę domyślnych IP konfigurowanych w zakładce
"Ustawienia". Wybór IP z listy powoduje przepisanie go do pola tekstowego.
c) Pole wyboru "szyfrowanie"
Włącza/Wyłącza szyfrowanie połączenia (należy wybrać przed nawiązaniem połączenia)
d) Przycisk "Połącz"
Nawiązuje połączenie z systemem pod podanym adresem IP, uwierzytelniając użytkownika za pomocą podanego hasła.
Po nawiązaniu połączenia aktualizuje stan kontrolek aktualnie załadowanego projektu.
e) Przycisk "Zmień projekt"
Umożliwia zmianę aktualnie używanego projektu.
Jeśli plik XML o podanej nazwie nie istnieje w katalogu projektów, to zostanie utworzony nowy projekt. W przeciwnym wypadku istniejący projekt zostanie załadowany.
Długie kliknięcie w pole tekstowe nazwy projektu spowoduje pojawienie się listy
wyboru dostępnych projektów.
f) Przycisk "GET"
Umożliwia wysłanie do systemu żądania odczytu ostatniej informacji z bufora komunikacyjnego.
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WIDOK "USTAWIENIA"

WIDOK "EDYTOR"

Widok umozliwiający konfigurację ustawień oraz edycję aktualnie otwartego projektu.

Widok umozliwiający konfigurację ustawień aplikacji.

Funkcjonalności dostępne w tym widoku dla poszczególnych jego elementów:

Funkcjonalności dostępne w tym widoku dla poszczególnych jego elementów:

a) Ikony
Krótkie kliknięcie - wybór ikony

a) IP systemu

b) Przycisk "Edytuj"
Krótkie kliknięcie - wybór kontrolki do edycji

w polu "IP" i na jego liście.

c) Przycisk "Zapisz"
Krótkie kliknięcie - zapisanie zmian dla aktualnie edytowanej kontrolki

Domyślne IP systemu. IP to bedzie się pojawiało domyślnie w zakładce "Połączenie"

b) IP systemu (2)
Drugie domyślne IP systemu. IP to bedzie się pojawiało domyślnie w zakładce
"Połączenie" na liście pola "IP".

d) Przycisk "Dodaj"
Krótkie kliknięcie - dodanie nowej kontrolki o parametrach wpisanych w formularzu

c) Hasło
Domyślne hasło dostępu do karty sieci LAN. Hasło to bedzie się pojawiało domyślnie

e) Przycisk "Usuń"
Krótkie kliknięcie - wybór kontrolek do usunięcia
Długie kliknięcie - usunięcie uprzednio wybranych kontrolek

w zakładce "Połączenie" w polu "Hasło" (po włączeniu programu i/lub długim kli-

f) Przycisk "Grupy"
Krótkie kliknięcie - wybór grupy do edycji

d) Katalog z projektami

g) Przycisk "Zmień nazwę projektu"
Krótkie kliknięcie - zmiana nazwy aktualnego projektu

Domyślnie: /sdcard/NexoVision/Projekty

h) Przycisk "Zmień tapetę"
Krótkie kliknięcie - zmiana tapety dla aktualnego projektu

knięciu tego pola).

Ścieżka do katalogu z projektami.

e) Katalog z tapetami
Ścieżka do katalogu z tapetami.
Domyślnie: /sdcard/NexoVision/Tapety

i) Przycisk "Zmień skórkę"
Krótkie kliknięcie - zmiana skórki* dla aktualnego projektu

f) Plik konfiguracyjny
Ścieżka do pliku konfiguracyjnego.

Opis pól formularza:

Domyślnie: /sdcard/NexoVision/config.xml

a) Ikony dla poszczególnych stanów kontrolki
Krótkie kliknięcie w te pola spowoduje pojawienie się listy wyboru dostępnych ikonek.

UWAGA!!! Aby zmiany dokonane w tym widoku zostały uwzględnione

b) Typ
Krótkie kliknięcie w to pole tekstowe spowoduje pojawienie się listy wyboru dostępnych typów kontrolek.

UWAGA!!! W przypadku problemów z uruchomieniem programu, umieścić

c) Nazwa
Nazwa kontrolki (dla użytkownika).

w programie, należy zrestartować aplikację.

powyższe zasoby plikowe w domyślnych lokalizacjach ( w przypadku ich
braku - stworzyć je ).

d) Zasób
Nazwa zasobu w systemie, którym ma sterować kontrolka (wszystkie typy kontrolek oprócz logik).
e) Grupa
W przypadku gdy grupa o podanej nazwie nie istnieje, zostanie ona utworzona.
Długie kliknięcie w to pole tekstowe spowoduje pojawienie się listy wyboru dostępnych grup.
f) Zdarzenie
Zdarzenie od systemu, na które ma reagować kontrolka.
UWAGA!!! Obsługa funkcji jeszcze nie zaimplementowana (tylko dla logik).
g) Reakcja
Reakcja kontrolki na otrzymanie zdarzenia od systemu.
UWAGA!!! Obsługa funkcji jeszcze nie zaimplementowana (tylko dla logik).
h) Akcja
Zdarzenie wysyłane do systemu po kliknięciu w kontrolkę aktywujące działanie logiki (tylko dla logik).
* wygląd przycisków kontrolek
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