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Upozornění: 
 
Tato příručka se vztahuje na modely programovacích jednotek BUPC a MOU včetně 
příslušného softwaru pro komunikaci s počítačem BUPC3, společným pro obě jednotky. 
Každá programovací jednotka pracuje ve dvou režimech, proto příručka popisuje čtyři 
dostupné provozní režimy. Příslušné kapitoly jsou označeny symboly uvedenými v následující 
tabulce. 
 
Tab.1   
 
Programovací 

jednotka 
Režim Použití v následujících výrobcích Použitý 

symbol 
BUPC Bio Systémy rádiového dálkového ovládání B 
 FloR Systémy rádiového dálkového ovládání F 
MOU Mom Přístupový kontrolní systém s kartami MOM            C 
 Mot Přístupový kontrolní systém s klávesnicemi MOT   T 
 

Obsah: 
1             Popis B  F  C  T                                                                     4 
1.1   Součásti palmtopů BUPC a MOU                        5 
2  Jak používat modely BUPC a MOU  B  F  C  T           5 
2.1  Symboly                6 
2.2                   Volba jazyka                7 
2.3  Snímač kódu                7 
3  Funkce B  F  C  T               8 
3.1   Funkce BUPC v režimu “Bio”  B             8 
3.1.0  NABÍDKA FUNKCÍ (FUNCTION MENU) B           8 
3.1.1  TEST PŘENOSU (TRANSMIT TEST) B            8 
3.1.2  ZOBRAZIT KÓDY (SEE CODES) B            8 
3.1.3   PŘIDAT KÓDY (ADD CODES) B             8 
3.1.4   VYMAZAT KÓDY (CANCEL CODES) B            8 
3.1.5   VYHLEDAT KÓDY (SEARCH CODES) B           9 
3.1.6   VYMAZAT PAMĚŤ (CANCEL MEMORY) B           9 
3.1.7   ČÍST Z  PAMĚTI (READ MEMORY) B             9 
3.1.8   ZAPSAT DO PAMĚTI (WRITE MEMORY) B                      9 
3.1.9   VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ (CANCEL BUFFER) B         9 
3.1.10   BLOKOVAT PAMĚŤ (LOCK MEMORY) B            9 
3.1.11   ODBLOKOVAT PAMĚŤ (UNLOCK MEMORY) B                    10 
3.1.12   VLOŽIT HESLO (ENTER PASSWORD) B                     10 
3.1.13 ODSTRANIT HESLO (REMOVE PASSWORD) B                   10 
3.1.14 ZMĚNIT t ČASOVAČE (REMOVE PASSWORD) B                   10 
3.1.15 KLONOVAT KÓD TX (CLONE TX CODE) B                    10 
3.2  Funkce BUPC v režimu “Flor” F                      11  
3.2.0  NABÍDKA FUNKCÍ  F                       12 
3.2.1  TEST PŘENOSU (TRANSMIT TEST) F                     12 
3.2.2  ZOBRAZIT KÓDY (SEE CODES) F                     12 
3.2.3 PŘIDAT KÓDY (ADD CODES) F                                 12 
3.2.4 VYMAZAT KÓDY (CANCEL CODES) F                     12 
3.2.5 VYHLEDAT KÓDY (SEARCH CODES) F                    12 
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3.2.6 VYMAZAT PAM ĚŤ (CANCEL MEMORY) F                    12 
3.2.7   ČÍST Z  PAMĚTI (READ MEMORY) F                      13 
3.2.8   ZAPSAT DO PAMĚTI (WRITE MEMORY) F                               13 
3.2.9   VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ (CANCEL BUFFER) F                  13 
3.2.10   BLOKOVAT PAMĚŤ (LOCK MEMORY) F                    13 
3.2.11   ODBLOKOVAT PAMĚŤ (UNLOCK MEMORY) F                   13 
3.2.12 VLOŽIT HESLO (ENTER PASSWORD) F                     13 
3.2.13 ODSTRANIT HESLO (REMOVE PASSWORD) F                              14 
3.2.14 ZMĚNIT t ČASOVAČE (CHANGE t TIMER) F                               14 
3.2.15 OKNO Rnd (WINDOW Rnd) F                                                                       14 
3.2.16 KONTROLA Rnd (CONTROL Rnd) F                     14 
3.2.17 SYCHRONIZACE (SYNCHRONISM) F                     14 
3.2.18 POUZE ORIGINÁLNÍ (ORIG. ONLY) F                                                       14 
3.2.19 RND NA Tx (RND ON Tx) F                                                                          15 
3.2.20 ZMĚNIT KÓD Tx (CHANGE Tx CODE) F                                                   15 
3.2.21 ZRUŠIT ZMĚNU KÓDU (REMOVE COD.CHANGE) F                              15 
3.2.22 VŠE ORIGINÁLNÍ (ALL ORIGINAL) F                                                       15 
3.2.23 VLOŽIT ALTERA NA Tx (PUT ALTERA ON Tx) F                                    15 
3.2.24 VLOŽIT ALTERA NA Bm (PUT ALTERA ON Bm) F                                 15 
3.2.25 POUŽÍT ALTERA (USE ALTERA) F                                                            16 
3.3  Funkce MOU v režimu “Mom” C                                                                     16 
3.3.0                NABÍDKA FUNKCÍ (FUNCTION MENU) C                                                16  
3.3.1 TEST KARTY (CARD TEST) C                                                                      16 
3.3.2 ZOBRAZIT KÓDY (SEE CODES) C                                                              16 
3.3.3 PŘIDAT KÓDY (ADD CODES) C                                                                  16 
3.3.4 VYMAZAT KÓDY (CANCEL CODES) C                                                     16 
3.3.5 VYHLEDAT KÓDY (SEARCH CODES) C                                                   16 
3.3.6 VYMAZAT PAM ĚŤ (CANCEL MEMORY) C                                              17  
3.3.7 ČÍST Z PAMĚTI (READ MEMORY) C                                                          17 
3.3.8 ZAPSAT DO PAMĚTI (WRITE MEMORY) C                                              17 
3.3.9 VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ (CANCEL BUFFER) C                  17 
3.3.10 BLOKOVAT PAMĚŤ (LOCK MEMORY) C                                                 17 
3.3.11 ODBLOKOVAT PAMĚŤ (UNLOCK MEMORY) C                                      17 
3.3.12 VLOŽIT HESLO (ENTER PASSWORD) C                                                    18 
3.3.13 ODSTRANIT HESLO (REMOVE PASSWORT) C                                        18 
3.3.14 FUNKCE Ch1 (FUNCTION Ch1) C                                                                18 
3.3.15 FUNKCE Ch2 (FUNCTION Ch2) C                                                                18 
3.3.16 ZMĚNIT t ČASOVAČE 1 (CHANGE  t TIMER 1) C                                     18 
3.3.17 ZMĚNIT t ČASOVAČE 2 (CHANGE  t TIMER 2) C                                     18 
3.3.18 POČET OPERACÍ (OPERATIONS COUNT) C                                             18 
3.3.19 TYP KARTY (TYPE OF CARD) C                                                                 19 
3.3.20 ZMĚNIT KÓD KARTY (CHANGE CARD CODE) C                                   19 
3.4  Funkce MOU v režimu „Mot“ T                                                                       19 
3.4.0  NABÍDKA FUNKCÍ T                                                                                     19 
3.4.1               ZMĚNIT PROGRAMOVACÍ HESLO (CHANGE PSW PROG.) T               19 
3.4.2  ZOBRAZIT KÓDY (SEE CODES) T                                                              19 
3.4.3  PŘIDAT KÓDY (ADD CODES) T                                                                  20 
3.4.4  VYMAZAT KÓDY (CANCEL CODES) T                                                     20 
3.4.5 VYHLEDAT KÓDY (SEARCH CODES) T                                                   20 
3.4.6  VYMAZAT PAM ĚŤ (CANCEL MEMORY) T                                              20  
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3.4.7  ČÍST Z PAMĚTI (READ MEMORY) T                                                          20 
3.4.8  ZAPSAT DO PAMĚTI (WRITE MEMORY) T                                              20 
3.4.9  VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ (CANCEL BUFFER) T                  21 
3.4.10  BLOKOVAT PAMĚŤ (LOCK MEMORY) T                                                 21 
3.4.11  ODBLOKOVAT PAMĚŤ (UNLOCK MEMORY) T                                      21 
3.4.12  VLOŽIT HESLO (ENTER PASSWORD) T                                                    21 
3.4.13  ODSTRANIT HESLO (REMOVE PASSWORT) T                                        21 
3.4.14  FUNKCE Ch1 (FUNCTION Ch1) T                                                                21 
3.4.15  FUNKCE Ch2 (FUNCTION Ch2) T                                                                21 
3.4.16  ZMĚNIT t ČASOVAČE 1 (CHANGE  t TIMER 1) T                                     22 
3.4.17  ZMĚNIT t ČASOVAČE 2 (CHANGE  t TIMER 2) T                                     22 
3.4.18  POČET OPERACÍ (OPERATIONS COUNT) T                                              22 
3.4.19   POZASTAVIT KÓDY (SUSPEND CODES) T                                               22 
4.  Údržba B  F  C  T                                                                                              22 
4.1  Dobíjení akumulátoru B  F  C  T                                                                      22 
4.2      Informace o opatřeních k ochraně životního prostředí B  F  C  T                    23 
5.  Technické parametry B  F  C  T                                                                        23 
6.  Software pro BUPC                                                                                          24 
6.1  Úvod  B  F  C  T                                                                                                24 
6.2  Uživatelská licence programu BUPC3                                  24 
6.3  Požadavky na systém B  F  C  T                     24 
6.4  Připojení programovací jednotky BUPC k počítači B  F  C  T                 25 
6.5  Instalace B  F  C  T                        25 
7.  Použití programu BUPC3 B  F  C  T                     25 
7.1  Úvodní okno B  F  C  T                      25 
7.1.1  Číst z vyrovnávací paměti B  F  C  T                                           25 
7.1.2  Číst z paměti B  F  C  T                      26 
7.1.3  Otevřít  B  F  C  T                                  26 
7.1.4  Nový B  F  C  T                       26 
7.1.5  Nápověda B  F  C  T                       26 
7.1.6  Konec B  F  C  T                       26 
7.2  Hlavní okno B  F  C  T                      26 
7.2.1  Odpojit terminál B  F  C  T                      27 
7.2.2  Zapsat do vyrovnávací paměti  B  F  C  T                               27 
7.2.3  Zapsat do paměti B  F  C  T                      27 
7.2.4  Uložit jako B  F  C  T                                  27 
7.2.5  Tisk B  F  C  T                       27 
7.2.6  Kopírovat kód do TX B F                       28 
7.2.7  Kopírovat kód na kartu C                       28 
7.2.8  Propojit B  F  C  T                       28 
7.2.9  Označit názvem B  F  C  T                      28 
7.2.10  Přidat kód pomocí TX                      28 
7.2.11  Přidat kód z karty C                        29 
7.2.12  Přidat kód  B  F  C  T                       29 
7.2.13  Přidat více kódů B  F  C  T                      29 
7.2.14  Vymazat kód B  F  C  T                      29 
7.2.15  Nápověda B  F  C  T                       29 
7.2.16  Zavřít okno s kódy B  F  C  T                                29 
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1.Popis B  F  C  T 
 
Palmtopové programovací jednotky BUPC a MOU jsou kompaktní přenosné počítače, 
navržené firmou Nice k rozšíření a zjednodušení operací při instalaci a údržbě systémů 
rádiového dálkového ovládání řady „Bio“, „FloR“ a „Very VR“ u jednotky BUPC, a systémů 
kontroly přístupu řady „Mom“ a „Mot“ u jednotky MOU. 
Základní funkcí palmtopových programovacíh jednotek je vzájemná součinnost přímo s 
paměťovými kartami BM60, BM250 a BM1000 přijímačů nebo dekodérů, na kterých jsou 
uloženy provozní parametry a kódy. Ihned po stažení do programovací jednotky lze paměť 
zobrazit, kompilovat, upravovat a zpracovávat.  
Kromě toho jsou k dispozici různé přístupové funkce, jako například možnost změnit kód 
vysílače nebo karty. Programovací jednotky BUPC a MOU rovněž umožňují vytvoření 
záložní kopie celé paměti nebo, jsou-li připojeny k počítači, přenesení obsahu paměti do 
souboru na disku, takže lze vytvořit záložní archiv všech instalovaných systémů. 
 

1.1 Komponenty palmtopových programovacích jednotek BUPC a MOU  B  F  C  T 

 
V závislosti na typu jednotky (BUPC nebo MOU) balení obsahuje součásti popsané v 
následujícím obrázku a tabulce. 
 
 
 
 
 
 
 



Olymps Door s.r.o.  Návod k používání MOU a BUPC 

5 

 
 
Tab.2   
Seznam součástí a příslušenství jednotek BUPC a MOU 
 
                
Č. BUPC MOU Popis součástí 
1 X X Tlačítko zapnutí/vypnutí programovací jednotky 
2 X  Zdířka pro připojení kabelu vysílačů [12] nebo [13] 
3 X X LCD displej 
4 X  Zdířka pro snímač optického kódu vysílačů [10] nebo [11] 
5  X snímač karet odpovídačů 
6 X X Zdířka pro připojení zdroje nebo nabíječky akumulátoru 

[16] 
7 X X Zásuvný konektor pro paměťové karty BM60, BM250 a 

BM1000 
8 X X Konektor RS 232 pro spojení s počítačem pomocí kabelu 

[15] 
9 X X Membránová klávesnice – k aktivaci tlačítka stačí lehké 

stlačení 
 
 
 
Č. BUPC MOU Popis příslušenství 
10 X X Snímač optického kódu vysílače (musí být připojen ke 

zdířce [4]) 
11 X  Snímač optického kódu vysílače s  prodloužením 
12 X X Kabel pro připojení k vysílačům řady „Bio“ a „FloR“ (musí 

být zasunut do konektoru [2]) 
13 X  Kabel pro připojení k vysílačům řady „Very VR“ 
14  X CD-ROM s programem BUPC3 pro počítač 
15 X X Kabel RS 232 pro připojení programovací jednotek 

k počítači (konektor [8]) 
16 X X Nabíječka akumulátoru/zdroj energie 230 V – 12 V 300 mA 
 

 
 

2. Jak používat modely BUPC a MOU  B  F  C  T 
 
Palmtopové programovací jednotky BUPC a MOU jsou napájeny interními dobíjecími 
akumulátory. Jednotku jednoduše zapnete stisknutím tlačítka POWER. Po spuštění proběhne 
krátká testovací diagnostika hlavních interních komponentů a následně je jednotka připravena 
k použití. Jednotky BUPC a MOU se automaticky vypnou po uplynutí 1 minuty, během které 
nejsou prováděny žádné příkazy. Ručně jednotky vypnete jednoduše tak, že nejméně na 1 
sekundu stisknete tlačítko POWER. Po zapnutí jednotky a provedení testu se na displeji 
zobrazí NABÍDKA FUNKCÍ , ze které lze provést všechny dostupné funkce, včetně volby 
mezi režimy „Bio“ a „FloR „  na programovací jednotce BUPC a režimy „Mom“ a „Mot“  
na programovací jednotce MOU. 
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2.1 Symboly  B  F  C  T 
 
V okénku ve spodním levém rohu obrazovky se zobrazí grafické symboly označující operace, 
které lze provádět a tlačítka, která lze použít ve stávající fázi procesu. 
 
Tab.3  Popis symbolů                                                                                      
1.  Tlačítkem  DOLŮ vyberete následující funkci nebo kód. 
 
2.  Tlačítkem  NAHORU vyberete předchozí funkci nebo kód. 
 
3.  Při zadávání číslic tlačítkem VPRAVO posunujete kurzor doprava. 
 
4.  Při zadávání číslic tlačítkem VLEVO  posunujete kurzor doleva 
 
5.  Stisknutím tlačítka    CLEAR  opustíte stávající funkci a vrátíte se do NABÍDKY     
 
FUNKCÍ.   
 
 6.           Stisknutím tlačítka  ENTER aktivujete vybranou funkci nebo potvrdíte stávající    
 
 funkci.   
 
7.  Pouze u BUPC. Snímání optického kódu vysílače je aktivní. Vysílač přibližte ke  
 
snímači se stisknutým tlačítkem. 
 
8.           Pouze  u MOU . Snímání kódu karty odpovídače je aktivní. Kartu přibližte  ke  

snímači. 
 
9.     Vstup číselných údajů z klávesnice je aktivní. Můžete proto zapisovat čísla přímo  

pomocí numerických tlačítek 0,1,2,3…9. 
 
Spodní pravý roh obrazovky obsahuje další 2 symboly. První symbol označuje stupeň nabití 
akumulátoru: plný obdélník značí zcela nabitý akumulátor. Obdélník se postupně vyprazdňuje 
spolu s vybíjením akumulátoru. Úplně prázdný obdélník označuje zcela vybitý akumulátor. 
Druhý symbol popisuje stávající verzi podle tabulky: 
 
 
Tab.4  Provozní režimy BUPC a MOU 
 
Symbol   BUPC    MOU        Popis součástí: 
B X  Symbol označuje provoz v režimu „Bio“ 
F X  Symbol označuje provoz v režimu „FloR“ 
C  X Symbol označuje provoz v režimu „Mom“ 
T  X       Symbol označuje provoz v režimu „Mot“ 
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2.2 Volba jazyka  B  F  C  T 
 
Palmtopové programovací jednotky BUPC a MOU jsou předem nastaveny tak, aby pracovaly 
v různých jazycích, takže obsluha si může zobrazit zprávy v preferovaném jazyku. Proces 
volby jazyka se aktivuje stisknutím tlačítka ENTER v průběhu testování po zapnutí 
programovací jednotky. Po ukončení tohoto testu se stisknutím tlačítka ENTER aktivuje funkce 
výběru jazyka. Zde si můžete vybrat preferovaný komunikační jazyk pomocí tlačítek VLEVO   
nebo VPRAVO a volbu potvrdit tlačítkem ENTER. Zvolený jazyk bude trvale uložen v paměti a od 
tohoto okamžiku v něm budou zobrazovány všechny zprávy. 
 

2.3 Snímač kódu  B  F 
 
Programovací jednotka BUPC je vybavena systémem optického snímání kódů vysílačů, 
zatímco jednotka MOU  je vybavena systémem bezdotykového snímání kódů karet. Přímé 
snímání kódu slouží ke kontrole vysílače nebo karty při všech funkcích, které vyžadují zadání 
kódu. 
 
Tab.5  Optické snímání kódu vysílače jednotkou BUPC 
 

1. Optický snímač [10] nebo [11] připojte do příslušné zdířky [4] a indikátor vysílače 
přibližte k optickému snímači , jak je znázorněno na obrázku. 

 
2. Optický snímač s prodlužovacím kabelem [11] umožňuje ponechat programovací 

jednotku na místě a snímat optický kód vysílačů, aniž je musíte vyjmout z obalu. 
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Tab.6  Bezdotykové snímání kódu karty jednotkou MOU 
 

1. Kartu přiložte těsně k jednotce v poloze pro snímání [5] podle obrázku. 

 
3.Funkce  B  F  C  T 
 
Programovací jednotky BUPC a MOU umožňují provedení řady operací nazvaných 
FUNKCE (FUNCTION).  V závislosti na typu programovací jednotky a příslušného 
provozního režimu se funkce liší v rozsahu a způsobu použití. Následující kapitoly 
pojednávají o funkcích v členění pro určitou programovací jednotku a režim provozu. 
 
Kapitola 3.1    BUPC v režimu „Bio“ 
Kapitola 3.2    BUPC v režimu „FloR“ 
Kapitola 3.3    MOU v režimu „Mom“ 
Kapitola 3.4    MOU v režimu „Mot“ 
 

3.1 Funkce jednotky BUPC v režimu „Bio“  B 
Tato kapitola analyzuje funkce palmtopové programovací jednotky BUPC v režimu „Bio“. 
 

3.1.0) 0   Nabídka funkcí  B 
 
Jedná se o výchozí bod pro výběr všech funkcí. Do tohoto bodu se  vrátíte po skončení 
kterékoliv funkce nebo když funkci opustíte, stisknutím tlačítka CLEAR . V NABÍDCE 
FUNKCÍ stisknutím ENTER změníte „Mode“ (režim) a pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ 
vyberete režim „Bio“ nebo „FloR“. Stisknutím ENTER volbu potvrdíte, stisknutím CLEAR  volbu 
zrušíte. V nabídce dostupných funkcí se posunujete tlačítky NAHORU a DOLŮ nebo můžete 
zapsat přímo příslušné číslo a stisknout „Enter“. 
 

3.1.1) 1 TEST PŘENOSU B 
 
Funkce slouží ke kontrole správné činnosti BIO vysílačů tím, že zobrazí kód a ukáže stisknuté 
tlačítko. Pro tuto funkci potřebujete snímač optického kódu (viz tabulka 5). 
 

3.1.2) 2  ZOBRAZIT KÓDY B 
 
Fuknce zobrazí posloupnost kódů na paměťové kartě vložené do konektoru [7]. Zobrazí se 
kód, jeho poloha a celkový počet kódů. Například zpráva „1st of 25“ znamená, že je zobrazen 
první kód z celkového počtu 25 kódů v paměti. Ostatní  kódy zobrazíte tlačítkem DOLŮ, čímž 
se dostanete k dalšímu kódu. 
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3.1.3) 3  PŘIDAT KÓDY  B 
 
Funkce je určena k přidání nových kódů do paměti zasunuté do konektoru [7]. Kód lze přidat 
buď snímáním optického kódu (viz  tabulka 5) nebo zapsáním pomocí klávesnice [9]. Jestliže 
při psaní kódu uděláte chybu, posuňte blikající kurzor tlačítky VLEVO  a VPRAVO a čísla opravte. 
Na konci stisknutím ENTER potvrďte vložený kód. Po zadání je tentýž kód nabídnut znovu, 
takže ho lze použít jako základ pro rychlé vložení dalšího kódu nebo lze stisknutím tlačítka 
DOLŮ kód zvýšit o jednotku a tím vytvořit nově vkládaný kód. 
 

3.1.4) 4  VYMAZAT KÓDY  B 
 
Tato funkce je určena k vymazání jednoho nebo několika kódů v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Postup při použití této funkce je totožný se způsobem použití funkce PŘIDAT 
KÓDY, s výjimkou, že místo přidání je kód vymazán. 
 

3.1.5) 5  VYHLEDAT KÓDY  B 
 
Tato funkce je určena ke zjištění přítomnosti  určitého kódu v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. Použití funkce je stejné jako u funkce PŘIDAT KÓDY, s tou výjimkou, že místo přidání 
kódu je v tomto případě kód vyhledán a je-li nalezen, jeho poloha se zobrazí spolu s celkovým 
počtem přítomných kódů. 
 

3.1.6) 6  VYMAZAT PAM ĚŤ B 
 
Pomocí této funkce lze vymazat všechno kódy z paměti zasunuté do konektoru [7]. Po 
spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ (Jste si jistý?) s výzvou k opakovanému 
potvrzení. Tento postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si skutečně přejete 
vymazat paměť, stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
 

3.1.7) 7  ČÍST Z PAMĚTI  B 
 
Funkce slouží k přečtení všech kódů přítomných v paměti zasunuté do konektoru [7] a 
k vytvoření kopie ve vnitřní (vyrovnávací) paměti BUPC. Kopii kódů využívá funkce 
ZAPSAT DO PAMĚTI k získání duplikátu originální paměti. Protože se vyrovnávací paměť 
fyzicky skládá z energeticky nezávislých pamětí (tj. pamětí, které nejsou vymazány, když 
jednotka BUPC přestane být napájena), lze operaci ZAPSAT DO PAMĚTI provést také 
později s ohledem na operaci ČÍST Z PAMĚTI. 
 

3.1.8) 8  ZAPSAT DO PAMĚTI  B 
 
Funkce je určena  k zápisu kódů přítomných v interní (vyrovnávací) paměti do paměti 
zasunuté do konektoru [7], čímž se vytvoří kopie. Vyrovnávací paměť je třeba nejdříve 
„naplnit“ kódy ke kopírování pomocí funkce ČÍST Z PAMĚTI, která proběhne ve zdrojové 
paměti. 
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3.1.9) 9  VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ B 
 
Funkce je určena k vymazání kódů v interní paměti, čímž se tato paměť uvolní pro následující 
funkce ČÍST Z PAMĚTI. Po spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou 
k opakovanému potvrzení. Tento postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si 
skutečně  přejete vymazat paměť, stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
 

3.1.10) 10  BLOKOVAT PAM ĚŤ B 
 
Jedná se o blokování funkcí pro zjišťování kódů, je-li paměť v konektoru [7] zasunuta 
v přijímači. Ve skutečnosti přijímač se „zablokovanou“ pamětí nezjišťuje žádným způsobem 
kódy a jeho činnost je omezena pouze na kódy, které byly vloženy dříve, přičemž neumožňuje 
vložení nových kódů (viz také příslušné pokyny týkající se přijímačů). Upozornění: 
„blokování“ je aktivní, je-li paměť vložena do přijímače. Přidání kódů přímo BUPC pomocí 
funkce PŘIDAT KÓDY je stále možné. 
 
 
 
 

3.1.11) 1  ODBLOKOVAT PAM ĚŤ B 
 
Je zrušeno blokování funkcí pro zjišťování kódů, má-li být paměť v konektoru [7] zasunuta 
do přijímače. Tato funkce je přesným opakem funkce BLOKOVAT PAMĚŤ. 
 

3.1.12) 12  VLOŽIT HESLO B 
 
Funkce slouží se vložení hesla pro získání přístupu k údajům v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. „Heslo“ je šestimístné číslo, které omezuje přístup k obsahu paměti výhradně na 
oprávněné osoby. Po zadání je heslo vyžadováno vždy, když má programovací jednotka 
BUPC poprvé zobrazit nebo editovat údaje a kódy obsažené na paměťové kartě. Heslo rovněž 
zabraňuje všem změnám údajů na paměťové kartě, jakmile byla vložena do přijímače. Ve 
skutečnosti nebude přijímač s pamětí tohoto typu schopen provádět operaci zjišťování, 
vymazat kód nebo všechny kódy. 
 

3.1.13) 13  ODSTRANIT HESLO B 
 
Tato funkce slouží k odstranění hesla, které zajišťuje přístup k údajům v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Funkce je opakem funkce VLOŽIT HESLO. 
 

3.1.14) 14  ZMĚNIT t ČASOVAČE B 
 
Funkce mění časový interval časovače, je-li paměť [7] použita v přijímači s aktivní časovou 
funkcí. Po potvrzení funkce se zobrazí zpráva „Time:“ (čas) s uvedením platného nastavení 
časovače. Čas se zobrazí ve formátu „h“ hodiny, „mm“ minuty (desítky a jednotky), “ss” 
Sekundy (desítky a jednotky). Maximální čas, se kterým přijímač pracuje, jsou 2 hodiny 
22minuty 36sekund. 
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3.1.15) 15 KLONOVAT KÓD TX  B 
 
Funkce mění originální kód vysílače připojeného ke konektoru [2] tím, že ho kopíruje z jiného 
vysílače pomocí snímačů [10] nebo [11], čímž obdrží dva naprosto stejné kódy (klonování). 
Upozornění: protože systém “Bio” je založen na skutečnosti, že každý vysílač disponuje 
jedinečným kódem, možnost mít dva nebo více stejných vysílačů snižuje bezpečnost systému. 
Z tohoto důvodu není funkce KLONOVAT KÓD TX aktivní u všech jednotek BUPC. Kromě 
toho lze operaci provést na každém vysílači pouze jednou. Před aktivací funkce vyjměte 
kartu z vysílače, u kterého hodláte změnit kód. Potom kartu zasuňte do příslušného adaptéru 
[12]. Následně můžete aktivovat funkci. Následuje řada testů, prováděných řídicí jednotkou, 
zjišťujících, zda je či není schopna uspokojit zvýšenou potřebu energie, kterou funkce 
vyžaduje. Na závěr je proveden test potvrzující, že kód již nebyl změněn. Jestliže jsou 
všechny kontroly pozitivní, zobrazí se zpráva „Code:“ (kód) a bude aktivován snímač 
optického kódu. Nyní musíte navázat kontakt mezi snímačem a zkušebním vysílačem za 
současného stisknutí jednoho tlačítka. Kód se pomocí optického snímače zkopíruje do 
vysílače zasunutého do adaptéru. 

 
 

3.2 Funkce BUPC v režimu „FloR“ F 
 
Tato kapitola pojednává o funkcích palmtopové programovací jednotky BUPC v režimu 
„FloR“. Aby bylo možné provádět některé funkce dostupné v režimu „FloR“, musí být vysílač 
připojen k jednotce BUPC podle popisu v tabulce 7 a obrázků 5.1 a 5.2. 
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Tab.7  Připojení vysílačů k BUPC 
 

1. U vysílačů „FloR“ vyjměte kartu z plastového obalu a vložte do zvláštního 
adaptéru [12], který jste předtím připojili do zdířky [2]. Obr. 5.1 

2. U vysílačů „Very VR“ otevřete prostor pro akumulátor a konektor [13] vložte 
na určené místo, když jste ho předtím připojili do zdířky [2]. Obr. 5.2. 

 

 
     Obr. 5.1                                                               Obr. 5.2 
 

3.2.0) 0  NABÍDKA FUNKCÍ F 
 
Jedná se o výchozí bod pro výběr všech funkcí. Do tohoto bodu se vrátíte po skončení 
kterékoliv funkce nebo když funkci opustíte, stisknutím tlačítka CLEAR  V NABÍDCE FUNKCÍ  
stisknutím ENTER změníte „Mode“ a pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberete režim „Bio“ 
nebo „FloR“. Stisknutím ENTER volbu potvrdíte, stisknutím CLEAR  volbu zrušíte. V nabídce 
dostupných funkcí se posunujete tlačítky NAHORU a DOLŮ nebo můžete zapsat přímo příslušné 
číslo a stisknout ENTER. 
 

3.2.1) 1 TEST PŘENOSU F 
 
Funkce slouží ke kontrole správné činnosti FLOR vysílačů tím, že zobrazí kód a ukáže 
stisknuté tlačítko. Pro tuto funkci potřebujete snímač optického kódu (viz tabulka 5). 
 

3.2.2) 2  ZOBRAZIT KÓDY  F 
 
Funkce zobrazí posloupnost kódů na paměťové kartě vložené do konektoru [7]. Zobrazí se 
kód, jeho poloha a celkový počet kódů. Například zpráva „1st of 25“  znamená, že je zobrazen 
první kód z celkového počtu 25 kódů v paměti. Ostatní kódy zobrazíte tlačítkem DOLŮ, čímž 
se dostanete k dalšímu kódu. 
 

3.2.3) 3  PŘIDAT KÓDY  F 
 
Funkce je určena k přidání nových kódů do paměti zasunuté do konektoru [7]. Kód lze přidat 
buď snímáním optického kódu (viz tabulka 5) nebo zapsáním pomocí klávesnice [9]. Jestliže 
při psaní kódu uděláte chybu, posuňte blikající kurzor tlačítky VLEVO  a VPRAVO a čísla opravte. 
Na konci stisknutím ENTER potvrďte vložený kód. Po zadání je tentýž kód nabídnut znovu, 
takže ho lze použít jako základ pro rychlé vložení dalšího kódu. Nebo lze stisknutím tlačítka 
DOLŮ kód zvýšit o jednotku a tím vytvořit nově vkládaný kód. 
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3.2.4) 4  VYMAZAT KÓDY F 
 
Tato funkce je určena k vymazání jednoho nebo několika kódů v paměti zasunuté do 
konektoru [7].Postup při použití této funkce je totožný se způsobem použití funkce PŘIDAT 
KÓDY, s výjimkou, že místo přidání je kód vymazán. 
 

3.2.5) 5  VYHLEDAT KÓDY  F 
 
Tato funkce je určena ke zjištění přítomnosti určitého kódu v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. Použití funkce je stejné jako u funkce PŘIDAT KÓDY, s tou výjimkou, že místo přidání 
kódu je v tomto případě kód vyhledán a je-li nalezen, jeho poloha se zobrazí spolu s celkovým 
počtem přítomných kódů. 
 

3.2.6) 6  VYMAZAT PAM ĚŤ F 
 
Pomocí této funkce lze vymazat všechny kódy z paměti zasunuté do konektoru [7]. Po 
spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou k opakovanému potvrzení. Tento 
postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si skutečně přejete vymazat paměť, 
stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
 

3.2.7) 7  ČÍST Z PAMĚTI  F 
 
Funkce slouží k přečtení všech kódů přítomných v paměti zasunuté do konektoru [7] a 
k vytvoření kopie ve vnitřní (vyrovnávací) paměti BUPC. Kopii kódů využívá funkce 
ZAPSAT DO PAMĚTI k získání duplikátu originální paměti. Protože se vyrovnávací paměť 
fyzicky skládá z energeticky nezávislých pamětí (tj. pamětí, které nejsou vymazány, když 
jednotka BUPC přestane být napájena), lze operaci ZAPSAT DO PAMĚTI provést také 
později s ohledem na operaci ČÍST Z PAMĚTI. 
 

3.2.8) 8  ZAPSAT DO PAMĚTI F 
 
Funkce je určena k zápisu kódů přítomných v interní (vyrovnávací) paměti do paměti 
zasunuté do konektoru [7], čímž se vytvoří kopie. Vyrovnávací paměť je třeba nejdříve 
„naplnit“ kódy ke kopírování pomocí funkce ČÍST Z PAMĚTI, která proběhne ve zdrojové 
paměti. 
 

3.2.9) 9  VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ F 
 
Funkce je určena k vymazání kódů v interní paměti, čímž se tato paměť uvolní pro následující 
funkce ČÍST Z PAMĚTI. Po spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou 
k opakovanému potvrzení. Tento postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si 
skutečně přejete vymazat paměť, stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
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3.2.10) 10  BLOKOVAT PAM ĚŤ F 
 
Jedná se o blokování funkcí pro zjišťování kódů, je-li paměť v konektoru [7] zasunuta 
v přijímači. Ve skutečnosti přijímač se „zablokovanou“ pamětí nezjišťuje žádným způsobem 
kódy a jeho činnost je omezena pouze na kódy, které byly vloženy dříve, přičemž neumožňuje 
vložení nových kódů (viz také příslušné pokyny týkající se přijímačů). Upozornění: 
„blokování“ je aktivní, je-li paměť vložena do přijímače. Přidání kódů přímo z BUPC pomocí 
funkce PŘIDAT KÓDY je stále možné. 
 

3.2.11) 11  ODBLOKOVAT PAM ĚŤ F 
 
Je zrušeno blokování funkcí pro zjišťování kódů, má-li být paměť v konektoru [7] zasunuta 
do přijímače. Tato funkce je přesným opakem funkce BLOKOVAT PAMĚŤ. 
 

3.2.12) 12  VLOŽIT HESLO  F 
 
Funkce slouží ke vložení hesla pro získání přístupu k údajům v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. „Heslo“ je šestimístné  číslo, které omezuje přístup k obsahu paměti výhradně na 
oprávněné osoby. Po zadání je heslo vyžadováno vždy, když má programovací jednotka 
BUPC poprvé zobrazit nebo editovat údaje a kódy obsažené na paměťové kartě. Heslo rovněž 
zabraňuje všem změnám údajů na paměťové kartě, jakmile byla vložena do přijímače. Ve 
skutečnosti nebude přijímač s pamětí tohoto typu schopen provádět operaci zjišťování, 
vymazat kód nebo všechny kódy. 
 

3.2.13) 13  ODSTRANIT HESLO F 
 
Tato funkce slouží k odstranění hesla, které zajišťuje přístup k údajům v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Funkce je opakem funkce VLOŽIT HESLO. 
 

3.2.14) 14  ZMĚNA t ČASOVAČE F 
 
Funkce mění časový interval časovače, je-li paměť [7] použita v přijímači s aktivní časovou 
funkcí. Po potvrzení funkce se zobrazí zpráva „Time:“ s uvedením platného nastavení 
časovače. Čas se zobrazí ve formátu „h“ hodiny, „mm“ minuty (desítky a jednotky), “ss” 
sekundy (desítky a jednotky). Maximální čas, se kterým přijímač pracuje, jsou 2 hodiny 22 
minuty 36 sekund. 
 

3.2.15) 15  OKNO Rnd F 
 
Pomocí této funkce lze editovat hodnotu pro okno Rnd v paměti zasunuté do konektoru [7]. 
Okno Rnd představuje díl hodnot, v jejichž rámci je část Rnd kódu akceptována přijímačem, 
protože čím nižší je programovaná hodnota, tím větší je bezpečnost systému. Avšak při 
nastavení příliš nízké hodnoty je pravděpodobnější, že když jsou vysílače použity mimo 
rozsah příjmu přijímače, zvýší nadměrně svoji hodnotu Rnd a posunou ji mimo okno Rnd. 
Nachází-li se hodnota Rnd vysílače mimo přednastavené okno, musí přijímač znovu 
synchronizovat kód (viz také funkce 17). Za normálních okolností je hodnota okna Rnd rovna 
100 a lze ji změnit kdekoliv v rozmezí 5 až 250. 
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3.2.16) 16  KONTROLA Rnd F 
 
Pomocí této funkce lze aktivovat a deaktivovat kontrolu, prováděnou přijímači, části Rnd 
kódů v paměti zasunuté  do konektoru [7]. Za normálních okolností je kontrola „On“ 
(aktivní), ale lze ji rovněž nastavit na „Off“ (neaktivní), jestliže bezpečnost „změnových 
kódů“ není důležitá a je preferována schopnost klonovat  několik vysílačů stejným kódem.  
Je-li kontrola nastavena na Rnd = Off (Rnd neaktivní), bude možné použít výlučně vysílače 
s Rnd = Off (viz funkce 19). 
 

3.2.17) 17 SYNCHRONIZACE F 
 
Funkce zajišťuje aktivaci nebo deaktivaci, v paměti zasunuté do konektoru [7] , opětné 
synchronizace přijímače v případě, že se vysílač posune ven z okna Rnd (viz také funkce 15). 
Za normálních podmínek je opětná synchronizace aktivní (On). Je-li neaktivní, je úroveň 
bezpečnosti instalace vyšší, ale jestliže se vysílač dostal ven z okna Rnd, musí být kód znovu 
vložen do paměti, protože se jedná o jedinou operaci, která aktualizuje hodnotu Rnd a 
umožňuje obnovení činnosti vysílače. 
 

3.2.18) 18 POUZE ORIGINÁLNÍ  F 
 
Pomocí této funkce aktivujete či deaktivujete, v paměti zasunuté do konektoru [7], činnost 
přijímače vzhledem k vysílačům, jejichž kód byl změněn, takže se již nejedná o originální kód 
z výroby (viz funkce 20). Za normálních podmínek je funkce neaktivní (Off), proto přijímač 
akceptuje všechny vysílače, ať již originální nebo ne. 
 
 

3.2.19) 19  RND NA Tx F 
 
Tato funkce slouží k aktivaci či deaktivaci činnosti v režimu Rnd ve vysílačích. Je-li režim 
Rnd deaktivován (Off), bude vysílač vysílat vždy stejný kód, takže můžete používat tolik 
vysílačů, kolik jich potřebujete, přičemž všechny budou identifikovány stejným kódem. U 
vysílače s neaktivním režimem Rnd je nutné, aby také přijímač byl nastaven tak, že část Rnd 
kódu není kontrolována (viz funkce 16). Aby vysílač mohl tuto funkci využít, musí být 
připojen k příslušnému adaptéru  (viz tabulka 16). 
 

3.2.20) 20  ZMĚNIT KÓD Tx F 
 
Pomocí této funkce měníte originální kód vysílače, který musí být připojen k příslušnému 
adaptéru (viz tabulka 7). Vysílač, jeho kód byl změněn, je rozpoznán podle toho, že v různých 
funkcích, ve kterých se objevují kódy, se před číslem kódu zobrazí: Code:*001234567. 
Předpokládejme, že bezpečnost systému „FloR“ je založena na principu, že každý vysílač 
disponuje odlišným a neopakovatelným kódem. Možnost změny kódu spolu s nebezpečím 
zhotovení dvou stejných vysílačů snižuje bezpečnost systému. Z tohoto důvodu existuje 
vyhrazená funkce, která znemožní, aby přijímač akceptoval vysílače se změněnými kódy (viz 
funkce 18). 
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3.2.21) 21  ODSTRANIT ZMĚNU KÓDU F 
 
Tato funkce slouží k obnovení originálního kódu vysílače poté, co byl změněn funkcí 20. 
Abyste mohli funkci použít, musí být vysílač připojen pomocí příslušného adaptéru (viz 
tabulka 7). 
 

3.2.22) 22  VŠE ORIGINÁLNÍ  F 
 
Funkce je určena k obnovení všech originálních parametrů vysílačů (Code=originals, RND = 
On, Altera  = 00000). Abyste mohli funkci použít, musí být vysílač připojen pomocí 
příslušného adaptéru (viz tabulka 7). 
 

3.2.23) 23  VLOŽIT ALTERA NA Tx  F 
 
Pomocí této funkce lze vložit změnovou hodnotu kódu vysílače. Hodnota „altera“ se užívá 
k modifikaci originálního kódu pro personalizaci systému. Z tohoto důvodu musí být stejná 
jak na přijímači (viz funkce 24), tak na všech vysílačích. Hodnotu „altera“ odstraníte jejím 
nastavením na „00000“ nebo použitím funkce 22. Abyste mohli funkci použít, musíte nejprve 
připojit vysílač pomocí příslušného adaptéru (viz tabulka 7). 
 

3.2.24) 24 VLOŽIT ALTERA NA BM F 
 
Funkce umožňuje vložení hodnoty „altera“ do paměti zasunuté do konektoru [7], takže 
přijímač rozpozná vysílače, které byly modifikovány pomocí funkce 23. 
 

3.2.25) 25  POUŽÍT ALTERA  F 
 
Funkce umožňuje vložení hodnoty změny kódu také do programovací jednotky BUPC, takže 
je schopna správně rozpoznat „změněné“ vysílače, jestliže se použije snímání optického kódu 
(viz tabulka 5) ve funkcích 1,3,4 a 5. Hodnota „altera“ musí výt zadána po každém zapnutí 
jednotky BUPC. 
 

3.3 Funkce MOU v režimu „Mom“  C 
 
Tato kapitola pojednává o funkcích programovací jednotky MOU v režimu „Mom“. 
 

3.3.0) 0 NABÍDKA FUNKCÍ  C 
 
Jedná se o výchozí bod pro výběr  všech funkcí. Do tohoto bodu se vrátíte po skončení 
kterékoliv funkce nebo když funkce opustíte, stisknutím tlačítka „Clear. V NABÍDCE 
FUNKCÍ stisknutím ENTER změníte „Mode“ a pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberete 
režim „Mom“ nebo „Mot“. Stisknutím ENTER volbu potvrdíte, stisknutím CLEAR  volbu zrušíte. 
V nabídce dostupných funkcí se posunujete tlačítky NAHORU a DOLŮ nebo můžete zapsat přímo 
příslušné číslo a stisknout ENTER. 
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3.3.1) 1  TEST KARTY  C 
 
Funkce slouží ke kontrole správné činnosti karet tím, že zobrazí kód a specifikuje typ: „Blue“ 
(„modrý“ – jen pro čtení: Card) a „Grey“ („šedý“ – jen pro čtení, ale přepisovatelná: Card). 
Pro tuto funkci potřebujete vybavení k bezdotykovému snímání (viz tabulka 6). 
 

3.3.2) 2  ZOBRAZIT KÓDY  C 
 
Funkce zobrazí posloupnost kódů na paměťové kartě vložené do konektoru [7]. Zobrazí kód, 
jeho pozici a celkový počet kódů. Například zpráva „1st of 25“ znamená, že je zobrazen první 
kód z celkového počtu 25 kódů v paměti. Když zobrazujete kód, stisknutím ENTER 
zkontrolujete výstupy s aktivním kódem a přidruženou hodnotu „počet operací“. Ostatní kódy 
zobrazíte tlačítkem DOLŮ, čímž se dostanete k dalšímu kódu. 
 

3.3.3) 3   PŘIDAT KÓDY  C 
 
Funkce je určena k přidání nových kódů do paměti zasunuté do konektoru [7]. Kód lze přidat 
buď bezdotykovým snímáním kódu karty (viz tabulka 6) nebo zapsáním pomocí klávesnice 
[9]. Stisknutím ENTER před začátkem zadávání kódu vám umožní vybrat si výstupy, na kterých 
bude kód aktivní. Jestliže při psaní kódu uděláte chybu, posuňte blikající kurzor tlačítky 
VLEVO  a VPRAVO a čísla opravte. Na konci stisknutím ENTER potvrďte vložený kód. Po zadání je 
tentýž kód nabídnut znovu, takže ho lze použít jako základ pro rychlé vložení dalšího kódu. 
Nebo lze stisknutím tlačítka DOLŮ kód zvýšit o jednotku a tím vytvořit nově vkládaný kód. 
 

3.3.4) 4  VYMAZAT KÓDY  C 
 
Tato funkce je určena k vymazání jednoho nebo několika kódů v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Postup při použití této funkce  je totožný se způsobem použití funkce PŘIDAT 
KÓDY, s výjimkou, že místo přidání je kód vymazán. 
 

3.3.5) 5  VYHLEDAT KÓDY  C 
 
Tato funkce je určena ke zjištění přítomnosti určitého kódu v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. Použití funkce je stejné jako u funkce PŘIDAT KÓDY, s tou výjimkou, že místo přidání 
kódu je v tomto případě kód vyhledán a je-li nalezen, jeho poloha se zobrazí spolu s celkovým 
počtem přítomných kódů. 
 

3.3.6) 6  VYMAZAT PAM ĚŤ C 
 
Pomocí této funkce lze vymazat všechny kódy z paměti zasunuté do konektoru [7]. Po 
spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou k opakovanému potvrzení. Tento 
postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si skutečně přejete vymazat paměť, 
stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
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3.3.7) 7  ČÍST Z PAMĚTI  C 
 
Funkce slouží k přečtení všech kódů přítomných v paměti zasunuté do konektoru [7] a 
k vytvoření kopie ve vnitřní (vyrovnávací) paměti MOU. Kopii kódů využívá funkce 
ZAPSAT DO PAMĚTI k získání duplikátu originální paměti. Protože se vyrovnávací paměť 
fyzicky skládá z energeticky nezávislých pamětí (tj. pamětí, které nejsou vymazány, když 
jednotka MOU přestane být napájena), lze operaci ZAPSAT DO PAMĚTI provést také 
později s ohledem na operaci ČÍST Z PAMĚTI. 
  

3.3.8) 8  ZAPSAT DO PAMĚTI  C 
 
Funkce je určena k zápisu kódů přítomných v interní (vyrovnávací) paměti do paměti 
zasunuté do konektoru [7], čímž se vytvoří kopie. Vyrovnávací paměť je třeba nejdříve 
„naplnit“ kódy ke kopírování pomocí funkce ČÍST Z PAMĚTI, která proběhne ve zdrojové 
paměti. 
 

3.3.9) 9  VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ C 
 
Funkce je určena k vymazání kódů v interní paměti, čímž se tato paměť uvolní pro následující 
funkce ČÍST Z PAMĚTI. Po spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou 
k opakovanému potvrzení. Tento postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si 
skutečně přejete vymazat paměť, stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
 

3.3.10) 10  BLOKOVAT PAM ĚŤ C 
 
Jedná se o blokování funkcí pro zjišťování kódů, je-li paměť v konektoru [7] zasunuta do 
dekodéru. Ve skutečnosti přijímač se „zablokovanou“ pamětí nezjišťuje žádným způsobem 
kódy a jeho činnost je omezena pouze na karty, které byly vloženy dříve, přičemž 
neumožňuje vložení nových karet (viz také příslušné pokyny týkající se dekodérů). 
Upozornění: „blokování“ je aktivní, je-li paměť vložena do přijímače. Přidání kódů přímo 
z MOU pomocí funkce PŘIDAT KÓDY je stále možné.  
 

3.3.11) 1  ODBLOKOVAT PAM ĚŤ C 
 
Funkce ruší blokování funkcí pro zjišťování kódů, má-li být paměť v konektoru [7] zasunuta 
do dekodéru. Tato funkce je přesným opakem funkce BLOKOVAT PAMĚŤ. 
 
 
 

3.3.12) 12  VLOŽIT HESLO  C 
 
Funkce slouží ke vložení hesla pro získání přístupu k údajům v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. „Heslo“ je šestimístné  číslo, které omezuje přístup k obsahu paměti výhradně na 
oprávněné osoby. Po zadání je heslo vyžadováno vždy, když má jednotka MOU poprvé 
zobrazit nebo editovat údaje a kódy obsažené na paměťové kartě. Heslo rovněž zabraňuje 
všem změnám údajů na paměťové kartě, jakmile byla vložena do dekodéru. Ve skutečnosti 
nebude přijímač s pamětí tohoto typu schopen provádět operaci zjišťování a vymazat kód 
nebo všechny kódy. 
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3.3.13)13  ODSTRANIT HESLO  C 
 
Tato funkce slouží k odstranění hesla, které zajišťuje přístup k údajům v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Funkce je opakem funkce VLOŽIT HESLO. 
 

3.3.14) 14  FUNKCE Ch1 C 
 
Tato funkce slouží k úpravě parametru v paměti zasunuté do konektoru [7], který řídí 
pracovní režim přiřazený k výstupnímu kanálu 2 dekodéru. Pracovní režim lze vybrat 
z následujících možností: „Momentary“ (dočasný), “Timer”  (časovač), „Bistable“ 
(dvoustavový) a „Anti-theft“ (proti krádeži). Je-li vybrán režim „Timer“, lze příslušný čas 
editovat pomocí funkce 16 ZMĚNIT t ČASOVAČ 1. Režim „Anti-theft“ se týká obou 
výstupních kanálů, takže když je aktivován na jednom výstupu, druhý výstup se automaticky 
přepne do režimu „Anti-theft“. 
 

3.3.15) 15  FUNKCE Ch2 C 
 
Tato funkce je podobná funkci výstupu č.1 podle odstavce 3.3.14, i když se v tomto případě 
vztahuje k výstupu č.2. 
 

3.3.16) 16  ZMĚNA t ČASOVAČE C 
 
Funkce mění časový interval časovače sdruženého s výstupem č.1,  je-li paměť [7] použita 
v dekodéru s aktivní časovou funkcí. Po potvrzení funkce se zobrazí zpráva „Time:“ 
s uvedením platného nastavení časovače. Čas se zobrazí ve formátu „h“ hodiny, „mm“ minuty 
(desítky a jednotky), “ss” sekundy (desítky a jednotky). Maximální čas, se kterým dekodér 
pracuje, je 1 hodina 48 minut 22 sekundy. 
 

3.3.17) 17  ZMĚNIT t ČASOVAČE 2 C 
 
Tato funkce je podobná funkci časovače 1 podle odstavce 3.3.16, i když se v tomto případě 
vztahuje k výstupu č.2. 
 

3.3.18) 18  POČET OPERACÍ C 
 
Funkce je určena ke změně počtu operací pro danou kartu v paměti [7]. Není-li počet omezen 
(hodnota: ###) , při každém použití karty dekodér odečte jednu  operaci. Nezůstane-li na kartě 
ani jedna operace, karta je neplatná, dokud není počet obnoven. Hodnotu změníte tak, že 
nejprve vyberete příslušný kód pomocí vybavení pro bezdotykové snímání karet (viz tabulka 
6) nebo vyťukáte kód přímo na klávesnici [9]. V tomto okamžiku lze počet nastavit na 
jakoukoliv hodnotu od „000“ do „999“. Případně lze stisknutím tlačítka NAHORU nastavit počet 
na „###“, tj. bez omezení počtu operací. 
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3.3.19) 19  TYP KARTY  C 
 
Tato funkce slouží v paměti [7] ke změně parametru typu karty, který je dekodér schopen 
rozpoznat. Typ karty lze vybrat z následujících možností: „All“ (všechny – oba typy karet 
budou platné); „Blue“ (pouze „modrá“ karta bude platná) nebo „Grey“ (pouze „šedá“ karta 
bude platná). Před změnou tohoto parametru je třeba provést pečlivou kontrolu, aby nedošlo 
k neúmyslné deaktivaci karet, které jsou již k dispozici.  
 

3.3.20) 20  ZMĚNIT KÓD KARTY  C 
 
Funkce umožňuje změnit kód „šedé“ karty tím, že bude nahrazen jinou hodnotou. Nová 
hodnota musí být zadána přímo z klávesnice [9]. Poté stiskněte ENTER a „šedou“ kartu 
přibližte k bezdotykovému snímači kódu karty (viz tabulka 6). Kód bude změněn během 
několika sekund. Tato funkce není k dispozici pro „modré“ karty. 
 

3.4 Funkce MOU v režimu „Mot“  T 
 
Tato kapitola se zabývá funkcemi programovací jednotky MOU v režimu „Mot“. 
 

3.4.0) 0  NABÍDKA FUNKCÍ  T 
 
Jedná se o výchozí bod pro výběr všech funkcí. Do tohoto bodu se vrátíte po skončení 
kterékoliv funkce nebo když funkci opustíte, stisknutím tlačítka CLEAR . V NABÍDCE 
FUNKCÍ stisknutím ENTER změníte „Mode“ a pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ vyberete 
režim „Mom“ nebo „Mot“. Stisknutím ENTER volbu potvrdíte, stisknutím CLEAR  volbu zrušíte. 
V nabídce dostupných funkcí se posunujete tlačítky NAHORU a DOLŮ nebo můžete zapsat přímo 
příslušné číslo a stisknout ENTER. 
 

3.4.1) 1  ZMĚNIT PROGRAMOVACÍ HESLO  T 
 
Tato funkce slouží se změně programovacího hesla paměťové karty, zasunuté do konektoru 
[7]. Heslo tvoří kombinace číslic potřebných pro všechny programovací operace dekodéru, 
prováděné na dekodéru pomocí klávesnic MOT v režimu „Professional“ . Je-li paměť 
programována v režimu „Easy“, neobsahuje programovací heslo, ale z režimu „Easy“ do 
režimu „Professional“ můžete přepínat zadáním tohoto hesla. Naopak není možné  přepínat 
z režimu „Professional“ do režimu „Easy“. 
 

3.4.2) 2  ZOBRAZIT KÓDY  T 
 
Funkce zobrazí posloupnost kódů na paměťové kartě vložené do konektoru [7]. Zobrazí kód, 
jeho poloha a celkový počet kódů. Například zpráva „1st of 25“ znamená, že je zobrazen 
první kód z celkového počtu 25 kódů v paměti. Když zobrazujete kód, stisknutím ENTER 
zkontrolujete výstupy s aktivním kódem a přidruženou hodnotu „počet operací“. Ostatní kódy 
zobrazíte tlačítkem DOLŮ, čímž se dostanete k dalšímu kódu. 
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3.4.3) 3   PŘIDAT KÓDY  T 
 
Funkce je určena k přidání nových kódů do paměti zasunuté do konektoru [7]. Kód lze přidat 
zapsáním pomocí klávesnice [9]. Stisknutí NAHORU před začátkem zadávání kódu vám umožní 
změnit adresu klávesnice MOT, ze které bude kód platný. Stisknutím ENTER před začátkem 
zadávání kódu vám umožní vybrat si výstupy, na kterých bude kód aktivní. Jestliže při psaní 
kódu uděláte chybu, lze číslo opravit tlačítkem VPRAVO. Na konci stisknutím ENTER potvrďte 
vložený kód. Po zadání je tentýž kód nabídnut znovu, takže ho lze použít jako základ pro 
rychlé vložení dalšího kódu. Nebo lze stisknutím tlačítka DOLŮ kód zvýšit o jednotku a tím 
vytvořit nově vkládaný kód. 
 

3.4.4) 4  VYMAZAT KÓDY  T 
 
Tato funkce je určena k vymazání jednoho nebo několika kódů v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Postup při použití této funkce  je totožný se způsobem použití funkce PŘIDAT 
KÓDY, s výjimkou, že místo přidání je kód vymazán. 
 

3.4.5) 5  VYHLEDAT KÓDY  T 
 
Tato funkce je určena ke zjištění přítomnosti určitého kódu v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. Použití funkce je stejné jako u funkce PŘIDAT KÓDY, s tou výjimkou, že místo přidání 
kódu je v tomto případě kód vyhledán a je-li nalezen, jeho poloha se zobrazí spolu s celkovým 
počtem přítomných kódů. 
 

3.4.6) 6  VYMAZAT PAM ĚŤ T 
 
Pomocí této funkce lze vymazat všechny kódy z paměti zasunuté do konektoru [7]. Po 
spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou k opakovanému potvrzení. Tento 
postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si skutečně přejete vymazat paměť, 
stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
 

3.4.7) 7  ČÍST Z PAMĚTI  T 
 
Funkce slouží k přečtení všech kódů přítomných v paměti zasunuté do konektoru [7] a 
k vytvoření kopie ve vnitřní (vyrovnávací) paměti MOU. Kopii kódů využívá funkce 
ZAPSAT DO PAMĚTI k získání duplikátu originální paměti. Protože se vyrovnávací paměť 
fyzicky skládá z energeticky nezávislých pamětí (tj. pamětí, které nejsou vymazány, když 
jednotka MOU přestane být napájena), lze operaci ZAPSAT DO PAMĚTI provést také 
později s ohledem na operaci ČÍST Z PAMĚTI. 
 

3.4.8) 8  ZAPSAT DO PAMĚTI  T 
 
Funkce je určena k zápisu kódů přítomných v interní (vyrovnávací) paměti do paměti 
zasunuté do konektoru [7], čímž se vytvoří kopie. Vyrovnávací paměť je třeba nejdříve 
„naplnit“ kódy ke kopírování pomocí funkce ČÍST Z PAMĚTI, která proběhne ve zdrojové 
paměti. 
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3.4.9) 9  VYMAZAT VYROVNÁVACÍ PAM ĚŤ T 
 
Funkce je určena k vymazání kódů v interní paměti, čímž se tato paměť uvolní pro následující 
funkce ČÍST Z PAMĚTI. Po spuštění funkce se zobrazí zpráva „Are you sure?“ s výzvou 
k opakovanému potvrzení. Tento postup je nutný, protože tato operace je nevratná. Jestliže si 
skutečně přejete vymazat paměť, stiskněte na vyzvání znovu ENTER. 
 

3.4.10) 10  BLOKOVAT PAM ĚŤ T 
 
Jedná se o blokování funkcí pro zjišťování kódů, je-li paměť v konektoru [7] zasunuta do 
dekodéru. Ve skutečnosti dekodér se „zablokovanou“ pamětí neprogramuje jiné kódy a 
omezuje svoji činnost výhradně na dříve vložené kombinace,  přičemž neumožňuje vložení 
nových kódů (viz také příslušné pokyny týkající se dekodérů). Upozornění: „blokování“ je 
aktivní, je-li paměť vložena do svého dekodéru. Přidání kódů přímo z MOU pomocí funkce 
PŘIDAT KÓDY je stále možné.  
 

3.4.11) 11  ODBLOKOVAT PAM ĚŤ T 
 
Je zrušeno blokování funkcí pro zjišťování kódů, má-li být paměť v konektoru [7] zasunuta 
do dekodéru. Tato funkce je přesným opakem funkce BLOKOVAT PAMĚŤ. 
 

3.4.12) 12 VLOŽIT HESLO  T 
 
Funkce slouží ke vložení hesla pro získání přístupu k údajům v paměti zasunuté do konektoru 
[7]. „Heslo“ je šestimístné  číslo, které omezuje přístup k obsahu paměti výhradně na 
oprávněné osoby. Po zadání je heslo vyžadováno vždy, když má jednotka MOU poprvé 
zobrazit nebo editovat údaje a kódy obsažené na paměťové kartě. Heslo rovněž zabraňuje 
všem změnám údajů na paměťové kartě, jakmile byla vložena do dekodéru. Ve skutečnosti 
nebude dekodér s pamětí tohoto typu schopen provádět operaci zjišťování a vymazat kód 
nebo všechny kódy. 
 

3.4.13) 13 ODSTRANIT HESLO T 
 
Tato funkce slouží k odstranění hesla, které zajišťuje přístup k údajům v paměti zasunuté do 
konektoru [7]. Funkce je opakem funkce VLOŽIT HESLO. 
 

3.4.14) 14  FUNKCE Ch1 T 
 
Tato funkce slouží k úpravě parametru v paměti zasunuté do konektoru [7], který řídí 
pracovní režim přiřazený k výstupnímu kanálu 1 dekodéru. Pracovní režim lze vybrat 
z následujících možností: „Momentary“ (dočasný), “Timer” (časovač), „Bistable“ 
(dvoustavový)  a „Anti-theft“ (proti krádeži). Je-li vybrán režim „Timer“, lze příslušný čas 
editovat pomocí funkce 16 ZMĚNIT t ČASOVAČ 1. Režim „Anti-theft“ se týká obou 
výstupních kanálů, takže když je aktivován na jednom výstupu, druhý výstup se automaticky 
přepne do režimu „Anti-theft“. 
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3.4.15) 15  FUNKCE Ch2 T 
 
Tato funkce je podobná funkci výstupu č.1 podle odstavce 3.4.14, i když se v tomto případě 
vztahuje k výstupu č.2. 

3.4.16) 16  ZMĚNA t ČASOVAČE 1 T 
 
Funkce mění časový interval časovače sdruženého s výstupem č.1,  je-li paměť [7] použita 
v dekodéru s aktivní časovou funkcí. Po potvrzení funkce se zobrazí zpráva „Time:“ 
s uvedením platného nastavení časovače. Čas se zobrazí ve formátu „h“ hodiny, „mm“ minuty 
(desítky a jednotky), “ss” sekundy (desítky a jednotky). Maximální čas, se kterým dekodér 
pracuje, je 1 hodina 48 minut 22 sekundy. 
 

3.4.17) 17  ZMĚNIT t ČASOVAČE 2 T 
 
Tato funkce je podobná funkci časovače 1 podle odstavce 3.4.16, i když v tomto případě se 
vztahuje k výstupu č. 2. 
 

3.4.18) 18 POČET OPERACÍ T 
 
Funkce je určena ke změně počtu operací pro danou kartu v paměti [7]. Není-li počet omezen 
(hodnota: ###) , při každém použití kombinace dekodér odečte jednu  operaci. Nezůstane-li na 
kartě ani jedna operace, kombinace je neplatná, dokud není počet obnoven. Hodnotu změníte 
tak, že nejprve vyberete příslušný kód vyťukáním přímo na klávesnici [9]. V tomto okamžiku 
lze počet nastavit na jakoukoliv hodnotu od „000“ do „999“. Případně lze stisknutím tlačítka 
NAHORU lze počet nastavit na „###“, tj. bez omezení počtu operací. 
 

3.4.19) 19  POZASTAVIT KÓDY  T 
 
Funkce slouží k pozastavení platnosti všech kombinací v paměti [7], jejichž poslední číslice 
se rovná zadanému číslu. Je také možné deaktivovat několik čísel, např. deaktivací čísel 5 a 8  
budou pozastaveny následující kombinace: 5, 15, 65 ...18, 1358, 0088,..., zatímco kombinace 
50, 81, 04581 zůstanou v platnosti. K deaktivaci čísel posuňte blikající kurzor na 
požadovanou číslici pomocí tlačítek VLEVO  nebo VPRAVO a potom stiskněte DOLŮ. Pozastavené 
kombinace znovu aktivujete odstraněním symbolu nad číslicí.  
 
 

4. ÚDRŽBA B  F  C  T 
 
Programovací jednotky BUPC a MOU zpravidla nevyžadují žádnou údržbu, protože 
neobsahují součásti, které podléhají opotřebení. Pouze vnitřní akumulátor je třeba dobíjet po 
určité době používání (viz odstavec 4.1). Plně nabitý akumulátor zajistí bez dobíjení provoz 
jednotky po dobu 10 hodin nebo pohotovostní režim v trvání 3 měsíců. Jestliže se akumulátor 
rychle vybíjí, ztratil pravděpodobně schopnost udržet stav nabití a je potřeba ho vyměnit. 
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4.1 Dobíjení akumulátoru B  F  C  T 
 
Jestliže je ukazatel stavu nabití akumulátoru prázdný nebo se zobrazí zpráva „Drained battery, 
recharge“ (Vybitý akumulátor, dobít), je třeba akumulátor dobít. Nabíječku/síťový zdroj [16] 
zapojte do síťové zásuvky a konektor do zdířky [6] v jednotce. Akumulátor nabíjejte 
nepřetržitě  12-15 hodin a potom jej odpojte od nabíječky. 
 
 
 
 

4.2  Informace o opatřeních k ochraně životního prostředí B  F  C  T 
 
Tento výrobek obsahuje různé materiály, z nichž některé lze recyklovat. Upozornění: některé 
součásti výrobku mohou obsahovat škodlivé látky, proto tento výrobek nelikvidujte jako 
normální domovní odpad. Vyhledejte informace o recyklaci a systému likvidace v souladu 
s místními platnými předpisy. 
 
 

5.Technické parametry B  F  C  T 
 
BUPC Jednotka  pro programování  a kontroly kódů pro systémy dálkového                    

ovládání „Bio“ a „FloR“. 
MOU Jednotka  pro programování  a kontroly kódů pro systémy řízení          

Přístupu s dekodérem „Morx“. 
Připojení Paměťové karty BM 60, BM 250 nebo BM 1000. Jen jednotka BUPC: 

konektor pro adaptér vysílače Bio, FloR a Very VR. 
Komunikace 
s počítačem 

Standardní rozhraní RS 232, 9600 Bd 

Napájení Vnitřní: dobíjecí akumulátor 6 V 700mAh. 
Vnější: dodaný síťový napájecí zdroj 12 VDC ±25%. 

Kapacita 
akumulátoru 

Přibližně 10 hodin v provozu nebo 3 měsíce v pohotovosti 

Životnost 
akumulátoru 

Minimálně 100 cyklů vybití/dobití 

Stupeň krytí IP20 
Provozní teplota -20 °C až + 55 °C 
Rozměry 210 x 100 (80) x 25 mm  
Hmotnost 350 g 
  
Poznámka: všechny technické parametry platí při teplotě 20 st.C. 
 
 
NICE S.p.a. si vyhrazuje  právo kdykoliv změnit technické parametry bez  předchozího 
upozornění. Funkce a použití zůstanou v těchto případech zachovány. 
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6.1) Úvod B  F  C  T 
 
Software pro BUPC verze 3 je počítačový program, který umožňuje použití programovacích 
jednotek BUPC a MOU jako propojovacích terminálů mezi počítačem a paměťovými kartami 
systémů „Bio“ a „FloR“ (BUPC) nebo systémů „Mom“ a „Mot“ (MOU), na kterých jsou 
uloženy „autorizační“ kódy. Počítač lze použít k maximálně snadnému zpracování kódů 
v celkovém měřítku (archivování, kopírování, tisk seznamů)  nebo na úrovni jednotlivých 
kódů (mazání, přidání nebo klonování kódu vysílače nebo karty), až po schopnost propojení 
každého kódu se jménem majitele a popisným textem. Aplikace BUPC3 je kompatibilní se 
všemi verzemi programovacích jednotek BUPC a MOU a automaticky se přizpůsobí verzi 
stávajících kódů. Používání této aplikace vyžaduje na straně obsluhy pouze základní 
počítačové znalosti včetně určité znalosti operačního systému Windows. 
 

6.2) Uživatelská licence programu BUPC3 
 
Program BUPC3 je chráněn zákony o autorských právech a právech na duševní vlastnictví. 
Neprodává se, ale poskytuje se ve formě licence pro nevýlučné použití. Nice S.p.a. zůstává 
výlučným vlastníkem tohoto vyhotovení programu. Program BUPC3 je povoleno užívat ve 
spojení s programovacími jednotkami BUPC a MOU. Jiné použití nebo použití na více než 
jednom počítači není dovoleno. Tento program a jeho soubory se dodávají bez jakékoliv 
formy záruky pokud jde o důsledky vyplývající z jejich použití, přesnosti, bezpečnosti a 
jiných aspektů. Nice S.p.a. neodpovídá za přímé nebo nepřímé škody, včetně ztrát příjmů, za 
přerušení práce a podobné události, které nastaly v důsledku použití nebo nemožnosti použití 
softwaru. 
 

6.3)  Požadavky na systém B  F  C  T 
 
Program bude pracovat správně, pokud má uživatel počítač jakékoliv značky s následujícími 
minimálními parametry: 
 
Operační systém Windows 95/98/ME/NT/2000/XP 
Procesor Pentium a výše 
RAM 64 MB 
Videokarta 800 x 600 bodů, 256 barev 
Optická mechanika CD-ROM (nutná pro instalaci) 
Volný prostor na disku 20 MB 
Sériový port Standardní rozhraní RS 232 (9-pinový konektor) 
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6.4)  Připojení programovací jednotky BUPC k počítači B  F  C  T 
 
Abyste mohli program používat, připojte BUPC a MOU k počítači dodaným 9-žílovým 
propojovacím kabelem RS 232. Nebezpečí poškození se vyhnete tím, že před zapojením 
kabelu vypnete počítač i programovací jednotku. 
 

6.5)  Instalace B  F  C  T 
 
Instalace programu BUPC3 je srovnatelná se standardním postupem při instalaci jiných 
počítačových programů: 
 
1. Vložte CD-ROM do optické mechaniky počítače  
2. Klikněte na tlačítko Start na liště Windows a vyberte Run 
3. Napište D:\Setup a stiskněte Enter 
 
Instalační program automaticky vytvoří složku „NICE“ obsahující program BUPC3 a 
příslušné soubory. Program BUPC3 lze instalovat do stejné složky „NICE“, ve které se 
nachází předchozí verze instalovaného programu. Nový a původní program a data zde budou 
uchovány odděleně. Nová verze aplikace umí číst uložené soubory předchozích verzí (zpětná 
kompatibilita). 
 

7) Použití programu BUPC3   B  F  C  T 
 
 
Program spustíte dvojím kliknutím na ikonu BUPC3 ve složce NICE. 
  

7.1)  Úvodní okno B  F  C  T 
 
Po spuštění programu se zobrazí úvodní okno, které je v podstatě prázdné, i když je 
východiskem pro zavedení kódů z vyrovnávací paměti, z paměti a souboru. Případně z tohoto 
okna můžete začít nový projekt. V nabídce „Options“ (Možnosti) v úvodním okně si můžete 
zvolit jazyk programového textu nebo sériový port, ke kterému je připojen terminál BUPC 
nebo MOU. Toto nastavení je aktivní i při dalším spuštění programu. V nabídce „Options“ 
můžete volit z následujících verzí kódů: „Bio“, „FloR“, „Mom“ a „Mot“. Výb ěr verze kódů  
je třeba provést, jestliže začínáte novou úlohu. Výběr je ale volitelný, jestliže zavádíte kódy 
z vyrovnávací paměti, paměti nebo souboru. V těchto případech je verze kódů rozpoznána 
automaticky. 
 

7.1.1) Načíst z vyrovnávací paměti  B  F  C  T 
 

 
Tento příkaz slouží k zavedení všech kódů přítomných ve vyrovnávací paměti, 
tj. ve vnitřní paměti BUPC nebo MOU. Terminál je zapnutý, správně připojený 
k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. 
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7.1.2)  Načíst z vyrovnávací paměti B  F  C  T 
 

 
Tento příkaz slouží k zavedení všech kódů přítomných ve vyrovnávací paměti, 
tj. ve vnitřní paměti BUPC nebo MOU. Terminál je zapnutý, správně připojený 
k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. 
 

 

7.1.2) Otevřít B  F  C  T 
 

 
Příkaz slouží k zavedení kódů ze souboru uloženého na disku. V dalším okně 
můžete v rozbalovací nabídce „File type“ vybrat z následujících možností verzi 
zaváděného souboru: „cod“ pro kódy „Bio“, „cor“ pro kódy „FloR“, „mom“ pro 
kódy „Mom“ a „mot“ pro kódy „Mot“. Terminál nemusí být připojený. 

 

7.1.4)  Nový B  F  C  T 
 

 
Tímto příkazem spustíte nový projekt. Nejprve v nabídce „Options“ vyberte 
verzi kódů nového projektu z následujících možností: „Bio“, „FloR“, „Mom“ a 
„Mot“. Spustíte-li nový projekt s kódy „Mom“ nebo „Mot“, budete v dalším 
okně vyzváni, abyste určili, zda proces proběhne v režimu EASY nebo 

PROFESSIONAL. U kódů „Bio“ a „FloR“ musí být terminál zapojený, správně připojený 
k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. To neplatí pro kódy „Mom“ a „Mot“. 
 

7.1.5)  Nápověda B  F  C  T 
 
 
Příkaz otevírá stránky on-line nápovědy, obsahující souhrn pokynů pro 
uživatele programu BUPC3. 
 
 

7.1.6)  Konec B  F  C  T 
 

 
Tímto příkazem ukončíte program BUPC3. 
Není-li terminál připojený, může tato činnost trvat několik sekund. 
 
 

 

7.2)  Hlavní okno B  F  C  T 
 
Ihned po zavedení kódů se otevře hlavní okno programu, ve kterém spatříte právě zavedené 
kódy. Okno se může mírně měnit v závislosti na verzi zavedených kódů. Rovněž se v této 
souvislosti mohou měnit v určitém rozsahu i dostupné operace. 
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7.2.1) Odpojit terminál B  F  C  T 
 

 
Je-li program BUPC3 připojen k terminálu, přepne se terminál do „TERMINAL 
MODE“(režim terminálu) a již není možné použít některé funkce. Tímto 
příkazem se terminál uvolní ze stavu zablokování, takže jeho běžné funkce jsou 
využitelné. 

 

7.2.2)  Zapsat do vyrovnávací paměti  B  F  C  T 
 
 
Příkaz slouží k zapsání kódů v hlavním okně do vnitřní paměti terminálu. Verze 
kódů musí být kompatibilní s typem terminálu a jeho nastavením. Je to nutné, 
aby byl terminál zapnutý, správně připojený k sériovému portu a s aktivní 
NABÍDKOU FUNKCÍ. Kapacita vyrovnávací paměti se rovná paměti BM 

1000, tj. 1020 „Bio“ kódů nebo 255 „FloR“ kódů u jednotky BUPC, a 250 „Mom“ kódů (plus 
2 hlavní kódy) nebo 250 „Mot“ kódů u jednotky MOU. 
 

7.2.3)  Zapsat do paměti  B  F  C  T 
 
 
Příkaz slouží k zapsání všech kódů v hlavním okně do paměti zasunuté 
v příslušném konektoru jednotek BUPC nebo MOU. Je-li počet kódů větší než 
kapacita paměti, budete vyzváni, abyste kódy rozdělili do několika pamětí. 
V tomto případě pokračujte pouze tehdy, kdy přijímač nebo dekodér jsou 

kompatibilní s tímto postupem. Jinak musíte použít paměť s vyšší kapacitou. Verze kódů musí 
být kompatibilní s typem použitého terminálu a jeho nastavením. Je také nutné, aby terminál 
byl zapnutý, správně připojený k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. 
 

7.2.4) Uložit jako B  F  C  T 
 

 
Příkaz slouží k uložení kódů  v hlavním okně na disk 
 
 
 

7.2.5) Tisk B  F  C  T 
 

 
Příkaz pro tisk kódů uvedených v hlavním okně. Zobrazí se okno s náhledem 
tisku, ze kterého můžete tisknout nebo uložit tiskovou zprávu na disk. 
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7.2.6) Kopírovat kód do TX B F 
 

 
Příkaz je k dispozici jen pro jednotku BUPC a slouží ke zkopírování kódu, 
uvedeného v hlavním okně, do vysílače připojeného k terminálu BUPC, pomocí 
příslušného kabelu a adaptéru. Před aktivací příkazu vyberte kód ke kopírování 
posunutím zvýrazněné lišty směrovými tlačítky nebo kliknutím myší. U 

vysílačů “Bio“ je tato operace možná pro každý vysílač. V jednotce BUPC musí být 
nastavena verze kompatibilní s kopírovanými kódy, jednotka musí být zapnutá, správně 
připojená k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. 
 
7.2.7) Kopírovat kód na kartu C 
 

 
Příkaz je k dispozici jen pro jednotku MOU v režimu „Mom“ a slouží ke 
zkopírování kódu, uvedeného v hlavním okně, na „šedou“ zapisovatelnou  kartu  
CARDP.Před aktivací příkazu vyberte kód ke kopírování posunutím zvýrazněné 
lišty směrovými tlačítky nebo kliknutím myší. V jednotce MOU musí být 

nastavena verze „Mom“, jednotka musí být zapnutá, správně připojená k sériovému portu a 
s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. 
 

7.2.8)  Propojit  B  F  C  T 
 
 
Příkaz slouží k propojení kódů v hlavním okně s kódy v souboru na disku, 
spojením odkatů na pole „Name“ a „Notes“. 
 
 

7.2.9)  Název  B  F  C  T 
 
 
Příkaz umožní změnu názvu přiřazeného kódům v hlavním okně. Název se 
objeví nad oknem s kódy a je součástí dat ukládaných na disk nebo tištěných. 
 
 

7.2.10) Přidat kód pomocí TX  B F 
 

 
Příkaz je k dispozici pouze u BUPC a slouží k přidání kódu ke kódům , již 
uvedeným v hlavním okně, pomocí přímého optického snímání nového kódu. 
Jednotka BUPC musí být nastavena na verzi kompatibilní s přidávanými kódy, 
musí být zapnutá, správně připojená k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU 

FUNKCÍ. 
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7.2.11) Přidat kód z karty C 
 

 
Příkaz je k dispozici pouze u MOU a slouží k přidání kódu ke kódům, již 
uvedeným v hlavním okně, pomocí přímého bezdotykového snímáním kódu 
karty. MOU musí být nastavena na verzi „Mom“, musí být zapnutá, správně 
připojená k sériovému portu a s aktivní NABÍDKOU FUNKCÍ. 

 

7.2.12) Přidat kód B  F  C  T 
 

 
Příkaz slouží k přidání kódu ke kódům, již uvedeným v hlavním okně, 
zapsáním přímo z klávesnice počítače. Kromě kódu můžete přidat text do polí 
„Name“ a „Notes“. U verzí „Mom“ a „Mot“ můžete rovněž určit, na kterých 
kanálech bude kód aktivní, a v případě potřeby i počet operací. Jen u verze 

„Mot“ můžete specifikovat identifikační číslo klávesnice, ze které bude kombinace platná. 
 

7.2.13) Přidat více kódů B  F  C  T 
 

 
Příkaz slouží k přidání jednou operací daného počtu kódů, přítomných 
v hlavním okně. Vkládané kódy definujete vyplněním 3  ze 4 následujících polí: 
„Initial code“ (původní kód), „Final code“ (konečný kód), „Step“ (krok) a 
„Codes quantity“ (počet kódů). Kromě kódu můžete přidat text do polí „Name“ 

a „Notes“. U verzí kódů „Mom“ a „Mot“ můžete rovněž určit, na kterých kanálech bude kód 
aktivní, a v případě potřeby i počet operací. Jen u verze „Mot“ můžete specifikovat 
identifikační číslo klávesnice, ze které bude kombinace platná. Po vyplnění všech polí 
klikněte na tlačítko „Check“, čímž provedete kontrolu platnosti údajů. Souhlasí-li výsledky 
kontroly, kliknutím na tlačítko „Confirm“ budou kódy zavedeny. 
 

7.2.14)  Vymazat kód B  F  C  T 
 

 
Příkaz vymaže jeden z kódů v hlavním okně. Před aktivací příkazu vyberte kód 
posunutím zvýrazněné lišty směrovými tlačítky nebo kliknutím myší. 
 
 

7.2.15) Nápověda B  F  C  T 
 
 
Tímto příkazem otevřete stránky on-line nápovědy se souhrnem pokynů pro 
uživatele programu BUPC3. 
 
 

7.2.16) Zavřít okno s kódy  B  F  C  T 
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Příkaz slouží k zavření okna s kódy a k návratu do hlavního okna. 
 
 
Prohlášení o shodě podle EC 
V souladu se Směrnicí 89/336/EEC 
 
Číslo:    128/BUPC 
Datum:  5.11.2003 
Revize:  2 
 
Podepsaný.  Lauro Buoro prohlašuje, že následující výrobky 
 
Název výrobce:   NICE S.p.a. 
Sídlo:    Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustigne – ODERZO – ITÁLIE 
Modely:   BUPC a MOU 
 
Splňují základní požadavky Směrnice 89/336/EEC na elektromagnetickou 
kompatibilitu. 
 
ODERZO, 5.11.2003                                                       Lauro Buoro 
                                                                                      Generální ředitel 
 
 
 
 
 
 
 


