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Určení:
SW NetklimaClient
Popis:
Jedná se o obslužný SW k nastavení, kopírování a ukládání časového plánu pro zařízení
NetKlima 2.1 v počítačích standardu PC.
Jedná se o originální SW určený ke komfortnímu zacházení nastavování timeplánů.
Při použití tohoto SW není nutná instalace.
SW je určen vždy na konkrétní zařízení a je spárované s příslušnou MAC adresou HW.
Funkční je pouze v případě že je exe. soubor NetklimaClient umístěn ve stejné složce
s licenčním souborem.
Licenční soubor obsahuje digitální podpis, který je unikátní a je odvozen od MAC adresy
ovládané NetKlimy.
SW je dodavatelem poskytován za úplatu.
V případě výměny HW NetKlima s jinou MAC adresou bude nový licenční soubor poskytnut
bezúplatně. SW je optimalizován pro OS Windows.
Použití:
Po spuštění zadejte IP adresu ve stejném tvaru jako při běžném přístupu do zařízení
NetKlima. Uživatelské jméno přednastaveno admin heslo zadejte aktuální platné pro
jméno.(obr 1).
Po odeslání příkazu k připojení s objeví tabulka s aktuelními údaji bez rozlišení skupin.(obr 2)
Na rozdíl od zařízení NetKlima je hlášení o chybách zobrazeno při bezchybném stavu
symbolem OK, případně při chybě příslušným číslem chyby.
Pokud potřebujete info o nastaveném timeplánu vyberte příslušnou ID jednotky a stiskněte
tlačítko zobrazit plán jednotky objeví se aktuální plán jednotky proveďte příslušnou změnu
a uložte jí zpět do jednotky stiskem přiřadit plán jednotkám , pokud nastavení chcete
aplikovat do více jednotek označte požadovanou ID a uložte jí do jednotky.
Označení příslušných časových období je možné stisknutím označení hodiny nebo tažením
myší.
Aktivní čas ON je vyznačen zeleně a jedno políčko znamená 15min. Označení lze zrušit
opětovným stiskem příslušného zeleného políčka.
Nastavený časový plán lze exportovat a importovat do Vámi vybraných uložení.
Obr 1.
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Obr.2

Závěrečná ujednání:
Prodejce a provozovatel tím že začne používat zařízení akceptuje níže popsaná ujednání.
Nedílnou součástí zařízení je tento manual a ujednání.
Autorská práva jsou výhradním vlastnictvím výrobce DOKTOR, s.r.o.
Bez souhlasu vlastníka autorských práv není možné měnit ani kopírovat žádné komponenty
předmětného zařízení.
Všechny postupy a řešení SW jsou výhradním vlastnictvím DOKTOR, s.r.o.
Výrobce se zříká všech případných škod způsobených provozem zařízení.
V případě jakého-koliv neautorizovaného zásahu se výrobce zříká výrobku.
Při nedodržení ujednání má výrobce právo žádat o náhradu způsobených peněžních i
nepeněžních škod.
Dodavatel si vyhrazuje právo případných změn.
Záruční doba činí 24 měsíců od data prokazatelné instalace, nejvýše však 36 měsíců od data
expedice od výrobce.
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