
NÁVOD NA POUŽÍVANIE 
APLIKÁCIE mojePCO



Aplikácia mojePCO vám umožňuje  
monitorovať stav zakódovania 

vášho objektu pripojeného
na PCO bezpečnostnej agentúry. 

Ako si aplikáciu spustiť?
Do okna webového prehliadača napíšte 

odkaz m.mojepco.sk
Do konca roku 2017 sa tu bude otvárať 

stará verzia aplikácie mojePCO. 

Aby ste sa dostali do novej verzie, stačí 
len kliknúť na červené tlačidlo 

 
Priamy odkaz na novú verziu mojePCO 

bude iný: m.mojepco.sk/v2

Od začiatku roka 2018 na odkaze   
m.mojepco.sk nájdete už len novú 

verziu mojePCO.



Pred prvým spustením musíte 
poznať vaše prihlasovacie údaje, 

ktoré ste dostali od bezpečnostnej 
agentúry.

 ID číslo PCO:

 Užívateľské ID:

 Heslo:

Grafickú nápovedu k aplikácii nájdete 
nie len v tomto manuály, ale aj priamo  

v aplikácii mojePCO v pravom  
hornom rohu.

Dotykom na  si zobrazíte základné 
funkcie aplikácie. Medzi jednotlivými 

obrazovkami sa posúva pohybom prsta 
sprava doľava.

Späť do prihlasovacieho okna sa znovu 
dostanete klepnutím na .



 Pre jednoduchšie spustenie vytvorte 
na ploche ikonu aplikácie. Klepnite na 
ponuku vášho webového prehliadača   
a zvoľte Pridať na domovskú stránku. 
Môže sa líšiť pre rôzne verzie prehlia-

dačov.



Kliknutím na ikonu mojePCO  
aplikáciu otvoríte.



Vyplňte prihlasovacie údaje:  
ID číslo PCO, užívateľské ID a heslo.



Nechcete prihlasovacie údaje znovu 
vyplňovať? Pomenujte a uložte si ich. 
Pokiaľ máte uložené viac prihlásení, 
vyberte si konkrétne zo zoznamu .



 Cez menu  sa dostanete do ponuky, 
kde môžete mimo iné upravovať  

nastavenie aplikácie alebo kliknutím
na logo otvoriť webové stránky vašej 

bezpečnostnej agentúry.



Chcete sa prihlasovať automaticky,  
bez toho aby ste vyberali zo zoznamu 

uložených prihlasovacích údajov? 
Zapnite v menu „Nastavenie“ funkciu 

automatického prihlásenia.



Zobrazenie aktuálneho stavu všetkých 
strážených objektov. Ikona : zobrazuje 

stav zakódovania, : poplachu,   
: poruchy,  : či je dostupné video,   

 :alebo diaľkové ovládanie  
zariadenia.



Dotykom  na konkrétny objekt si 
zobrazíte detailné informácie. 



Detailná karta objektu so zobrazením 
aktuálneho stavu objektu alebo  

jeho častí.
Ikona : objekt je plne zakódovaný,

: objekt je zakódovaný čiastočne,
: objekt je odkódovaný.



Detailná karta objektu so zobrazením 
aktuálneho stavu zón.

 Ikona : zóna je v poplachu,
: zóna je kľude, 

 informácie nie sú k dispozícii



Detailná karta objektu so zobrazením 
aktuálneho technického stavu.

  Farebnosť  porucha,  v poriadku. 
Ikona : výpadok sieťového napájania,

 : strata komunikácie, : porucha 
batérie zariadenia



Dotykom na konkrétnu časť objektu, 
zónu alebo poruchu sa zobrazí  

história zmien jeho stavu. Zobrazujú  
sa len vybrané udalosti, ktoré
s vybranou položkou súvisia.



Detailná karta objektu so zobrazením 
možnosti diaľkového ovládania.

Dotknete sa tlačidla  a ovládajte 
objekt odoslaním SMS do jednotlivých 

zariadení. Pre nastavenie sa obráťte  
na svoju bezpečnostnú agentúru.



Detailná karta objektu so zobrazením 
dostupného videa z poplachu na  

objekte. Dotykom na konkrétne video  
si ho otvoríte.



Prehratie dostupného videa.



Ikona  história objektu slúži pre 
zobrazenie výpisu posledných udalostí, 

ktoré na objekte prebehli. Dotykom  
na ikonu  môžete zvoliť obdobie,  

za ktoré chcete históriu zobraziť.



Výber obdobia pre zobrazenie  
histórie objektu.



Ikona  slúži pre zobrazenie alebo 
editáciu dôležitých údajov a kontak-

tov. Pre nastavenie sa obráťte na vašu 
bezpečnostnú agentúru.

Údaje označené  sa dajú meniť.



Výrobca:
NAM Slovakia s.r.o
Zvolenská cesta 179

974 05 Banská Bystrica
Tel.: (+421) 048/611 22 66

www.nam.sk


	ID Číslo PCO: 
	Užívateľské ID: 
	Heslo: 


