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1. Úvod 
 
Mthree - Short Message je aplikácia zasielajúca krátke texty do LED displejov. Aplikácia je určená pre smartfóny s 
OS Android a je eqivalentom aplikácie Short Message z balíku Moving Message pre Windows. Pre použitie 
aplikácie s LED displejom môže byť potrebný komunikačný prevodník na strane displeja. 
 

2. Použité skratky 
 

AVRCP Audio/Video Remote Control Profile 
HSP Headset Profile 
LED Svetlo emitujúca dióda (Light-emitting diode) 
MIC-E-BT-1 Označenie série komunikačných prevodníkov fy. NAKORO s.r.o. 
OS Operačný systém 
OTG kábel Typ prepojovacieho kábla, ktorý smartfónu indikuje, že pripojené zariadenie nie je PC 
PC Personal Computer (osobný počítač, desktop, notebook, ...) 
SPP Serial Port Profile 
  

 

3. Bezpečnostné upozornenia 
 
Pri dodržiavaní všeobecne známych pravidiel bezpečného používania smartfónov je použitie aplikácie bezpečné. 
 
Tento softvér sa poskytuje "tak ako je", bez záruk akéhokoľvek druhu, či už priamo vyjadrených alebo 
predpokladaných, vrátane, ale nie výhradne, záruk obchodovateľnosti alebo vhodnosti na konkrétny účel. 
 
V žiadnom prípade nebude NAKORO, s.r.o. niesť zodpovednosť za akékoľvek škody, vrátane náhodných alebo 
následných škôd, vyplývajúcich z použitia tohto softvéru, a to aj v prípade, že bude upozornené na možnosť vzniku 
takýchto škôd. 
 
Používaním tohto softvéru súhlasíte s uvedenými podmienkami. 
 

4. Požiadavky 

4.1. Kvalifikačné požiadavky 

 
Používateľ by mal vedieť spárovať Bluetooth zariadenie so svojím mobilným telefónom.  

4.2. Požiadavky na hardware 

 
Aplikácia vyžaduje smartfón minimálne s parametrami: 
 
- 8-jadrový procesor, 1.6 GHz  
- RAM 2 GB 
- úložný priestor 16 GB 
- rozlíšenie displeja 1440 x 720 
- Bluetooth 4.1, podporujúci profil SPP alebo HSP alebo AVRCP 

4.3. Požiadavky na software 

 
Požadovaný je OS Android vo verzii minimálne 6.0.1.  
 

5. Potrebné komponenty 

5.1. Potrebné vybavenie a nástroje 

 
Ak je aplikácia inštalovaná z USB flash disku, tak je potrebný OTG USB kábel pre prepojenie USB disku so 
smartfónom. Ak je aplikácia inštalovaná z PC potom môže byť potrebný USB kábel. 



 

 
0054-41A-S : 2021-01-25                                         www.nakoro.sk                                                                 4 / 28 

                  

5.2. Potrebný hardware 

 
Aplikácia je určená pre spoluprácu s LED displejmi firmy NAKORO, s.r.o. V súčastnosti je pre všetky typy displejov 
potrebný komunikačný adaptér MIC-E-BT-1. 

5.3. Potrebný software 

 
Pre inštaláciu alebo použitie aplikácie nie je potrebný ďalší softvér.. 
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6. Inštalácia 
 
Inštalácia aplikácie spočíva v získaní inštalačného súboru priamo smartfónom alebo cez PC a samotnej inštalácie v 
smartfóne. Najnovšia verzia inštalačného súboru sa nachádza v internete na adrese: 
 
www.nakoro.sk/matrix/softwarem.html 
 
Ak ste získali inštalačný súbor na médiu v rámci dodávky komunikačného adaptéru MIC-E-BT-1, potom môžte 
pokračovať priamo podkapitolou "Inštalácia balíčka získaného z PC".  
 
Spôsob inštalácie sa môže líšiť v závislosti od výrobcu smartfónu a verzie OS Android, ktorá v ňom beží. Ďalej je 
popísaný spôsob pre telefón Samsung A5 s Android 6.0.1. V popise je použitý predinštalovaný browser od 
Samsungu. 
 

6.1. Stiahnutie balíčka cez smartfón 

 
Z vyššie uvedenej internetovej stránky je možné stiahnuť inštalačný súbor (m3short.apk) klepnutím na zelenú ikonu 
Download. 
 

     
 
Budete upozornený na začiatok sťahovania a súčasne sa v informačnej lište smartfónu objaví blikajúca šípka 
ukazujúca nadol. Keď šípka prestane blikať (cca. po 5 sekundách) je inštalačný súbor stiahnutý do smartfónu. Po 
stiahnutí súboru už nie je potrebné mať spustený browser ani mať aktívne internetové pripojenie. 
 

6.2. Stiahnutie balíčka cez PC 

 
Z vyššie uvedenej internetovej stránky je možné stiahnuť inštalačný súbor (m3short.apk) klepnutím na zelenú ikonu 
Download. Príklad je pre internetový prehliadač Google Chrome. 
 
Následne kliknutím na šípku dole v ľavom dolnom rohu (pri názve stiahnutého súboru) a zvolením položky  
Zobraziť v priečinku sa otvorí Windows prieskumník s označeným súborom, ktorý je potom možné zkopírovať do 
smartfónu, ktorý je pripojený k PC cez USB kábel alebo premiestniť na USB flash disk. 
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6.3. Inštalácia balíčka získaného cez smartfón 

 
Spustenie súboru (m3short.apk) je možné z viacerých miest, kde sa nachádza súbor alebo odkaz naň: 
 
 - z informačnej lišty smartfónu 
 - z prieskumníka súborov - časť Nové súbory 
 - z prieskumníka súborov - časť História sťahovaní 
 - z prieskumníka súborov - časť Pamäť zariadenia -> Download 
 
Najbežnejší a zároveň najpraktickejší je prvý spôsob - z informačnej lišty smartfónu: 
 

     
 
Stiahnite prstom nadol ikonku šípky v ľavom hornom rohu a zobrazí sa vám informačný blok, ktorého súčasťou 
bude informácia o dokončenom sťahovaní súboru m3short.apk. Klepnutím na názov súboru spustíte inštaláciu 
aplikácie. Smartfón má štandardne povolenú len inštaláciu aplikácií stiahnutých z Google Play. Ak ste teda v 
minulosti nepovolili inštaláciu z neznámych zdrojov, tak sa zobrazí obrazovka s informáciou o zablokovaní 
inštalácie. Klepnite na NASTAVENIA. 
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Budete presmerovaný do obrazovky nastavení smartfónu. Tu je potrebné nájsť voľbu pre povolenie inštalácie z 
neznámych zdrojov a zmeniť jej stav na povolený. Zobrazí sa bezpečnostné upozornenie. Odporúčam ponechať 
voľbu Povoliť iba túto inštaláciu zaškrtnutú. Klepnite na OK. Nasledujúca obrazovka upozorňuje na oprávnenia, 
ktoré získa aplikácia ak bude nainštalovaná. Keďže aplikácia používa pre komunikáciu s LED dispejom Bluetooth a 
pomocou tohto rozhrania je možné lokalizovať smartfón (napr. pomocou Beacon v nákupných centrách) ste na túto 
skutočnosť upozornený. Avšak aplikácia Mthree - Short Message lokalizačné vlastnosti Bluetooth nevyužíva. 
Klepnite na INŠTALOVAŤ. 
 

     
 
Spustí sa samotná inštalácia aplikácie. Po jej ukončení sa zobrazí správa a máte možnosť ju spustiť. Tiež sa v 
zozname aplikácií objaví žltá ikona s názvom m3short, pomocou ktorej bude v budúcnosti možné aplikáciu spustiť. 
 
 
Inštalácia z prieskumíka súborov 
 

     
 
Klepnite na ikonu Menu, následne na ikonu Nástroje a nakoniec na Moje súbory. Spustí sa prieskumník súborov. 
Tam sú 3 miesta kde nájdete odkaz na stiahnutý inštalačný súbor (viď. nasledujúce obrázky). 
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Klepnutím na ktorýkoľvek z nich sa spustí inštalácia aplikácie. Túto cestu môžte použiť v prípade keď ste aplikáciu 
odinštalovali, odkaz v informačnej lište smartfónu už neexistuje a chcete ju opäť nainštalovať. Teda nie je potrebné 
opätovné stiahnutie z webovej stránky. 
 
Samotný priebeh inštalácie je zhodný s inštaláciou z informačnej lišty smartfónu po stiahnutí inštalačného súboru. 
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6.4. Inštalácia balíčka získaného cez PC 

 
Tento popis je uvedený pre smartfón, ktorý nie je pripojený k počítačovej sieti. Ak je možnosť pripojiť smartfón do 
WiFi siete, tak použite spôsob uvedený v kapitole 6.1 a 6.3  
 
Inštalácia pripojením smartfónu k PC cez USB 
 
Pripojte smartfón ku USB káblu a následne USB kábel zasuňťe do PC. Smartfón požiada o schválenie pripojenia k 
PC.  
 
 

 
 
 
Následne na PC potvrďte položku Otvoriť zariadenie, aby sa zobrazili súbory. 
 
 

   
 
 
Následne sa otvorí prieskumník, v ktorom otvorte adresár Download. 
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Do adresára Download zkopírujte súbor stiahnutý pomocou PC. 
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Potom vysuňte zariadenie z OS a následne fyzicky odpojte smartfón od PC.  
 

     
 
Následne vykonajte inštaláciu spôsobom podľa kapitoly 6.3, časť Inštalácia z prieskumníka súborov. Súbor hľadajte 
v umiestnení Pamäť zariadenia -> Download.  
 
 
Inštalácia prenesením súboru cez USB flash disk 
 
Ak nechcete svoj smartfón pripojiť k PC, potom pre inštaláciu software stiahnutého cez PC potrebujete USB flash 
disk so stiahnutým súborom m3short.apk a USB OTG kábel pre smartfón, cez ktorý pripojíte flash disk k smartfónu. 
 
Pripojte USB OTG kábel k smartfónu a potom do konektora kábla zasuňte flash disk. Na smartfóne sa spustí 
prieskumník súborov a zobrazí obsah USB flash disku. Presuňte sa do priečinka kde ste si uložili inštalačný súbor a 
klepnite naň. Následne vykonajte inštaláciu spôsobom podľa kapitoly 6.3, časť Inštalácia z prieskumníka súborov. 
 
Po nainštalovaní aplikácie najprv odpojte flash disk z OS smartfónu cez oblasť oznámení a následne aj fyzicky. 
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6.5. Registrácia aplikácie 

 
Aplikáciu Short Message je možné spustiť len po vložení registračného kľúča. Pri ešte nezaregistrovanej aplikácii sa 
po jej štarte zobrazí obrazovka, z ktorej je potrebné zaslať VSTUPNÝ KÓD na adresu service@nakoro.sk. 
Obratom získate REGISTRAČNÝ KÓD, ktorý je potrebné vpísať do príslušného poľa a klepnúť na REGISTROVAŤ. 
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7. Popis 

7.1. Všeobecne 

 
Aplikácia Short Message slúži pre vytváranie a následné zasielanie krátkych správ do LED displejov. Tieto správy 
majú oproti plnohodnotnému šotu vytvorenému napríklad v aplikácii Editor z balíka Moving Message určité 
obmedzenia. Hlavným obmedzením je nastavenie spôsobu zobrazenia len na kompletný text. Napríklad celý text 
musí mať rovnaký font a farbu. Dĺžka samotného textu však nie je obmedzená. 
 
Vytvorené správy je možné ukladať pod vlastnými názvami aj s krátkym popisom. Následne je možné správu 
vybranú zo zoznamu odoslať do vybraného displeja. 
 
V aplikácii je možné udržiavať zoznam LED displejov a pripravenú správu odoslať na niektorý displej zo zoznamu. 
 

7.2. Hlavné okno 

 
Na obrázku je zobrazené hlavné okno aplikácie. 
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7.3. Hlavné menu 

 
Na obrázku je zobrazené hlavné okno aplikácie s otvoreným menu. 
 

 
 
 
Položka Nová správa vytvorí novú správu, ktorej názov bude časom vytvorenia správy a zároveň nastaví túto novú 
správu ako aktuálne vybranú. Následne je vhodné stlačením tlačidla EDITOVAŤ zmeniť názov správy a nastaviť 
parametre správy. Implicitne je nová správa typu bežiaca správa. Po potvrdení nastavenia správy môžte zmeniť text 
správy klepnutím na oblasť, v ktorej je zobrazený. 
 
Položka Kópia správy vytvorí kópiu aktuálne vybranej správy a zároveň nastaví túto kópiu správy ako aktuálne 
vybranú. Kópia správy bude mať zhodné nastavenie aj text správy ako pôvodná správa s výnimkou názvu správy, v 
ktorom bude pripojený text " - Kópia". Následne môžte tlačidlom EDITOVAŤ zmeniť akýkoľvek parameter správy 
alebo klepnutím na oblasť s textom správy zmeniť jej text. 
 
Položka Pôvodný text vyplní oblasť s textom pôvodným textom, teda tým pred jeho zmenami. Pôvodný text je 
možné získať len ak nedošlo k výberu inej správy pretože opustením správy sa jej zmeny uložia natrvalo. 
 
Položka Synchro zasiela synchronizačný impulz do zariadenia. Pri použití s touto aplikáciou nemá význam. Avšak 
môže pomôcť v prípade ak sa správa zaslaná do displeja na ňom z nejakého dôvodu nerozbehne. Môžte tiež jej 
použitím overiť či zvolený displej reaguje na pokyny aplikácie bez toho aby ste do displeja zasielali nejakú správu a 
teda bez toho aby ste na ňom bežiacu správu nejako ovplyvnili. 
 
Položka Language nastavuje jazyk aplikácie. Je možné zvoliť Automatický výber, Angličtinu a Slovenčinu. Po 
inštalácii aplikácie je navolený automatický výber jazyka podľa OS na smartfóne. Ak je to slovenčina, tak sa nastaví 
slovenčina, inak sa nastaví angličtina. Ak zvolíte konkrétny jazyk, potom bude tento použitý bez ohľadu na jazyk 
používaný v OS. 
 
Položka O aplikácii zobrazí informácie o aplikácii (názov, verziu, status, ...). 
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Položka Online návod nie je v súčasnej verzii aplikácie funkčná. 
 
Položka Zavrieť uzatvára aplikáciu. 
 

7.4. Menu s voľbami 

 
Na obrázku sú zobrazené tlačidlá volieb, ktoré sú umiestnené na väčšine obrazoviek v ich dolnom okraji. 
 

 
 
 
Tlačidlo úplne vpravo obsahuje takmer každá obrazovka aplikácie. Je to potvrdzovacie tlačidlo, ktorým sa 
potvrdzuje výber zo zoznamu ale zvolené nastavenie nejakého objektu. 
 
Tlačidlo so znamienkom mínus je obsiahnuté v obrazovkách so zoznamom objektov. Stlačením tohto tlačidla 
zmažete objekt zvolený v zozname. 
 
Tlačidlo so znamienkom plus je obsiahnuté v obrazovkách so zoznamom objektov. Stlačením tohto tlačidla vytvoríte 
nový objekt, ktorý po nastavení a potvrdení bude vložený do zoznamu. 
 
Tlačidlo vstrede otvorí obrazovku pre editáciu objektu zvoleného v zozname. 
 
Ostatné tlačidlá sú špecifické pre konkrétnu obrazovku a budú opísané pri opise danej obrazovky aplikácie. 
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8. Výber a Nastavenie správy 

8.1. Výber správy 

 
Obrázok zobrazuje obrazovku so zoznamom správ pre výber jednej z nich. 
 

 
 
 
Ak chcete nejakú existujúcu správu editovať, urobiť z nej kópiu alebo odoslať do displeja, tak je potrebné túto 
správu nastaviť ako aktuálne zvolenú.  
 
Na začiatku zoznamu sa nachádzajú správy, ktorých názov je uzavretý v < >. Ide o predpripravené správy, ktoré nie 
je možné aplikáciou vytvoriť. V správach <Running Date> a <Time + Text> je možné editovať text správy. Pretože 
tento typ správ nie je možné aplikáciou vytvoriť je ich zmazanie zakázané. 
 
Ostatné správy sú vytvorené používateľom a sú plne editovateľné a zmazateľné. 
 
Klepnutím na správu ju nastavíte ako aktuálne zvolenú a zároveň opustite obrazovku so zoznamom správ. Ak je 
zoznam príliš dlhý (nevidieť všetky správy), tak ťahaním prsta v smere nahor alebo nadol sa zoznam posúva. 
Následné klepnutie na správu ju zvolí za aktuálnu. 
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8.2. Základný typ správy 

 
Pri vytváraní správy je potrebné zvoliť jej typ. Sú dva typy správ: Bežiaca a Stojaca. Typ správy výrazne ovplyvňuje 
jej ďalšie možnosti nastavenia. 
 
Pomocou stojacej správy je možné zobrazovať len krátke, väčšinou len jednoslovné oznámenia. Pretože text na 
displeji stojí je možné zobraziť len toľko znakov, koľko sa zmestí na zobrazovaciu plochu displeja. 
 
Bežiaca správa dokáže zobraziť aj dlhý text jeho postupným zobrazovaní (behom zprava doľava). 
 
Pri oboch typoch správ sa nastavuje Font a Farba (pri jednofarebných LED displejoch jas) zobrazovaného textu. 
Ponuka farieb je závislá od zvoleného displeja. K dispozícii je 13 fontov. Z toho 10 pevných (definovaných v displeji) 
a 3 používateľské (vzhľad definovaný používateľom). Pred použitím používateľských fontov je potrebné aby ich 
definícia bola zavedená do displeja inou aplikáciou. Toto nastavenie potom platí pre celý text zobrazovaný správou.  
 
Tiež sa pre všetky správy nastavuje Názov a Popis, ktorými je správa identifikovaná v zozname správ (popis 
menším fontom a zošedený). 
 

8.3. Bežiaca správa 

 
Na obrázku je zobrazená obrazovka pre nastavenie správy s prekškrtnutými poliami, ktoré pri bežiacej správe 
nemajú význam a ich zmena je zakázaná. 
 

 
 
Je možné nastaviť tri rýchlosti behu správy. Ak je zaškrtnuté ODSUŇ, tak na konci bežiaceho textu sa počká kým 
posledný znak opustí zobrazovaciu plochu displeja a až následne sa začne zobrazovať prvý znak správy v ďalšom 
behu textu. Inak za posledným znakom následuje hneď prvý znak ďalšieho behu textu. 
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8.4. Stojaca správa 

 
Na obrázku je zobrazená obrazovka pre nastavenie správy s prekškrtnutými poliami, ktoré pri stojacej správe 
nemajú význam a ich zmena je zakázaná. 
 

 
 
 
Pre stojacu správu je možné definovať spôsob akým sa text nakopíruje na zobrazovaciu plochu displeja, aký dlhý 
čas tam zotrvá, akým spôsobom sa z displeja zmaže a ako dlho zostane zmazaný. Tento cyklus sa pri behu na 
displeji následne donekonečna opakuje. Z nastaveniu slúžia polia Vstupný efekt, Trvanie, Mazací efekt a Pauza. 
 
Vstupný efekt má nasledovné možnosti nastavenia: 
 
- NAKOPÍRUJ OKAMŽITE zobrazí celý text naraz (bez nejakého efektu) 
 
- KOPÍRUJ ZO STREDU spôsobí, že text sa nakopíruje postupne od stredu displeja k jeho okrajom. Rýchlosť behu 
efektu je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
 
- KOPÍRUJ NAHOR spôsobí, že text sa nakopíruje postupne od spodu displeja k jeho vrchu. Rýchlosť behu efektu 
je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
 
- KOPÍRUJ NADOL spôsobí, že text sa nakopíruje postupne od vrchu displeja k jeho spodku. Rýchlosť behu efektu 
je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
 
- KOPÍRUJ DOPRAVA spôsobí, že text sa nakopíruje postupne z ľavej strany displeja k jeho pravej strane. 
Rýchlosť behu efektu je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
 
- KOPÍRUJ DOĽAVA spôsobí, že text sa nakopíruje postupne z pravej strany displeja k jeho ľavej strane. Rýchlosť 
behu efektu je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
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- ODSUŇ HORE spôsobí, že text sa nasunie zospodu displeja smerom k jeho vrchu. Rýchlosť behu efektu je 
možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
 
- ODSUŇ DOLE spôsobí, že text sa nasunie zvrchu displeja smerom k jeho spodku. Rýchlosť behu efektu je možné 
ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť. 
 
Výstupný efekt má nasledovné možnosti nastavenia: 
 
- ZMAŽ OKAMŽITE spôsobí, že text sa zmaže okamžite (bez nejakého efektu) 
 
- ZMAŽ DO STREDU spôsobí, že text sa zmaže postupne od okrajov displeja po jeho stred. Rýchlosť behu efektu 
je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ZMAŽ NAHOR spôsobí, že text sa zmaže postupne od spodku displeja po jeho vrch. Rýchlosť behu efektu je 
možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ZMAŽ NADOL spôsobí, že text sa zmaže postupne od vrchu displeja po jeho spodok. Rýchlosť behu efektu je 
možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ZMAŽ DOPRAVA spôsobí, že text sa zmaže postupne od ľavého okraja displeja po jeho pravý okraj. Rýchlosť 
behu efektu je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ZMAŽ DOĽAVA spôsobí, že text sa zmaže postupne od pravého okraja displeja po jeho ľavý okraj. Rýchlosť behu 
efektu je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ODSUŇ HORE spôsobí, že text sa odsunie postupne od spodku displeja po jeho vrch. Rýchlosť behu efektu je 
možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ODSUŇ DOLE spôsobí, že text sa odsunie postupne od vrchu displeja po jeho spodok. Rýchlosť behu efektu je 
možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- ODSUŇ spôsobí, že text sa odsunie postupne od pravého okraja displeja po jeho ľavý okraj. Rýchlosť behu efektu 
je možné ovplyvniť nastavením poľa Rýchlosť.  
 
- NEMAZAŤ spôsobí, že text sa nezmaže. 
 
V poliach Trvanie a Pauza je možné zadať hodnoty od 0 do 255. Tento údaj vydelený desiatimi udáva nastavený 
čas. Nastaviť je teda možné časový interval od 0 do 25.5 sekundy. 
 
Použitím uvedených efektov je možné zobraziť napríklad blikajúci text. Avšak pre tento špeciálny prípad je to možné 
urobiť jednoducho zaškrtnutím poľa BLIKANIE a zvolením rýchlosti v poli Rýchlosť blikania. 
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9. Výber a Nastavenie LED displeja 

9.1. Spárovanie rozhrania 

 
Software pre komunikáciu s dispejom využíva Bluetooth rozhranie smartfónu. Pred nastavením displeja je potrebné 
mať toto rozhranie spárované s komunikačným adaptétom MIC-E-BT-1, ktorý je použitý s displejom. Spárovanie je 
činnosť, ktorá je vyžadovaná Bluetooth štandardom. 
 
Pre úspešné spárovanie potrebujete vedieť názov komunikačného adaptéru v zozname, ktorý sa objaví v smartfóne 
po načítaní dostupných zariadení. Názov komunikačných adaptérov MIC-E-BT-1 je tvorený textom "BT1_", ktorý je 
doplnený o posledné štyri číslice z výrobného čísla adaptéru. Ďalej potrebujete vedieť párovací kód komunikačného 
adaptéra. Tento kód je uvedený v balení pri dodávke adaptéra. 
 
Názov aj párovací kód komunikačného adaptéra sú pevne nastavené. Môže ich zmeniť výrobca adaptéra, avšak 
štandardne túto službu neposkytuje. Preto párovací kód uchovávajte tak aby nemohol byť zneužitý. 
 
Spôsob spárovania sa môže líšiť v závislosti od výrobcu smartfónu a verzie OS Android, ktorá v ňom beží. Ďalej je 
popísaný spôsob pre telefón Samsung A5 s Android 6.0.1. 
 

1) Ak je možné, tak sa ubezpečte že je displej zapnutý a že komunikačný adaptér je napájaný. Po pripojení 
napájania k adaptéru rýchlo bliká (asi 4x za sekundu) jeho modrá LED.  

 
2) Vôjdite do menu s aplikáciami a klepnite na Nastavenia a následne na Bluetooth. Ak máte rozhranie 

zapnuté, tak sa automaticky spustí vyhľadávanie blízkych zariadení. Ak je rozhranie vypnuté, tak ho 
zapnite, čo zároveň spustí vyhľadávanie zariadení. Ak nie, tak vyhľadanie spustite voľbou VYHĽADAŤ. 

 
3) O niekoľko sekúnd sa v zozname nespárovaných zariadení objaví názov komunikačného adaptéra. Ak sa 

v zozname neobjaví, tak adaptér nemá napájanie alebo nie je v dosahu smartfónu. 
 

 
 
4) Klepnite na názov komunikačného adaptéra (BT1_xxxx). 
 
5) Zobrazí sa dialóg pre zadanie párovacieho kódu (PIN). Zadajte kód dodaný s komunikačným adaptérom. 
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6) Adaptér sa presunie zo zoznamu nespárovaných do zoznamu spárovaných zariadení. Modrá LED na 

komunikačnom adaptéri začne pomaly (asi raz za 2 sekundy) blikať. 
 

 
 
7) Po prvej komunikácii alebo vypnutí napájania a jeho opätovnom zapnutí modrá LED komunikačného 

adaptéru opäť rýchlo bliká. Tento krok je len pre informáciu, nemusíte ho vykonať. 
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9.2. Výber LED displeja 

 
V ľavom dolnom rohu hlavnej obrazovky sa nachádza tlačidlo a názov vybraného displeja. Klepnutím na tlačidlo 
alebo názov za zobrazí obrazovka zo zoznamom displejov, ktoré sú v aplikácii nadefinované. Pre každý displej je 
väčším písmom zobrazené jeho pomenovanie a pod ním menším šedým písmom popis. 
 
 

 
 
 
Po vstupe do obrazovky zoznam obsahuje všetky nadefinované displeje a ľavé tlačidlo spodného menu obsahuje 
ikonku s jedným displejom. Klepnutím na toto tlačidlo sa zoznam zredukuje len na tie displeje, ktoré sú práve v 
dosahu smartfónu a sú zapnuté. Ikonka tlačidla sa zmení na obrázok s viacerými displejmi. 
 
Aplikácia udržiava zoznam dostupných displejov ich preverovaním v cca. 20 sekundových intervaloch. Preto ak ste 
displej práve zapli alebo práve vypli, tak sa táto zmena prejaví so spozdením. Obdobne to platí aj keď prídete so 
smartfónom do dosahu zapnutého displeja. 
 
Vybraný displej je v šedom pozadí. Ostatné tlačidlá v spodnom menu pracujú s takto vybraným displejom. Ak nie je 
zošedený žiaden displej v zozname, tak klepnutím na položku s názvom požadovaného displeja ho tým vyberiete. 
 
Tlačidlá okolo stredu spodného menu pridajú, editujú alebo odstránia vybraný displej. Pravé tlačidlo menu 
potvrdzuje výber displeja. To spôsobí uzavretie obrazovky so zoznamom a vypísanie názvu vybraného displeja do 
ľavého dolného rohu hlavnej obrazovky aplikácie. 
 
Ak chcete ponechať pôvodnú voľbu displeja, tak stlačte tlačidlo späť alebo šípku v ľavom hornom rohu obrazovky. 
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9.3. Nastavenie LED displeja 

 
Ak sa nachádzate v obrazovke so zoznamom definovaných displejov, tak môžte nastaviť vlastnosti displeja a jeho 
rozhrania ako aj pridať alebo odstrániť displej. Medzi spôsobom pridania displeja a editáciou existujúceho nie je 
rozdiel. Obe činnosti sa vykonávajú v zhodných obrazovkách a zhodným spôsobom. Po stlačení stredného tlačidla 
v spodnom menu sa zobrazí nasledovná obrazovka s nastavením displeja: 
 

                 
 
Vľavo je obrazovka po vstupe do nastavení displeja a vpravo po odrolovaní strednej časti, keď sa objavia ďalšie 
položky nastavenia. Úplne hore je možné zmeniť názov displeja a jeho popis, ktoré sa zobrazujú v zozname 
displejov. Klepnutím na ikonu vpravo pri ostatných nastaveniach sa zobrazí obrazovka pre ich zmenu. 
 
Umiestnenie je v súčasnosti nepodporované nastavenie. 
 
Typ definuje model displeja. Nastavením typu displeja sa určuje stav niektorých volieb v nastavení správy. 
 
Rozhranie je názov zvoleného rozhrania pre displej. Popis tejto voľby je predmetom nasledujúcej kapitoly. 
 
Protokol je zvolený komunikačný protokol pre displej. 
 
Adresa je komunikačná adresa displeja. 
 
Komunikácia je nastavenie komunikačných volieb pre displej. Nastavenia v tejto obrazovke nemajú vplyv na túto 
aplikáciu. 
 
Dátum a čas je zvolený spôsob získania a nastavenia času v displeji. Nastavenia v tejto obrazovke nemajú vplyv 
na túto aplikáciu. 
 
Synchro určuje po akom type dát je zasielaná synchronizačná značka. Nastavenia v tejto obrazovke nemajú vplyv 
na túto aplikáciu. 
 
 
Ľavé tlačidlo v spodnom menu obrazovky slúži k overeniu, či na nastavenom rozhraní je aktívny displej. Pred jeho 
použitím by malo byť nastavené rozhranie a zapnutý Bluetooth vo smartfóne. 
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Typ displeja je možné nastaviť pomocou troch obrazoviek. 
 

     
 
 
Pred voľbou typu displeja je možné prezrieť jeho vlastnosti alebo pred výberom redukovať zoznam typov na základe 
nastavenia určitých hodnôt vo filtri. Po vstupe do zoznamu typov nie je zoznam redukovaný. Na aktiváciu filtra je 
potrebné ho potvrdiť. 
 
V súčasnosti aplikácia podporuje len jeden protokol a preto je jeho voľba jednoduchá.  
 
Displej prijíma príkazy od nadradeného systému len v prípade, keď sú sprevádzané jemu zodpovedajúcou adresou. 
Každý displej reaguje na tri adresy: adresu 0, skupinovú adresu a individuálnu adresu. Skupinová a individuálna 
adresa sa používa v prípade, keď na jednom rozhraní je zapojených viac displejov alebo ide o veľmi špecifické 
zariadenia. Takmer vo všetkých prípadoch je však vhodné nastaviť adresu na hodnotu 0 (high aj low časť). 
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9.4. Nastavenie rozhrania 

 
V obrazovke pre nastavenie parametrov displeja sa nachádza položka pre výber komunikačného rozhrania pre 
displej. Rozhranie je pomenovaná skupina nastavení. Pri nastavovaní rozhrania sa najprv zobrazí zoznam už 
definovaných rozhraní. 
 

 
 
Ľavé tlačidlo v spodnej časti obrazovky slúži pre aktualizáciu poľa Prítomné. Aplikácia otestuje prítomnosť všetkých 
rozhraní zo zoznamu a pri tých ktoré sú zapnuté a v dosahu sa zobrazí symbol "fajky". Ostatné tlačidlá majú 
štandardnú funkcionalitu (pridať, editovať, vymazať, potvrdiť výber). 
 
Každá položka v zozname obsahuje pomenovanie rozhrania (väčší čierny text) a hodnoty niektorých parametrov 
nastavenia rozhrania (menší sivý text). 
 
Pravým tlačidlom v spodnej časti obrazovky sa potvrdí výber rozhrania a jeho názov sa prenesie do nastavení 
parametrov displeja. 
 
Pridanie nového rozhrania a editácia existujúceho používajú zhodné obrazovky. Preto ďalší popis bude uvedený len 
pre editáciu existujúceho rozhrania. 
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Nastavenie rozhrania obsahuje nasledovné položky: 
 
Názov je pomenovanie, pod ktorým vystupuje rozhranie v zoznamoch. 
 
Typ je typ rozhrania. V súčasnosti je podporovaný len jeden typ rozhrania (Serial port). 
 
Cez je komunikačná cesta alebo fyzické médium, cez ktoré je prenášaná komunikácia s displejom. V súčasnosti je 
podporovaný len Bluetooth. 
 
Adaptér je zvolený Bluetooth adaptér v smartfóne. Vo väčšine prípadov je možné vybrať len z jedného adaptéra. 
 
Cieľ je názov komunikačného Bluetooth modulu pripojeného k displeju. Je možné vybrať z modulov, ktoré sú 
spárované so smartfónom. 
 
 



 

 
0054-41A-S : 2021-01-25                                         www.nakoro.sk                                                                 28 / 28 

                  

10. Odinštalovanie aplikácie 
 
Ak chcete aplikáciu Mthree - Short Message odinštalovať, tak vôjdite do zoznamu aplikácii na stránku, kde sa 
nachádza ikona aplikácie a klepnite na voľbu UPRAVIŤ. 
 

   
 
V ikonách odinštalovateľných aplikácií sa objaví znamienko mínus. Klepnite na ikonu aplikácie a potvrďte 
odinštalovanie. 
 

   
 
 
POZOR Odinštalovanie aplikácie zmaže aj všetky nastavenia a dáta vytvorené touto aplikáciou. Spárovanie 
komunikačných adaptérov sa však zachová. 
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