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Kódovanie vysielaèa
Pozor: procesy kódovania závisia od príslu�nej 
riadiacej jednotky alebo prijímaèa; v tomto odseku 
sú popísané najbe�nej�ie procesy; pre �pecific-
kej�ie procesy si pre�tudujte návod na montá� 
pohonu. Návody k výrobkom rady Mhouse sú 
dostupné aj na stránke: www.niceforyou.com. 
Nako¾ko procesy kódovania sú èasovo obmedzené 
(najviac 10 sekúnd pre ka�dú fázu), je potrebné 
najprv si preèíta� in�trukcie uvedené v tabu¾kách, a� 
potom prikroèi� k ich vykonaniu.

Kódovanie vysielaèa v �re�ime 1�
• Na riadiacich jednotkách a prijímaèoch pre brány

1. Stlaète aspoò na 3 sekundy tlaèidlo P1 [C]
pod¾a obr. 3; keï LED P1 [D] na obr. 3
zhasne, tlaèidlo uvo¾nite.

2. Do 10 sekúnd stlaète aspoò na 2 sekundy 
¾ubovo¾né tlaèidlo rádiového vysielaèa, ktorý 
kódujete. Ak kódovanie prebehlo úspe�ne, LED
P1 3-krát blikne.

3. Ak chcete nakódova� ïal�ie ovládaèe, behom 
nasledujúcich 10 sekúnd zopakujte krok 2, inak 
bude fáza kódovania automaticky ukonèená.

Kódovanie vysielaèa v �re�ime 2�
• Na riadiacich jednotkách a prijímaèoch pre brány

1. Stlaète tlaèidlo P1 to¾kokrát, ako je èíslo 
�elaného príkazu pod¾a tabu¾ky 2 (napr. 3-krát 
pre príkaz �Len otvorenie�).

2. Uistite sa, �e LED P1 blikne to¾kokrát, ako je 
èíslo vybraného príkazu.

3. Do 10 sekúnd stlaète aspoò na 2 sekundy 
�elané tlaèidlo rádiového vysielaèa, ktoré chcete 
nakódova�. Ak kódovanie prebehlo úspe�ne, 
LED P1 3-krát blikne.

4. Ak chcete nakódova� ïal�ie ovládaèe s 
rovnakým typom príkazu, behom nasledujúcich 
10 sekúnd zopakujte krok 3, inak bude fáza 
kódovania automaticky ukonèená.

Kódovanie na dia¾ku
Nový vysielaè je mo�né nakódova� aj bez priameho 
zásahu na tlaèidlá riadiacej jednotky alebo rádiového 
prijímaèa. Je v�ak potrebné ma� k dispozícii 
�STARÝ� vysielaè, èi�e u� nakódovaný a funkèný. 
NOVÝ vysielaè, èi�e ten, ktorý budete kódova�, �
zdedí� vlastnosti toho STARÉHO. To znamená, �e 
ak je STARÝ vysielaè nakódovaný v �re�ime 1�, aj 
NOVÝ sa nakóduje v �re�ime 1�. V tomto prípade 
mô�e by� vo fáze kódovania stlaèené ¾ubovo¾né 
tlaèidlo na oboch vysielaèoch. Ak je v�ak STARÝ 
vysielaè nakódovaný v �re�ime 2�, bude potrebné 
na STAROM stlaèi� tlaèidlo so �elaným príkazom a 
na NOVOM tlaèidlo, ku ktorému chcete tento 
príkaz priradi�.
Postavte sa s týmito dvomi vysielaèmi do 
blízkosti riadiacej jednotky alebo prijímaèa a 
vykonajte nasledovné kroky:

1. Stlaète aspoò na 5 sekúnd tlaèidlo na NOVOM
vysielaèi.

2. Stlaète pomaly 3-krát tlaèidlo na STAROM
vysielaèi.

Teraz riadiaca jednotka alebo rádiový prijímaè 
rozpozná NOVÝ vysielaè a tento nadobudne 
vlastnosti STARÉHO vysielaèa. Ak chcete 
nakódova� ïal�ie ovládaèe, zopakujte v�etky kroky 
pre ka�dý jeden nový vysielaè.

Kontrola vysielaèa
Na kontrolu fungovania vysielaèa staèí stlaèi� 
jedno z tlaèidiel a pozorova�, èi bliká èervená 
LED a èi automatické zariadenie vykonáva 
oèakávaný príkaz. Príkaz priradený ku ka�dému 
tlaèidlu závisí od �re�imu�, v ktorom boli 
nakódované.

Výmena batérie vysielaèa (obr. 4)
Keï sa dosah vysielaèa cite¾ne zní�i a svetlo, ktoré 
vydáva LED, je slabé, pravdepodobne je vybitá 
batéria. Vo vysielaèi je lítiová batéria typu CR2032.

Pozor: výrobok funguje s batériami, ktoré mô�u 
obsahova� jedovaté látky, a preto NESMÚ by� 
vyhodené do spoloèného domového odpadu (obr. 
5). Treba ich zlikvidova� v súlade s metódami 
triedenia odpadu vyplývajúcimi z platnej legislatívy 
vo va�ej krajine.

Technické parametre
GTX4 a GTX4C sú výrobky firmy NICE S.p.a. (TV) 
Taliansko. Za úèelom zlep�ovania svojich výrobkov si 
NICE S.p.a. vyhradzuje právo úpravy technických 
parametrov, a to kedyko¾vek a bez predchádzajú-
ceho upozornenia, prièom v�ak ruèí za funkènos� a 
predpokladaný úèel pou�itia. Poznámka: v�etky 
technické parametre sú platné pri teplote prostredia 
20 °C.

■   Typológia: rádiové vysielaèe na ovládanie auto-
matických bránových systémov  ■  Zabudovaná 
technológia: kódovaná modulácia rádiového nosi-
èa AM HOOK ■ Frekvencia: 433,92 MHz ■ 
Kódovanie: plávajúci kód 64 bitov (18 miliónov 
miliárd kombinácií) ■ Tlaèidlá: na GTX4 a GTX4C, 
ka�dé tlaèidlo vysiela jeden príkaz a mô�e by� 
pou�ité na viaceré príkazy tej istej riadiacej jednotke 
alebo na ovládanie rôznych riadiacich jednotiek. ■ 
Napájanie: 3 V +20 % -40 % s lítiovou batériou 
typu CR2032 ■ �ivotnos� batérií: odhadom 3 
roky, pri pou�ívaní 10 príkazov denne v trvaní 1 s pri 
teplote 20 °C (pri nízkych teplotách sa výkon batérie 
zni�uje) ■ Teplota prostredia vhodná pre 
fungovanie: -20 °C ÷ 55 °C ■ Pou�itie v 
kyslom, slanom alebo potenciálne výbu�nom 
prostredí: nie ■ Stupeò ochrany: IP40 (pou�itie 
v budeve alebo chránenom prostredí) ■ Rozmery 
a váha: GTX4 bez dr�iaka 38 x 50 v. 14 mm / 14 
g - s dr�iakom 50 x 50 v. 17 mm / 16 g; GTX4C 
bez dr�iaka 38 x 93 v. 14 mm / 23 g - s dr�iakom 
50 x 93 v. 17 mm / 25 g

Vyhlásenie zhody 
Vyhlásenie v súlade so Smernicou 1999/5/ES
GTX4 je výrobok firmy NICE S.p.a. (TV) Taliansko.
Poznámka: obsah tohto vyhlásenia zodpovedá 
obsahu oficiálneho dokladu ulo�eného v sídle Nice 
S.p.a. a obzvlá�� jeho poslednej revízii dostupnej pred 
tlaèou tohto návodu. Tu upravený text bol upravený z 
tlaèových dôvodov. Kópiu pôvodného vyhlásenia je 
mo�né �iada� v Nice S.p.a. (TV) Taliansko.

Èíslo: 374/GTX4     Revízia: 1
Dolupodpísaný Luigi Paro vyhlasuje, �e výrobok:
Meno výrobcu: NICE S.p.a.; Adresa: Via Pezza Alta 13, 
31046 Z.I. Rustigné, ODERZO (Taliansko); Typ výrobku: 
vysielaè na 433,92 MHz; Model: GTX4 a GTX4C; 
Príslu�enstvo: nie
spåòa základné nále�itosti stanovené v odseku 3 nasle-
dovnej smernice, pre pou�itie, na ktoré je výrobok 
urèený:
•   Smernica 1999/5/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
A RADY z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a 
koncových telekomunikaèných zariadeniach a o 
vzájomnom uznávaní ich zhody, v súlade s nasledov-
nými harmonizovanými normami:
- Ochrana zdravia (èl. 3 (1) (a)): EN 62479:2010
- Elektrická bezpeènos� (èl. 3 (1) (a)): EN 60950-1:2006 
+ A11:2009+A12:2011
- Elektromagnetická kompatibilita (èl. 3 (1) (b)): EN 301 
489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-3 V1.4.1:2002
- Rádiové spektrum (èl. 3 (3)): EN 300 220-2 
V2.4.1:2012
V súlade so smernicou 1999/5/ES (príloha V) výrobok 
spåòa po�iadavky triedy 1 a oznaèenie: 0682

ODERZO, 29-08-2013   

Luigi Paro (generálny riadite¾)

Upozornenia
■ Pred zaèiatkom montá�e preverte, èi je výrobok
vhodný na pou�itie, najmä s oh¾adom na údaje 
uvedené v odseku �Technické parametre�. ■ NICE 
nezodpovedá za �kody spôsobené nesprávnym 
pou�itím výrobku, t.j. iným ako je uvedený v tomto 
návode. ■ Obalový materiál musí by� zlikvidovaný 
pri plnom dodr�aní lokálnych noriem. ■ Nedr�te 
ovládaè v blízkosti zdrojov tepla, ani ho nevystavuj-
te plameòom; takéto kroky ho mô�u po�kodi� a 
spôsobi� poruchy a nebezpeèné situácie. ■ Pozor: 
aj vybité batérie mô�u obsahova� jedovaté látky, 
preto nesmú by� vyhodené do domového 
odpadu, ale treba ich zlikvidova� v súlade s 
predpismi platnými na lokálnej úrovni. ■ �kála 
pou�ite¾ných rádiových frekvencií podlieha 
národnej legislatíve: • verzia pre Európsku úniu a 
�vajèiarsko: GTX4 a GTX4C; • verzia pre USA a 
Kanadu: GTX4/U. Ak krajina, v ktorej bude 
výrobok pou�itý, nie je vy��ie menovaná, osoba, 
ktorá vykonáva montá�, je povinná preveri�, èi je 
frekvencia výrobku povolená.

Popis výrobku a úèel pou�itia
Vysielaèe GTX4 a GTX4C (obr. 1) umo�òujú 
dia¾kové ovládanie príslu�ných rádiových prijíma-
èov alebo riadiacich jednotiek bránových pohonov. 
Mô�u by� pou�ité výhradne v automatických 
zariadeniach rady Mhouse. GTX4 a GTX4C sú 
�peciálne urèené na ovládanie brán; majú 4 
tlaèidlá, ktoré mô�u by� pou�ité na posielanie 4 
typov príkazov pre jeden automatický systém alebo 
na ovládanie a� 4 automatických zariadení alebo 
prijímaèov. Led [A] na obr. 1 potvrdzuje vyslanie 
príkazu. Oèko [B] na obr. 1, umo�òuje zavesenie 
vysielaèa na k¾úèenku. Vysielaèe GTX4 a GTX4C sú 
vybavené dr�iakom, ktorý je mo�né in�talova� napr. 
na stenu. Pri montá�i dr�iaka, ak je povrch hladký 
a kompaktný, mô�e by� pou�itá dodaná lepiaca 
páska; inak treba pou�i� vhodnú skrutku, prípadne 
aj hmo�dinku, viï obr. 2.

Spôsoby kódovania vysielaèov
Aby vysielaè mohol ovláda� riadiacu jednotku, 
rádiový prijímaè èi pohon pre markízy a rolety, je 
potrebné prejs� fázou kódovania. Pri kódovaní 
nového vysielaèa máte na výber z dvoch mo�ností:

• Re�im 1: v tomto �re�ime� sú pou�ité v�etky 
tlaèidlá rádiového vysielaèa a ka�dé tlaèidlo 
vykonáva príkaz nakonfigurovaný v pou�itej 
riadiacej jednotke alebo prijímaèi (viï tabu¾ku 1); 
v �re�ime 1� mô�e by� jeden vysielaè pou�itý na 
ovládanie jediného automatického zariadenia.

• Re�im 2: v tomto �re�ime� mô�e by� ku ka�dému 
tlaèidlu vysielaèa priradený ktorýko¾vek príkaz z 
tých, ktoré sú prítomné v riadiacej jednotke alebo 
na výstupoch rádiového prijímaèa (viï tabu¾ku 2).

Tabu¾ka 1
Funkcie vysielaèov v Re�ime 1

PríkazVysielaèe GTX4 - GTX4C

Tlaèidlo 1
Tlaèidlo 2
Tlaèidlo 3
Tlaèidlo 4

Riad. jedn. pre brány
�OPEN�
Èiastoèné otvorenie
Len otváranie
Len zatváranie

Rádiový prijímaè
Aktivácia výstupu 1
Aktivácia výstupu 2
Aktivácia výstupu 3
Aktivácia výstupu 4

Tabu¾ka 2
Funkcie vysielaèov v Re�ime 2

PríkazVysielaèe GTX4 - GTX4C

Príkaz 1
Príkaz 2
Príkaz 3
Príkaz 4
Vhodným pou�itím tohto re�imu je mo�né s jedným vysielaèom 
ovláda� 2 alebo viac automatických zariadení alebo prijímaèov. 
Prirodzene, ka�dý vysielaè je prípad sám o sebe, a v tej istej 
riadiacej jednotke alebo prijímaèi mô�u by� nakódované niektoré v 
�re�ime 1� a iné v �re�ime 2�.

Riad. jedn. pre brány
�OPEN�
Èiastoèné otvorenie
Len otváranie
Len zatváranie

Rádiový prijímaè
Aktivácia výstupu 1
Aktivácia výstupu 2
Aktivácia výstupu 3
Aktivácia výstupu 4

3. Stlaète pomaly 1-krát tlaèidlo na NOVOM
vysielaèi.
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