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Modely so zapojením s konektorom �SM� Modely s univerzálnym zapojením
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SLOVENSKY

Mod. Frekvencia Funkcia Zapojenie
OXI 433.92 MHz s konektorom
OXIFM 868.46 MHz s konektorom
OXIT 433.92 MHz s konektorom
OXITFM 868.46 MHz s konektorom
OX2 433.92 MHz so 6-�ilovým káblom
OX2FM 868.46 MHz so 6-�ilovým káblom
OX2T 433.92 MHz so 6-�ilovým káblom
OX2TFM 868.46 MHz so 6-�ilovým káblom

1 � POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POU�ITIA 

1.1 � Systém �NiceOpera�
Prijímaèe radu NiceOne sú súèas�ou systému 
�NiceOpera�. Tento systém vyvinul Nice na zjednodu�enie 
fáz programovania, pou�ívania a servisu zariadení 
pou�ívaných na automatizáciu brán a dverí. Systém sa 
skladá z rôznych zariadení, softvéru a hardvéru, schopných 
vymieòa� si medzi sebou údaje a informácie rádiovou cestou 
prostredníctvom kódovania nazývaného �O-Code� alebo  
�fyzického� zapojenia prostredníctvom kábla.
Hlavné zariadenia, ktoré tvoria systém NiceOpera, sú:

� vysielaèe NiceOne;
� prijímaèe NiceOne;
� programovacia jednotka O-Box;
� riadiace jednotky a pohony s �Bus T4�;
� programátor O-View pre zariadenia s �Bus T4�.

DÔLE�ITÉ � Detajlné informácie o v�etkých funkciách 
systému NiceOpera a vzájomnej závislosti, ktorá spája 
jednotlivé zariadenia systému, nájdete vo v�eobecnom 
návode �NiceOpera System Book�, ktorý je dostupný aj na 
internetovej stránke www.niceforyou.com.

Poznámky k tabu¾ke:
� Frekvencie 433.92 MHz a
868.46 MHz nie sú medzi 
sebou kompatibilné.
� Písmeno �T� v kóde výrobku
oznaèuje prijímaè so zabudo-
vaným vysielaèom.

Originálny návod

Tento prijímaè patrí do radu �NiceOne� od Nice spa. 
Prijímaèe tejto série sú urèené na pou�ívanie na riadiacich 
jednotkách zabudovaných v pohonoch automatických brán, 
gará�ových vrát a cestných závor. Akéko¾vek iné 
pou�itie sa pova�uje za nevhodné a zakázané! 
Výrobca nezodpovedá za �kody spôsobené 
nesprávnym pou�itím výrobku, odli�ným od toho, 
ktoré predpisuje tento návod. K dispozícii sú rôzne 
modely prijímaèov, ich základné vlastnosti sú uvedené v 
tabu¾ke ni��ie.

Prijímaè
Prijímaè

Prijímaè
Prijímaè

Prijímaè s vysielaèom
Prijímaè s vysielaèom

Prijímaè s vysielaèom
Prijímaè s vysielaèom
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2 � FUNKÈNÉ VLASTNOSTI VÝROBKU

• Pre v�etky modely
� Prijímaè ovláda rádiové kódovanie zvané �O-Code�, s 

plávajúcim kódom (rolling-code), ktoré umo�òuje vyu�itie
v�etkých nových funkcií systému NiceOpera.
Prijímaè je kompatibilný aj s kódovaním �FloR�, �TTS�,
�Smilo� a �Flo�. V tomto prípade v�ak nebude mo�né
vyu�i� niektoré exkluzívne funkcie systému
NiceOpera, popísané v tomto návode.

� Prijímaè má pamä� s 1024 miestami, do ktorej sa ukladajú 
vysielaèe. Ak sa vysielaè ulo�í do pamäte v �Re�ime I�,
v�etky jeho tlaèidlá obsadia 1 miesto pamäte; ak sa v�ak
ulo�í do pamäte v �Re�ime II�, ka�dé jeho ulo�ené
tlaèidlo obsadí 1 miesto pamäte (o re�imoch ukladania do
pamäte sa bli��ie doèítate ïalej v návode).

� Ka�dý prijímaè má vlastné identifikaèné èíslo nazývané 
�Certifikát�. Toto èíslo umo�òuje prístup k mnohým 
operáciám, ako napríklad: ukladanie nových vysielaèov do 
pamäte bez potreby priameho zásahu do prijímaèa a 
pou�itie jednotky O-View vïaka zapojeniu cez �Bus T4�.
Zapeèatený kupón v balení výrobku má vo vnútri vytlaèené 
èíslo certifikátu, ktoré patrí k tomuto prijímaèu. Pozor! � 
tento kupón musí by� uschovaný na bezpeènom mieste, 
preto�e umo�òuje prístup k údajom obsiahnutým v prijímaèi, 
pokia¾ neboli prijaté ïal�ie ochranné opatrenia, ako je 
pou�itie bezpeènostného Hesla.

• Pre modely s konektorom �SM�
– Tieto modely mô�u by� pou�ité výhradne s riadiacimi 

jednotkami vybavenými konektorom typu �SM� (obr. 1). 
Poznámka - na identifikáciu vhodných riadiacich jednotiek 
viï katalóg výrobkov Nice.

– Tieto modely automaticky rozoznajú vlastnosti riadiacej 
jednotky, do ktorej sú zastrèené a prijímaè sa sám nastaví 
nasledovne:
• Ak riadiaca jednotka podporuje �Bus T4�, prijímaè 

umo�òuje vyu�i� a� 15 rôznych príkazov.
• Ak riadiaca jednotka nepodporuje �Bus T4�, 

prijímaè umo�òuje vyu�i� 4 rôzne kanály príkazov.
Pozor! � V oboch prípadoch poèet a druhy dostupných 
príkazov závisia od typu a modelu riadiacej jednotky, ktorá 
sa pou�íva. �Tabu¾ka príkazov� ka�dej riadiacej jednotky je 
uvedená v návode na montá� samotnej riadiacej jednotky.

• Pre modely s univerzálnym zapojením
– Tieto modely fungujú s 2 relé s èistým kontaktom; mô�u 

by� preto pou�ité s ¾ubovo¾ným typom riadiacej jednotky.

• Pre modely s �T� v oznaèení
– Tieto modely sú vybavené funkciou �Repeater� (viï ïalej v 

návode), ktorá umo�òuje zvý�i� dosah vysielania vysielaèov. 
Okrem toho umo�òujú komunikáciu s programovacou 
jednotkou O-Box �bezdrôtovým� spôsobom.
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3 � MONTÁ� VÝROBKU

• Pre modely s konektorom �SM�
Tieto modely sa zapoja na riadiacu jednotku zastrèením ich 
konektora do �peciálneho konektora na riadiacej jednotke 
(obr. 1). Pozor! � Pred zastrèením alebo vytiahnutím 
prijímaèa vypnite elektrické napájanie riadiacej 
jednotky. Musíte tie� in�talova� dodanú anténu, a to 
zapojením na príslu�né svorky na riadiacej jednotke.

• Pre modely s univerzálnym zapojením
��� Výber napájania ���

Tieto modely sa zapoja na riadiacu jednotku prostredníctvom 
6-�ilového kábla. Pred zapojením kábla si vyberte �elaný typ 
napájania tak, �e necháte alebo preru�íte elektrický mostík 
(obr. 2-a):

– Mostík PRERU�ENÝ = 24 V ac/dc 
(obmedzenie napätia: 18 ÷ 28 V)

– Mostík VLO�ENÝ = 12 V ac/dc 
(obmedzenie napätia: 10 ÷ 18 V)

a
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��� Elektrické zapojenia ���

• Èervený a Èierny = NAPÁJANIE
(èervený = pozitív, èierny = negatív; pri striedavom prúde je 
to nedôle�ité)

• Biely a Biely = VÝSTUP 1. RELÉ
(èistý kontakt relé normálne otvoreného)

• Fialový a Fialový = VÝSTUP 2. RELÉ
(èistý kontakt relé normálne otvoreného)

��� Ako dosiahnu� kontakty typu �NC� ���

Výstupy sú ovládané dvomi relé s kontaktom typu 
�NO� (normálne otvorený). Ak chcete dosiahnu� kontakt typu 
�NC� (normálne zatvorený), postupujte nasledovne:

01. Vypnite elektrické napájanie prijímaèa.
02. Otvorte krabièku prijímaèa tak, �e najprv nadvihnete 

men�iu èas� krytu (obr. 4-a), a potom tú väè�iu s tla-
èidlom (obr. 4-b).

03. Opatrne vytiahnite kartu a otoète ju: strana spojov musí 
by� obrátená smerom k vám.

04. Na strane spojov vykonajte nasledovné kroky (obr. 5):
– Preru�te spoj v bode �X�.
– Plô�ky spojte kvapkou cínu v bodoch �Y�.

Poznámka � tieto úpravy sa mô�u urobi� na jednom 
relé alebo na obidvoch, pod¾a va�ej potreby.

3

Èervený

Èierny

Biely

Biely

Fialový

Fialový

a

Zapojte 6 elektrických vodièov kábla prijímaèa na príslu�né 
svorky na riadiacej jednotke nasledovne (obr. 3):
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a

b

5

è.           è.

"NO" "NO"

"NC" "NC"
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• Pre v�etky modely:
montá� externej antény

Ak sa dodaná anténa nachádza v nepriaznivej polohe a 
rádiový signál je slabý, na zlep�enie príjmu sa odporúèa 
vymeni� pôvodnú anténu a in�talova� externú (mod. ABF 
alebo ABFKIT). Nová anténa musí by� umiestnená na èo 
najvy��om mieste a nad prípadnými kovovými alebo 
�elezobetónovými kon�trukciami.

– Zapojenie na riadiacu jednotku: pou�ite koaxiálny 
kábel s odporom 50 Ohm (napríklad kábel RG58 s nízkou 
stratou). Pozor! � Na zní�enie rozptylu signálu pou�ite èo 
najkrat�í kábel (nesmie presiahnu� 10 m).

– Zapojenie na prijímaè (len pre modely s univerzál-
nym zapojením): otvorte prijímaè nadvihnutím men�ej 
èasti krytu (obr. 4-a) a odpojte dodanú anténu; potom 
zapojte kábel novej antény na svorku 1 alebo 2 (obr. 3-a) 
takto: svorka 1 = plá��; svorka 2 = jadro.

Výstrahy k programovaniu
Programovanie uvedené v tejto kapitole (okrem procedúry 
6) si vy�aduje pou�itie tlaèidla a Led na prijímaèi (obr. 6). 
Na zobrazenie stavu prebiehajúcej èinnosti Led vydáva 
urèitý poèet zábleskov �pecifického trvania a �pecifickej 
farby svetla (zelená, èervená alebo oran�ová). V Tabu¾ke 
A, ktorá sa nachádza na konci tohto návodu, nájdete 
význam týchto signálov.

PROGRAMOVANIE
ZÁKLADNÝCH FUNKCIÍ

6

Led Tlaèidlo

Led Tlaèidlo
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4 � POZOR! � PREÈÍTAJTE SI TOTO
PRED ULO�ENÍM VYSIELAÈA 
DO PAMÄTE

Prijímaè si doká�e zapamäta� len vysielaèe, ktoré patria do 
jednej z nasledovných 3 kódových skupín:

� skupina tvorená kódovaním �O-Code�, �FloR� a �TTS�;
� skupina tvorená kódovaním �Flo�;
� skupina tvorená kódovaním �Smilo�.

Poznámka � Ka�dé jedno kódovanie umo�òuje vyu�i� v 
prijímaèi len funkcie typické pre to konkrétne kódovanie.

Pozor! �  Kódová skupina, do ktorej patrí prvý vysielaè 
ulo�ený do pamäte prijímaèa, urèuje aj skupinu, do ktorej 
musia patri� nasledujúce vysielaèe, ktoré chcete ulo�i� do 
pamäte.
Na zmenu kódovej skupiny prijímaèa je potrebné vykona� 
procedúru 8 � Úplné vymazanie pamäte prijímaèa.

Ak chcete vedie�, èi sú v prijímaè u� ulo�ené vysielaèe a do 
akej kódovej skupiny patria, postupujte nasledovným 
spôsobom:

01. Vypnite elektrické napájanie prijímaèa.
02. Znovu zapnite napájanie prijímaèa a poèítajte záblesky 

zelenej farby, ktoré vydá Led na prijímaèi.
03. Nakoniec porovnajte poèet vydaných zábleskov s nasle-

dovnou tabu¾kou:

� 1 záblesk = kódovanie Flo
� 2 záblesky = kódovanie O-Code / FloR / TTS 
� 3 záblesky = kódovanie Smilo
� 5 zábleskov = �iaden ulo�ený vysielaè

Pozor!

a to  je 
najvhodnej�í pre vá� �pecifický prípad

5 � SPÔSOBY UKLADANIA VYSIELAÈA
DO PAMÄTE: �Re�im I� A �Re�im II�

Ka�dá riadiaca jednotka má urèitý poèet príkazov, ktoré 
mô�u by� aktivované na základe typu prijímaèa: modely s 
konektorom �SM� umo�òujú 4 alebo 15 príkazov; modely s 
univerzálnym zapojením majú 2 výstupy.
Vo v�eobecnosti mô�u by� tieto príkazy priradené k tlaèidlám 
vysielaèa dvomi odli�nými spôsobmi:

•  �Re�im I�: Tento spôsob umo�òuje ulo�i� do pamäte 
prijímaèa naraz v�etky tlaèidlá vysielaèa alebo len jednu 
skupinu tlaèidiel (u vysielaèov, ktoré majú viac identifi-
kaèných kódov, ako napríklad model ON9). Tlaèidlá sú 
priradné automaticky k príkazom prednastaveným na 
riadiacej jednotke alebo k výstupom prijímaèa u modelov s 
univerzálnym zapojením.

•  �Re�im II�: Tento spôsob umo�òuje ulo�i� do pamäte 
prijímaèa jediné tlaèidlo vysielaèa. U�ívate¾ si mô�e slobodne 
vybra�, ku ktorému príkazu spomedzi dostupných na riadiacej 
jednotke (maximálne 4) alebo ku ktorému výstupu prijímaèa 
priradi� zvolené tlaèidlo.

– �Roz�írený re�im II� (len pre modely s konektorom �SM�): 
Tento spôsob mô�e by� pou�itý jedine s riadiacimi 
jednotkami, ktoré pou�ívajú systém zapojenia �Bus T4�. 
�Roz�írený re�im II� je rovnaký ako �Re�im II�, ale navy�e 
ponúka mo�nos� vybra� si �elaný príkaz spomedzi dostupných
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v �Tabu¾ke príkazov� (maximálne 15), ktorú nájdete v návode 
na montá� riadiacej jednotky, v ktorej je zastrèený prijímaè.

5.1 � Ukladanie do pamäte v �RE�IME I�
Výstraha � Vykonaním tejto procedúry sa ulo�ia do pamäte  
naraz v�etky tlaèidlá vysielaèa alebo len jedna skupina 
tlaèidiel (u vysielaèov, ktoré majú viac identifikaèných 
kódov).

01. Podr�te stlaèené tlaèidlo na prijímaèi, a� kým sa rozsvieti 
zelená Led na prijímaèi. Potom tlaèidlo uvo¾nite.

02. (do 10 sekúnd) Na vysielaèi, ktorý ukladáte do pamäte, 
podr�te stlaèené ¾ubovo¾né tlaèidlo, a� kým Led na 
prijímaèi vydá prvý z 3 zábleskov zelenej farby, ktoré 
potvrdzujú ulo�enie do pamäte.

Poznámka � Po troch zábleskoch máte k dispozícii ïal�ích 
10 sekúnd na ulo�enie ïal�ích vysielaèov do pamäte.

5.2 � Ukladanie do pamäte v �RE�IME II�
(platné aj pre �Roz�írený RE�IM II�) 

Výstrahy:
– Procedúra �Roz�írený Re�im II� mô�e by� pou�itá len s 

prijímaèmi s konektorom �SM�.
– Vykonaním tejto procedúry sa ulo�í do pamäte jediné 

tlaèidlo vysielaèa.
01. Nájdite v návode na montá� riadiacej jednotky �Tabu¾ku 

príkazov�; vyberte príkaz, ktorý si �eláte priradi� k tlaèidlu 
vysielaèa a nakoniec si v�imnite èíslo, ktoré zodpovedá 
tomuto príkazu.

02. (na prijímaèi) Stlaète tlaèidlo to¾kokrát, ako je predtým 
v�imnuté èíslo � Led prijímaèa vydá rovnaký poèet 
opakovaných zábleskov.

03. (na vysielaèi do 10 sekúnd) Podr�te stlaèené tlaèidlo 
vybrané na ulo�enie do pamäte, a� kým Led na prijímaèi 
vydá prvý z 3 zábleskov (= potvrdenie ulo�enia do 
pamäte).

Poznámka � Po troch zábleskoch máte k dispozícii ïal�ích 
10 sekúnd na ulo�enie toho istého príkazu pre ïal�ie tlaèidlá 
toho istého vysielaèa alebo nového vysielaèa do pamäte.

6 � ULO�ENIE VYSIELAÈA DO PAMÄTE
S POU�ITÍM �POVO¼OVACIEHO KÓDU� 
INÉHO VYSIELAÈA [u� ulo�eného]

Táto procedúra mô�e by� pou�itá iba vtedy, keï sa pou�ívajú 
dva vysielaèe s kódovaním �O-Code�.
Vysielaèe NiceOne majú tajný kód ulo�ený v pamäti, ktorý sa 
nazýva �POVO¼OVACÍ KÓD�. Vïaka tomuto kódu je mo�né 
aktivova� fungovanie NOVÉHO vysielaèa jednoducho tak, �e 
prenesiete do jeho pamäte �povo¾ovací kód� STARÉHO 
vysielaèa, u� ulo�eného v prijímaèi (obr. 7). Poznámka � Na 
vykonanie tejto procedúry si pozrite návod k vysielaèu.
Následne, keï bude NOVÝ vysielaè pou�itý, odvysiela do 
prijímaèa okrem identifikaèného kódu aj �povo¾ovací kód� (len 
prvých 20-krát). Prijímaè, keï rozozná �povo¾ovací kód� 
STARÉHO vysielaèa, u� prítomného v jeho pamäti, 
automaticky ulo�í do pamäte identifikaèný kód NOVÉHO 
vysielaèa, ktorý mu ho poslal.
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7

• Zabránenie náhodného pou�itia tejto procedúry 
ukladania do pamäte

Aby ste zabránili, �e sa do pamäte prijímaèa ulo�ia cudzie 
vysielaèe, ktoré v�ak majú �povo¾ovací kód� vysielaèa, ktorý 
je u� ulo�ený v pamäti prijímaèa, mô�ete �zablokova�� (alebo 
odblokova�) túto procedúru programovaním funkcie v 
odseku 10.
Alternatívne, namiesto zablokovania celého ukladania do 
pamäte  prijímaèa, je mo�né deaktivova� prenos �povo¾ova-
cieho kódu� len niektorých alebo v�etkých STARÝCH 
vysielaèov, u� ulo�ených v pamäti. Táto operácia sa 
vykonáva prostredníctvom programovacej jednotky O-Box.

7 � ULO�ENIE VYSIELAÈA DO PAMÄTE
POMOCOU PROCEDÚRY
�V BLÍZKOSTI PRIJÍMAÈA� 
[s vysielaèom u� ulo�eným v pamäti]

NOVÝ vysielaè je mo�né ulo�i� do pamäte prijímaèa aj bez 
priameho zásahu na tlaèidlo prijímaèa, staèí pracova� v jeho 
dosahu príjmu. K tejto procedúre je potrebné ma� STARÝ 
vysielaè, u� ulo�ený v pamäti (v �Re�ime I� alebo v �Re�ime 
II�) a funkèný. Procedúra umo�ní NOVÉMU vysielaèu prija� 
nastavenie toho STARÉHO.

Výstrahy:
• Pou�ite len jednu z dvoch procedúr uvedených ni��ie, 

pod¾a vlastnej potreby.
• Pri vykonávaní procedúry treba by� v dosahu príjmu 

prijímaèa (10-20 m od prijímaèa).
• Zopakujte celú procedúru pre ka�dý vysielaè, ktorý si 

�eláte ulo�i� do pamäte.

01. Na NOVOM vysielaèi podr�te aspoò 5 sekúnd stlaèené
tlaèidlo.... (viï poznámku 1) a potom ho uvo¾nite.

02. Na STAROM vysielaèi stlaète 3-krát tlaèidlo.... (viï poz-
námku 1) a potom ho uvo¾nite.

03. Na NOVOM vysielaèi stlaète 1-krát to isté tlaèidlo ako v 
bode 01 a potom ho uvo¾nite.

01. Na NOVOM vysielaèi podr�te aspoò 3 sekundy stlaèené
tlaèidlo.... (viï poznámku 1) a potom ho uvo¾nite.

�tandardná procedúra (platná pre v�etky prijímaèe Nice)

Alternatívna procedúra (platná len pre tento prijímaè)
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02. Na STAROM vysielaèi podr�te aspoò 3 sekundy stlaèe-
né  tlaèidlo.... (viï poznámku 1) a potom ho uvo¾nite.

03. Na NOVOM vysielaèi podr�te aspoò 3 sekundy stlaèené
to isté tlaèidlo ako v bode 01 a potom ho uvo¾nite.

04. Na STAROM vysielaèi podr�te aspoò 3 sekundy stlaèe-
né to isté tlaèidlo ako v bode 02 a potom ho uvo¾nite.

Poznámka 1:
Ak je STARÝ vysielaè ulo�ený v pamäti v �Re�ime I�, aj 
NOVÝ vysielaè bude ulo�ený v �Re�ime I�. V tomto prípade 
poèas procedúry mô�e by� stlaèené ¾ubovo¾né tlaèidlo tak na 
STAROM, ako aj na NOVOM vysielaèi.
Ak je v�ak STARÝ vysielaè ulo�ený v pamäti v �Re�ime II�, 
aj NOVÝ vysielaè bude ulo�ený v �Re�ime II�. V tomto prípade 
sa musí poèas procedúry stlaèi� na STAROM vysielaèi tlaèidlo 
�elaného príkazu a na NOVOM vysielaèi tlaèidlo, ktoré si 
�eláte ulo�i� do pamäte pre tento príkaz. Navy�e, procedúra 
sa musí zopakova� pre ka�dé jedno tlaèidlo NOVÉHO 
vysielaèa, ktoré si �eláte ulo�i� do pamäte.

•

Aby ste zabránili, �e nepretr�itý príjem signálu vyslaného 
náhodne z cudzieho vysielaèa aktivuje proces ukladania do 
pamäte, mô�ete �zablokova�� (alebo odblokova�) túto 
procedúru programovaním funkcie v odseku 10.

8 � ÚPLNÉ VYMAZANIE PAMÄTE
PRIJÍMAÈA

Na vymazanie v�etkých vysielaèov ulo�ených v pamäti 
prijímaèa alebo alternatívne v�etkých údajov, postupujte 
nasledovným spôsobom:

01. Podr�te dlho stlaèené tlaèidlo prijímaèa a pozorujte 
nasledovné zmeny stavu Led:
� (pribli�ne o 4 sekundy) sa rozsvieti zelená Led;
� (pribli�ne o 4 sekundy) zhasne zelená Led;
� (pribli�ne o 4 sekundy) zelená Led zaène blika�.

02. Teraz uvo¾nite tlaèidlo presne......
• poèas 3. záblesku na vymazanie v�etkých vysielaèov;

• poèas 5. záblesku na vymazanie celej pamäte prijí-
maèa vrátane konfigurácií a kódovej skupiny vysielaèov.

Alternatívne mô�e by� táto operácia vykonaná aj prostred-
níctvom programovacej jednotky O-Box.

9 � VYMAZANIE JEDNÉHO VYSIELAÈA
Z PAMÄTE PRIJÍMAÈA

Na vymazanie jedného vysielaèa ulo�eného v pamäti 
prijímaèa, ak ho máte k dispozícii, postupujte nasledovným 
spôsobom:

01. Podr�te dlho stlaèené tlaèidlo prijímaèa.
02. Pribli�ne o 4 sekundy sa Led rozsvieti zeleným svetlom 

(tlaèidlo dr�te naïalej stlaèené).
03. Na vysielaèi, ktorý chcete vymaza� z pamäte, podr�te 

stlaèené tlaèidlo (viï poznámku 1), a� kým Led prijí-

Zabránenie náhodného pou�itia tejto procedúry 
ukladania do pamäte

alebo
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maèa vydá 5 rýchlych zábleskov zelenej farby (= potvr-
denie vymazania z pamäte).

Poznámka 1:
Ak je vysielaè ulo�ený v pamäti v �Re�ime I�, mô�ete stlaèi� 
¾ubovo¾né tlaèidlo.
Ak je vysielaè ulo�ený v pamäti v �Re�ime II�, celá 
procedúra sa musí zopakova� pre ka�dé jedno tlaèidlo 
vysielaèa, ktoré si �eláte vymaza� z pamäte.

10 �  OPRÁVNENIE (alebo blokovanie)
PRIJÍMAÈA NA UKLADANIE
VYSIELAÈOV DO PAMÄTE

01. Vypnite elektrické napájanie prijímaèa a poèkajte 5 sekúnd.
02. Znovu zapnite napájanie, prièom dr�te stlaèené tlaèidlo 

prijímaèa, a� kým neskonèia signály Led, týkajúce sa 
typu kódu v pamäti (viï odsek 5) a kým sa aktivuje 
procedúra, èo signalizujú 2 krátke záblesky oran�ovej 
farby. Potom tlaèidlo uvo¾nite.

03. (do 5 sekúnd) Opakovane stláèajte tlaèidlo prijímaèa pre 
výber jednej z nasledovných funkcií (Pozor! � pri 
ka�dom stlaèení tlaèidla Led zmení farbu, ktorá ukazuje, 
aká funkcia je vybraná v danom momente):

• Led ZHASNUTÁ = nie je aktívne �iadne blokovanie
• Led ÈERVENÁ = blokovanie ukladania do pamäte �v 

blízkosti�
• Led ZELENÁ = blokovanie ukladania do pamäte s 

�povo¾ovacím kódom�
• Led ORAN�OVÁ = blokovanie oboch spôsobov 

ukladania do pamäte (�v blízkosti� a s �povo¾ovacím 
kódom�)

04. (do 5 sekúnd) Na vysielaèi, u� ulo�enom v pamäti, 
stlaète ¾ubovo¾né tlaèidlo na potvrdenie práve vybranej 
funkcie.

Alternatívne mô�e by� táto operácia vykonaná aj prostred-
níctvom programovacej jednotky O-Box.

Táto funkcia umo�òuje zabráni� ukladaniu nových vysielaèov 
do pamäte, keï sa pou�ívajú procedúry �v blízkosti� (nasta-
venie z výroby je ON) alebo s �povo¾ovacím kódom� (nasta-
venie z výroby je ON), popísané v tomto návode. Na aktiváciu 
alebo deaktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovným 
spôsobom:

Alternatívne mô�e by� blokovanie (alebo odblokovanie) 
vykonané aj prostredníctvom programovacej jednotky O-Box.
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11 � ULO�ENIE VYSIELAÈA
S POU�ITÍM �ÈÍSLA CERTIFIKÁTU�
PRIJÍMAÈA

[s O-Box] � Táto procedúra mô�e by� pou�itá, len ak 
pou�ívate vysielaè s kódovaním �O-Code� a ak vlastníte 
�Èíslo Certifikátu� prijímaèa.
�CERTIFIKÁT� je osobné èíslo (programované vo výrobe), 
ktoré identifikuje ka�dý prijímaè a odli�uje ho od ostatných. 
Pou�itie �certifikátu� zjednodu�uje procedúru ukladania 
vysielaèa do pamäte prijímaèa, preto�e nenúti montéra 
pracova� v dosahu príjmu prijímaèa. V skutoènosti je takto 
mo�né ulo�i� vysielaè do pamäte, aj keï pracujete ïaleko od 
miesta montá�e (napríklad v kancelárii montéra - obr. 9).

VÝSTRAHA � Programovanie popísané v tejto kapitole si 
vy�aduje pou�itie programovacích jednotiek O-Box alebo 
O-View. Ako fungujú tieto zariadenia, je popísané v ich 
návodoch, ktoré sú k dispozícii aj na internetovej stránke: 
www.niceforyou.com.
• Modely s konektorom �SM� sa zapoja na jednotku O-

Box nasunutím prijímaèa na príslu�ný konektor.
• Modely s univerzálnym zapojením sa zapoja na jednotku 

O-Box pomocou príslu�ného kábla, ktorý musí by� 
zapojený na konektor v rádiovom prijímaèi (viï obr. 8).

ÏAL�IE FUNKCIE

8

9
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Na zaèiatku si procedúra vy�aduje, aby montér vlo�il do 
pamäte vysielaèa, prostredníctvom jednotky O-Box, � elané 
funkcie a � certifikát� prijímaèa, v ktorom má by� vysielaè 
ulo�ený. Potom doruèí vysielaè, u� pripravený na pou�ívanie, 
zákazníkovi.
Následne, keï bude vysielaè pou�itý, prepo�le prijímaèu 
okrem príkazu aj �certifikát� (iba poèas prvých 20 vysielaní). 
Prijímaè, keï rozoznal �certifikát� ako svoj, automaticky ulo�í 
do pamäte identifikaèný kód vysielaèa, ktorý mu ho poslal.

12 � DIA¼KOVÁ VÝMENA ULO�ENÉHO
VYSIELAÈA S POU�ITÍM �PRIORITY�

[s O-Box] � Identifikaèný kód vysielaèa radu NiceOne je 
sprevádzaný èíslom (od 0 do 3), ktoré umo�òuje urèi� v 
prijímaèi jeho stupeò priority oproti prípadným ostatným 
vysielaèom s tým istým kódom.
�Priorita� má za úlohu nahradi�, a teda deaktivova�, 
pou�ívanie vysielaèa, ktorý bol stratený alebo odcudzený, a 
to bez potreby dostavenia sa k zákazníkovi.
Pou�itie priority si vy�aduje znalos� kódu strateného vysielaèa 
a umo�òuje zachova� ten istý kód a tie isté funkcie, ako mal 
predchádzajúci vysielaè.
Stratený vysielaè teda mô�e by� deaktivovaný jednoducho 
aktualizáciou stupòa priority nového vysielaèa na 
najbli��iu vy��iu hodnotu.
Pri prvom pou�ití vysielaèa si prijímaè ulo�í do pamäte nový 
stupeò priority a bude ignorova� akýko¾vek príkaz poslaný zo 
strateného alebo odcudzeného vysielaèa, pokia¾ by tento bol 
niekedy pou�itý.

Je mo�né aktivova� (alebo deaktivova�) túto funkciu v prijímaèi 
(nastavenie z výroby je ON) a keï je aktívna, prijímaè 
neaktualizuje stupeò priority poslaný z vysielaèa.

13 � OPRÁVNENIE (alebo blokovanie)
PRÍJMU NEORIGINÁLNYCH 
�IDENTIFIKAÈNÝCH KÓDOV�

[s O-Box / O-View] � Identifikaèné kódy vysielaèov s kódo-
vaním �FloR� a �O-Code� mô�u by� upravené pod¾a va�ich 
potrieb, a to prostredníctvom programovacej jednotky �O-Box� 
alebo �O-View�. Normálne doká�e prijímaè rozozna�, èi je kód 
originálny (programovaný vo výrobe) alebo upravený.
Povolením alebo zakázaním tejto funkcie (nastavenie z výroby 
je ON) bude ma� alebo nema� prijímaè mo�nos� akceptova� 
príkaz z vysielaèa s upraveným identifikaèným kódom.

14 � ZABLOKOVANIE (alebo odblokovanie)
MOBILNEJ ÈASTI (Rolling code) 
IDENTIFIKAÈNÉHO KÓDU

[s O-Box / O-View] � Táto funkcia umo�òuje zablokova� 
(alebo odblokova�) na prijímaèi správu premenlivej èasti 
(plávajúci kód) identifikaèného kódu, ktorý vysiela vysielaè. 
Keï je funkcia blokovania aktívna (nastavenie z výroby je 
OFF), prijímaè narába s �plávajúcim kódom� akoby to bol 
�pevný kód� a ignoruje jeho premenlivú èas�.
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17 � AKTIVÁCIA (alebo deaktivácia)
POSIELANIA PRÍKAZOV NA SIETI
�BUS T4�

[s O-View] � Na zariadeniach, kde je zapojenie vykonané 
prostredníctvom �Bus T4�, ak je in�talovaný viac ako jeden 
prijímaè kvôli potrebe ovládania automatického zariadenia zo 
vzdialenosti väè�ej ako normálne pokrývajú vysielaè a 
prijímaè, je mo�né aktivova� túto funkciu (aspoò na 2 
prijímaèoch) pre zvý�enie rozsahu príjmu prijímaèa.
Toto umo�òuje prijímaèu, ktorý prijal príkaz �cez rádio� 
preposla� príkaz ïalej cez kábel Bus ku koneènému prijímaèu 
(v ktorom je ulo�ený identifikaèný kód vysielaèa, z ktorého 
vy�iel na zaèiatku príkaz), tak aby tento prijímaè mohol 
vykona� príkaz.
Na aktiváciu alebo deaktiváciu mo�nosti prijíma� a/alebo 
posiela� rádiové kódy cez �Bus T4� do prijímaèa (nastavenie z 
výroby je OFF), treba vhodne naprogramova� zainteresované 
prijímaèe s pou�itím programátora O-View.

18 � VYTVORENIE �KMEÒOVEJ SKUPINY�
VYSIELAÈOV

[s O-Box] � Ka�dý kód, ulo�ený v pamäti prijímaèa, mô�e 
by� priradený k jednej alebo viacerým �kmeòovým skupinám� 
spomedzi 4 dostupných.
Vytváranie skupín a ich aktivácia alebo deaktivácia 
(nastavenie z výroby je OFF)  sa robí prostredníctvom 
programovacej jednotky O-Box, naopak pou�ívanie skupín, 
napríklad v urèitom èasovom úseku, sa robí prostredníctvom 
programovacej jednotky O-View.

15 � AKTIVÁCIA (alebo deaktivácia)
FUNKCIE �REPEATER�

(Funkcia dostupná len na modeloch OXIT, OXITFM, OX2T, 
OX2TFM, kombinovaných s vysielaèmi s kódovaním O-Code.)

[s O-Box] � Ak máte potrebu ovláda� pohon zo vzdialenosti 
väè�ej, ako normálne pokrývajú vysielaè a prijímaè, mô�ete 
pou�i� druhý prijímaè (maximálne 5), ktorého úlohou je 
preposla� cez rádio príkaz smerom ku koneènému prijímaèu 
(v ktorom je ulo�ený identifikaèný kód vysielaèa, z ktorého 
vy�iel na zaèiatku príkaz), tak aby tento prijímaè mohol 
vykona� príkaz.
Na aktiváciu alebo deaktiváciu tejto funkcie (nastavenie z 
výroby je OFF) treba vykona� programovanie tak na 
prídavných prijímaèoch, ako aj na vysielaèoch.

16 � SPRÁVA UVO¼NENIA TLAÈIDIEL
VYSIELAÈA

(Funkcia dostupná len s vysielaèmi s kódovaním O-Code.)

[s O-Box / O-View] � Normálne, po vyslaní príkazu, pri 
uvo¾není tlaèidla sa manéver nezastaví presne v tom istom  
momente, ale pokraèuje e�te ve¾mi krátky prednastavený 
interval.
Ak potrebujete, aby sa manéver preru�il presne poèas 
momentu, kedy sa uvo¾ní príkazové tlaèidlo (napríklad poèas 
minimálnych nastavení), je treba aktivova� túto funkciu na 
prijímaèi (nastavenie z výroby je OFF).
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19 � OCHRANA KONFIGURÁCIE
PROGRAMOVANÝCH FUNKCIÍ

[s O-Box / O-View] � Táto funkcia umo�òuje chráni� v�etky 
funkcie programované v prijímaèi a navy�e deaktivova� 
fungovanie tlaèidla a Led. Funkcia sa aktivuje vlo�ením  
hesla do prijímaèa, èo je maximálne 10-ciferné èíslo, ktoré si 
urèí montér.
Keï je funkcia aktívna, na vykonávanie programovania a 
servisu prijímaèa je potrebné na zaèiatku vlo�i� do 
programovacej jednotky heslo na odblokovanie prijímaèa.

LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatického 
zariadenia, a preto musí by� zlivkidovaný spolu s ním.
Rovnako ako pri in�talácii, aj na konci �ivota tohto výrobku 
musia by� kroky likvidácie vykonané kvalifikovaným 
pracovníkom.
Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré 
mô�u by� recyklované, iné musia by� zlikvidované. Informujte 
sa o systéme recyklácie alebo likvidácie pod¾a predpisov 
platných vo va�ej krajine pre túto kategóriu výrobkov.

Pozor! � Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté 
alebo nebezpeèné látky, ktoré mô�u ma� �kodlivé úèinky na 
�ivotné prostredie a na ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je 
zakázané  vyhodi� tento výrobok do 
domového odpadu. Vykonajte preto 
�separovaný zber� a zlikvidujte výrobok 
v súlade s metódami platnými vo va�ej 
krajine alebo odovzdajte výrobok 
predajcovi v momente nákupu nového 
rovnocenného výrobku.

Pozor! � Nariadenia platné na lokálnej úrovni mô�u 
predpisova� tvrdé sankcie pre prípad nelegálnej likvidácie 
tohto výrobku.
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OXI OXIT OXIFM OXITFM
• Dekódovanie �O-Code� / �FloR� / �TTS�; alebo �Flo�; alebo �Smilo�
• Maximálny odber prúdu 30 mA
• Frekvencia príjmu 433.92 MHz 868.46 MHz
• Frekvencia vysielania ––– 433.92 MHz ––– 868.46 MHz
• Citlivos� lep�ia ako 0,5 µV lep�ia ako 0,8 µV
• Teplota fungovania –20° C  ÷  +55° C
• Výstupy 4 (na konektore �SM�)
• Rozmery a váha � 50; V 45; H 19 mm; váha 20 g
• Radiaèný výkon ––– cca 1 mW E.R.P. ––– cca 1 mW E.R.P.
• Odpor vstupu 52 Ohm

OX2 OX2T OX2FM OX2TFM
• Dekódovanie �O-Code� / �FloR� / �TTS�; alebo �Flo�; alebo �Smilo�

• Napájanie
bez elektrického mostíka = 24 V �tandard; limit od 18 do 28 V jednosmerný alebo striedavý 
s elektrickým mostíkom = 12 V �tandard; limit od 10 do 18 V jednosmerný alebo striedavý

• Odber prúdu v k¾ude 10 mA pri 24 Vac
• Odber prúdu 2 aktívnych relé 80 mA pri 24 Vac
• Frekvencia príjmu 433.92 MHz 868.46 MHz
• Frekvencia vysielania ––– 433.92 MHz ––– 868.46 MHz
• Citlivos� lep�ia ako 0,5 µV lep�ia ako 0,8 µV
• Poèet relé 2
• Kontakt relé normálne otvorený max. 0,5 A a 50 V
• Teplota fungovania �20° C  ÷  +55° C
• Stupeò ochrany IP 30
• Rozmery a váha 58 x 86; V 22 mm; váha 55 g
• Radiaèný výkon ––– cca 1 mW E.R.P. ––– cca 1 mW E.R.P.

TECHNICKÉ PARAMETRE VÝROBKU
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Okrem funkcií a programovania, ktoré sú popísané v tomto 
návode, prijímaè má mnohé ïal�ie, ktoré umo�òujú 
zlep�enie parametrov, stupòa bezpeènosti a jednoduchosti 
pou�ívania.
V�etky tieto programovania si vy�adujú pou�itie 
programovacej jednotky O-Box (alebo v niektorých 
prípadoch O-View). Bli��ie informácie o dostupných 
programovaniach nájdete vo v�eobecnom návode 
�NiceOpera System Book� alebo v návode k jednotke O-
Box alebo O-View.

• Poznámky k technickým parametrom 
výrobku

– Kapacita príjmu prijímaèov a dosah vysielaèov je znaène 
ovplyvnený ostatnými zariadeniami (napríklad: alarmy, 
rádiové slúchadlá atï.), ktoré fungujú vo va�ej zóne na tej 
istej frekvencii. V týchto prípadoch Nice nemô�e ponúknu� 
�iadnu záruku na reálny dosah svojich zariadení.

– V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu 
prostredia 20° C (± 5° C).

– Nice si vyhradzuje právo vykonáva� zmeny na výrobku, 
kedyko¾vek to uzná za potrebné, prièom v�ak zachová 
rovnakú funkènos� a úèel pou�itia.

V�EOBECNÉ POZNÁMKY



19

SK

Tabu¾ka A

SIGNÁLY, KTORÉ VYDÁVA LED 
PRIJÍMAÈA

�� Dlhé záblesky / ZELENÁ farba ��

Pri zapnutí:

1 ✺ = Pou�ívané kódovanie: �Flo�
2 ✺ = Pou�ívané kódovanie: �O-Code�/ �FloR� 
3 ✺ = Pou�ívané kódovanie: �Smilo�
5 ✺ = �iaden vysielaè v pamäti

Poèas fungovania:

1 ✺ = Prijatý kód nie je v pamäti
1 ✺ = Poèas programovania to znamená, �e kód u� je

ulo�ený v pamäti
3 ✺  = Ulo�enie kódu do pamäte
5 ✺  = Pamä� vymazaná
6 ✺  = Poèas programovania to znamená, �e kód nie je

autorizovaný pre ulo�enie do pamäte 
8 ✺  = Pamä� plná 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

�� Krátke záblesky / ZELENÁ farba ��

1 ✺ = �Certifikát� neplatný pre ulo�enie do pamäte
2 ✺ = Kód sa nedá ulo�i� do pamäte, preto�e vysiela 

�certifikát�
3 ✺ = Poèas programovania to znamená, �e kód bol

znovu synchronizovaný

4 ✺ = Výstup v �Re�ime II� nespravovaný na riadiacej
          jednotke
5 ✺ = Poèas procedúry mazania to znamená, �e kód bol

vymazaný
5 ✺ = �Certifikát� s prioritou vy��ou ako je prípustná

hodnota
6 ✺ = Chyba synchronizácie kódu
6 ✺ = Kód sa nedá ulo�i� do pamäte kvôli �chybnému

k¾úèu� 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

�� Dlhé záblesky / ÈERVENÁ farba ��

1 ✺ = Blokovanie neoriginálneho kódu
2 ✺ = Kód s prioritou ni��ou ako je povolená 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

�� Krátke záblesky / ÈERVENÁ farba ��

1 ✺ = Blokovanie programovania �v blízkosti�
1 ✺ = Blokovanie ukladania do pamäte prostredníctvom
          �certifikátu� 
2 ✺ = Blokovanie pamäte (vlo�enie PIN) 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

�� Dlhé záblesky / ORAN�OVÁ farba ��

1

 

✺

 

=

 

Kód v pamäti, ale mimo aktuálnej povolenej
�skupiny�

 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

�� Krátke záblesky / ORAN�OVÁ farba ��

2

 

✺

 

=

 

Aktivácia programovania blokovania (pri zapnutí)
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VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Poznámka � Toto vyhlásenie o zhode zahàòa obsah jednotlivých vyhlásení k jednotlivým uvedeným výrobkom. Je aktualizované ku dòu 
vydania tohto návodu a bolo upravené z tlaèových dôvodov. Kópiu pôvodného vyhlásenia ku ka�dému výrobku si mô�ete vy�iada� v Nice 
S.p.a. (TV), Taliansko.

Èíslo: 256/OXI Revízia: 3 Jazyk: SK

Dolupodpísaný Luigi Paro, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, �e výrobok:

Meno výrobcu:
Adresa: 
Typ:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustigné, 31046 Oderzo (TV), Taliansko
Prijímaè a prijímaè s vysielaèom na dia¾kové ovládanie pohonov pre dvere, brány, rolovacie vráta,

Modely:
markízy, rolety a podobné aplikácie
OXI, OXIT, OXIFM, OXITFM

Príslu�enstvo:

Spåòa nále�itosti nasledovnej komunitárnej smernice:

• 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

Pod¾a nasledovných harmonizovaných noriem
ochrana zdravia (èl.3(1)(a)): EN 50371:2002;
elektrická bezpeènos� (èl.3(1)(a)): EN 60950-1:2006; +A11:2009 
elektromagnetická kompatibilita (èl.3(1)(b)): EN 301 489-1V1.6.1:2006; EN 301 489-3V1.4.1:2002 
rádiové spektrum (èl.3(2)): EN 300220-2V2.3.1:2010

Oderzo, 12. augusta 2011 Luigi Paro
(generálny riadite¾)

NICE s.p.a.
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SK

VYHLÁSENIE O ZHODE ES

Poznámka � Toto vyhlásenie o zhode zahàòa obsah jednotlivých vyhlásení k jednotlivým uvedeným výrobkom. Je aktualizované ku dòu 
vydania tohto návodu a bolo upravené z tlaèových dôvodov. Kópiu pôvodného vyhlásenia ku ka�dému výrobku si mô�ete vy�iada� v Nice 
S.p.a. (TV), Taliansko.

Èíslo: 259/OX2 Revízia: 5 Jazyk: SK

Dolupodpísaný Luigi Paro, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, �e výrobok:

Meno výrobcu:
Adresa: 
Typ:

Via Pezza Alta 13, Z.I. Rustigné, 31046 Oderzo (TV), Taliansko
Prijímaè a prijímaè s vysielaèom na dia¾kové ovládanie pohonov pre dvere, brány, rolovacie vráta,

Modely:
markízy, rolety a podobné aplikácie 
OX2, OX2T, OX2FM, OX2TFM

Príslu�enstvo:

Spåòa nále�itosti nasledovnej komunitárnej smernice:

• 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

Pod¾a nasledovných harmonizovaných noriem
ochrana zdravia (èl.3(1)(a)): EN 50371:2002;
elektrická bezpeènos� (èl.3(1)(a)): EN 60950-1:2006; +A11:2009 
elektromagnetická kompatibilita (èl.3(1)(b)): EN 301 489-1V1.6.1:2006; EN 301 489-3V1.4.1:2002 
rádiové spektrum (èl.3(2)): EN 300220-2V2.3.1:2010

Oderzo, 12. augusta 2011 Luigi Paro
(generálny riadite¾)

NICE s.p.a.
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www.niceforyou.com
Nice SpA
Oderzo TV Italia
info@niceforyou.com




