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UŽIVATELSKÁ LICENCE SOFTWARU 

Programy “O-Box Software Desktop” a “O-Box Software Mobile” jsou 
chráněny zákony o autorském právu a duševním vlastnictví; tyto 
softwarové aplikace se neprodávají, ale mají přidělenou licenci pro 
nevýlučné použití. Nice s.p.a. zůstává majitelem této kopie programu. 
Programy “O-Box Software Desktop” a “O-Box Software Mobile” mají 
přidělenou licenci jako výrobky kombinované s výrobkem “O-Box”. 
Tyto softwarové programy jsou dodávány bez záruky týkající se použití a 
bezpečnosti. Dále Nice s.p.a. nebude odpovědná za přímé nebo nepřímé 
škody z důvodu ztráty zisku, přerušení práce a podobně, způsobené 
nesprávným použitím těchto softwarových aplikací. 

 
INFORMACE O OBCHODNÍ ZNAČCE 

Jména AMD®, INTEL®, BLUETOOTH®, WINDOWS®, a MICROSOFT®  jsou 
registrované obchodní značky příslušných vlastníků; jména výrobků uvedená 
v této příručce mohou tedy být registrovány příslušnými majiteli. 

 
                                                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                  
                                                                                                    
 

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PŘÍRUČCE 
 

Jsou k dispozici dva modely programovací jednotky: O-Box a 
O-BoxB. Tyto modely jsou shodné s jediným rozdílem u O-
BoxB, modulu pro připojení přes Bluetooth®. 

V této příručce je pojem “O-Box” použit pro oba modely 
výrobku, pokud není specifikováno jinak. 

 
POPIS VÝROBKU A URČENÍ 
POUŽITÍ 

 
 
Výrobek O-Box (nebo O-BoxB, verze s modulem Bluetooth® ) obsahuje 
programovací jednotku a jednoúčelový software. Kombinace těchto 
dvou elementů je navržena pro programování a údržbu dat a parametrů 
zařízení použitých pro automatizaci bran, garážových vrat, slunečních 
markýz, rolet, silničních závor s pohyblivými rameny a podobné aplikace. 
Jiné použití se považuje za nesprávné! Výrobce odmítá jakoukoliv 
odpovědnost za škodu vyplývající z nesprávného použití výrobku a jiného 
než je specifikováno v této příručce. 
 
O-Box a systém “NiceOpera” 

O-Box je zařízení, které patří do systému “NiceOpera”. Tento systém 
byl navržen firmou Nice pro zjednodušení fází programování, užití a údržby 
zařízení v automatizačních systémech. Systém je vyroben z různých 
zařízení, jak softwarových, tak hardwarových, schopných vyměňovat data a 
informace rádiem, pomocí kódovacího systému nazvaného „O-code“, nebo 
fyzickým kabelovým propojením. 
Hlavní zařízení systému jsou: 

- vysílače NiceOne, 
– přijímače NiceOne (rodina OXI… ; rodina OX…); 
– programovací jednotka O-Box, 
– řídicí jednotky a převodové motory se sběrnicí “Bus T4”; 
– programátor O-View pro zařízení s “Bus T4”. 
 
DŮLEŽITÉ – Detailní informace o všech funkcích systému NiceOpera a o 
vzájemné závislosti různých zařízení v systému jsou uvedeny ve všeobecné 
příručce „Kniha systému NiceOpera“, která je k dispozici také na webové 
stránce www.niceforyou.com. 
 
Hlavní provozní charakteristika O-boxu 

Použití O-boxu je speciálně doporučeno v automatizačních systémech 
s vysokým technickým obsahem, neboť umožňuje montérovi provádět 
mnoho funkcí přímo z kanceláře, bez nutnosti navštívit prostory zákazníka. 
Umožňuje také konfiguraci systému přímo na místě.  
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Tento výrobek umožňuje správu a modifikaci systémů používajících 
databáze. To znamená rychlou činnost, jako je nové nastavení a rozšíření 
stávajících systémů, výměnu vysílačů atd. 

Všeobecně může být O-box použit ke: 
• kont role,  ak tual izac i ,  programování nebo vymazání kódů  
vysí lačů  “Bio”, “FloR”, “Ergo”, 

“Plano”, a “NiceOne”; 
• programování pamětí přijímačů “Bio” a “FloR”; 
• č tení a zápisu karet  odpovídače; 
• programování funkcí a parametrů vysílačů “Bio”, “FloR”, a “Very”; 
• opticky čteným kódům vysílače “Bio”; 
• č tení a programování parametrů  p ř i j ímačů  “SMX1” a “SMX2” po 
kabelu; 
• p ř í jmu dat  p řes rádio z vysí lačů  s kódováním SMILO, FLO, 
FLOR, O-CODE 

k vytvoření databáze uživatele, programových pamětí a přijímačů, 
• programování vysílačů v řadě „NiceOne“ přes rádio; 
• ř ízení všech funkcí p ř i j ímačů  „NiceOne“ p řes rádio.  

 
Software dodávaný s O-boxem umožňuje konfiguraci a programování všech 
vysílačů přijímačů z řady „NiceOne“. Je také kompatibilní se všemi 
zařízeními v řadách „FloR“, „SMXI“ a „BIO“. 

                                                                                                                             

 
HARDWARE: popis výrobku a 
montáž 

 
 
Výrobek obsahuje dobíjecí baterii 6 V, která umožňuje činnost bez připojení 
k síti. 

Poznámka - baterie vyžaduje kompletní dobíjecí cyklus o délce aspoň 10 
hodin. Úroveň dobití je naznačena softwarem (viz obr. 1). 
Baterie se dobíjí automaticky pokaždé, když je O-box napájen z vnějšího 
zdroje nebo pomocí kabelu USB. 
 
2.1 - ZAPOJENÍ 
 
• Připojení O-Boxu k síti 

Výrobek může být napájen ze sítě s použitím napájecí jednotky 12 V ss 
(volitelné příslušenství) nebo přes počítač s použitím kabelu USB (dodáván). 
 
• Připojení O-Boxu k osobnímu počítači 

Použití O-Boxu (nebo O-BoxuB) vyžaduje připojení k osobnímu počítači 
(PC) vybavenému portem USB pomocí dodávaného kabelu nebo přes sériový 
port pomocí kabelu RS 232 (volitelné příslušenství). 

Poznámka – pro toto připojení se doporučuje zásuvka USB (je-li k dispozici), 
neboť zaručuje zvýšený výkon: je spolehlivější a zajišťuje rychlejší přenos 
dat, nevyžaduje konfiguraci a umožňuje dobíjení baterie v O-boxu. 
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• Připojení O-BoxB přes Bluetooth®

 

1 Model O-boxB může být také připojen přes Bluetooth k počítači nebo 
palmtopu (PDA), vybavenému rozhraním Bluetooth. 
Toto je bezdrátové připojení: jednoduše instalovat software do počítače nebo 
palmtopu a nastavit data podle relativní charakteristiky palmtopu. 
Poznámka – Před aktivací připojení Bluetooth odpojte O-BoxB od portu USB 
nebo od sériového portu počítače. 

O-BoxB je navržen k uložení do paměti až 16 připojení s různými počítači. 
Pro vytvoření zapojení zapněte O-BoxB, nastavte počítač na připojení přes 
Bluetooth a počkejte na blikající světlo na O-BoxuB, až se trvale rozsvítí 
(potvrzení aktivace připojení). 
K vymazání seznamu připojení počítače z paměti postupujte následovně: 



 

   

 

a) – na O-BoxuB, stiskněte a podržte aktivační klávesu a počkejte na 
dokončení těchto fází: O-BoxB pípne a LED se vypne. LED se znovu 
rozsvítí a O-BoxB vydá sérii pípnutí. 
b) – V tomto okamžiku budou data uložená v paměti O-BoxuB vymazána a může 
být uvolněna aktivační klávesa. 

 
2.2 PŘÍSLUŠENSTVÍ (volitelné) 

 
Poznámka – O-Box je dodáván pouze s kabelem USB. Všechny ostatní 
kabely jsou volitelné a nejsou dodávány v balení. Tyto kabely jsou: 
– Kabel model CABLA06 pro konektor D, v obr. 2: použito pro připojení 

přijímačů v řadách “SMX” a “NiceOne”. 
– Kabel model CABLA02 pro konektor M, v obr. 2: použito pro příjem kódů 

vysílačů v řadě “Bio”. 
– Sériový kabel 9-pinů, RS232, mod. CABLA01 pro konektor G, v obr. 2: 

použito pro připojení O-Boxu k počítači. 
– TTBUS kabel mod. CABLA05 pro konektor H, v obr. 2: použito pro 

připojení všech zabudovaných motorů pro sluneční markýzy a rolety, 
vybavené portem TTBUS. 

– Kabel model CABLA03 pro konektor I, v obr. 2: použito pro připojení vysílačů 
v řadě „Very“. 

– Kabel model CABLA02 pro konektor I, v obr. 2: použito pro připojení přijímačů 
v řadách “Bio” a “FloR”. 

– Kabel model CABLA04 pro konektor I, v obr. 2: použito pro připojení vysílačů 
v řadách “Ergo” a “Plano”. 

- Síťová jednotka model ALA1, 12 V, 300 mA pro konektor E, v obr. 2: 
použito k připojení O-Boxu k elektrické síti. 

 
2.3 KONEKTORY A ZAŘÍZENÍ KOMPATIBILNÍ S O-BOXEM 

 
O-Box má různé typy konektorů (viz obr. 2), aby se umožnilo připojení 
se širokou řadou zařízení Nice. Poznámka – Některé z těchto konektorů 
potřebují zvláštní připojovací kabel. Model a charakteristiku každého kabelu 
viz odst 2.2. 
S odkazem na písmena na obr. 2, identifikující konektory a ostatní zařízení 
O-Boxu, uvádí následující text detailní popis příslušných funkcí a použití: 

[A] – Klávesa zap. / vyp. O-Box  
K zapnutí O-Boxu stiskněte a podržte několik sekund klávesu Zap., dokud se 
neozve krátké pípnutí. 
K vypnutí O-Boxu stiskněte a podržte několik sekund klávesu Zap., dokud se 
neozve dlouhé pípnutí. 
 
[B] – Oblast pro připojení vysílačů přes rádio v řadách 

“NiceOne” 
Tato oblast umožňuje programování přes rádio, tj. bez jakéhokoliv fyzického 
propojení všech vysílačů v řadách „NiceOne“. Vysílače jsou programovány 
jejich umístěním do oblasti ohraničené grafickou značkou. 
Během použití softwaru bliká LED vysílače, aby se vyznačila aktivace 
komunikace se softwarem přes rádio. V tomto místě může uživatel začít 
pracovat se softwarem na parametrech vysílače (viz kapitolu 3, odst. 3.3). 
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[C] – Konektor pro paměťové desky “BM” 
Tento konektor umožňuje připojení paměťových desek Nice BM k O-Boxu. 
K připojení desky ji vložte přímo do konektoru a pokračujte v práci 
s použitím softwaru (viz kapitolu 3, odst. 3.3). 

 
[D] – Konektor typu “SM”  
Konektor umožňuje pouze připojení přijímačů Nice v řadě „SM“ a 
“NiceOne” k O-Boxu. Některé z těchto přijímačů mohou být vloženy přímo 
do konektoru, zatímco ostatní vyžadují kabel mod. CABLA06. Po připojení 
může uživatel pokračovat v práci s použitím softwaru (viz kap. 3, odst. 3.3). 
Poznámka – Přijímače v řadách “NiceOne”  (OXIT  a  OX2T)  jsou také 
navrženy ke komunikaci se softwarem přes rádio. Nicméně je v tomto případu 
přenos pomalejší než přes konektor SM. 

 
[E] – Konektor pro externí napájení, mod. ALA1 
Tento konektor umožňuje připojení O-Boxu k elektrické síti pomocí externí 
napájecí jednotky 12 V ss (volitelné příslušenství). 

Poznámka – I když je O-Box vypnutý, vnitřní baterie se dobíjí vždy, když je 
napájecí kabel připojen k síti. 

 
[F] – Konektor pro kabel “USB”  
Tento konektor umožňuje připojení O-Boxu k portu USB počítače 
prostřednictvím kabelu USB. Po připojení software může ihned začít 
příslušnou pracovní činnost. 
Poznámka – I když je O-Box vypnutý, vnitřní baterie se dobíjí vždy, 
když je USB kabel připojený k napájenému počítači. 

 
[G] – Sériový konektor “RS232” (kabel mod. CABLA01) 
Tento konektor umožňuje připojení O-Boxu k sériovému portu počítače RS232 
pomocí sériového kabelu RS232 (volitelné příslušenství). Po připojení 
software může ihned začít příslušnou pracovní činnost. 

 
[H] – Konektor “TTBUS” (kabel mod. CABLA05) 
Tento konektor umožňuje připojení zabudovaných motorů Nice pro sluneční 
markýzy a rolety, vybavené portem TTBUS k O-Boxu s použitím příslušného 
kabelu 
(volitelné příslušenství). 

 
[I] –  Konektor pro klonování vysílače (kabel mod. CABLA03 - 

CABLA02 - CABLA04) 
Tento konektor umožňuje připojení vysílačů Nice v řadách „Bio“. 

“FloR”, “Ergo”, “Plano” a “Very” k O-Boxu s použitím příslušného kabelu 
(volitelné příslušenství). K provedení připojení otevřete vysílač pro vložení 
spojovacího kabelu (*) a zapojte druhý konec konektoru k O-Boxu (I v obr. 
2). 

(*) Poznámka: 
– pro vysílače v řadách  “Ergo” a “Plano” použijte kabel mod. CABLA04 
– pro vysílače v řadách  “Bio” a “FloR” použijte kabel mod. CABLA02 
– pro vysílače v řadách  “Very” použijte kabel mod. CABLA03 
 
[L] – Karta odpovídače čtečky přiblížení 
Tato čtečka přiblížení umožňuje čtení (modré karty a šedé karty) nebo zápis 
(šedé karty) kódů uložených na kartách odpovídače Nice. Pro připojení 
umístěte kartu na přední stranu čtečky. 
 
[M] – Konektor optické čtečky pro vysílače v řadě “Bio” Tato čtečka 
umožňuje čtení radiového kódu vysílačů v řadě “Bio”. K provedení připojení 
vložte optickou čtečku (volitelné příslušenství, mod. CABLA02) do 
příslušného konektoru (M na obr. 2) a pohybujte LED vysílače 
v blízkosti hlavy optické čtečky. 
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3 SOFTWARE: popis výrobku a použití 
 
 

Na instalačním CD pro O-Box jsou dodávány dvě verze softwaru 
Software Suite”: 
• “O-Box Desktop” určená pro instalaci na osobní počítač (PC) 
• “O-Box Desktop” určená pro instalaci na palmtop (PDA). 

 
MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA SYSTÉM 
Pro použití musí být tento software instalován na počítači nebo, je-li to 
požadováno, na palmtopu jakékoliv značky a modelu, s následujícími 
minimálními požadavky:  

 
VERZE PRO PC: 

 
– Procesor: typ AMD®/Intel®  (500 MHz) Doporučuje Nice: Typ 

AMD®/Intel®  (1 GHz) 
– RAM: 128 MB Doporučuje Nice: 256 MB 
- Volné místo na disku: 30 MB Doporučuje Nice: 100 MB 
- Operační systém: Windows®  98 SE Doporučuje Nice: Windows®

 

2000 nebo novější 

3.1 INSTALACE SOFTWARU 
 
Instalace softwaru je podobná jinému typu počítačového programu. Po 
vložení instalačního CD se automaticky spustí instalační software. Pokud se 
to nepovede, klikněte dvakrát na ikonu programu „Setup.exe“ a postupujte 
podle instrukcí na obrazovce. 
Poznámka – Před startem instalace softwaru odpojte O-Box od počítače. 
 
 
STRUČNÝ PŘEHLED SOFTWARU: Struktura a předměty 
 
• Domácí stránka 

Po spuštění softwaru se zobrazí „Domácí stránka“, tj. otevírací 
obrazovka (viz obr. 3), obsahující následující předměty: 

[1] – Ukazuje stav připojení palmtopu (počítače): Pro aktivaci 
synchronizace palmtopu klikněte na tuto ikonu. 
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– Video karta: 800 x 600, s 256 barvami 
- Disková jednotka CD-Rom (požadována pro instalaci) 1 2 
Poznámka – Instalace softwaru vyžaduje instalaci programu Microsoft®.NET 
Framework Redistributable 2.0. 

 
VERZE PRO PALMTOP: 

 
– Procesor: (300 MHz) Doporučuje Nice: 

(víc než 300 MHz) 
– RAM: 64 MB Doporučuje Nice: 128 MB 
-Ukládací paměť: 5 MB Doporučuje Nice: 100 MB 
- Operační systém: Windows®  Mobile Doporučuje Nice: Windows®

 

2003 nebo 2003 SE Mobile 2003 SE nebo novější 
- Připojení: Bluetooth®

 

- Rozlišení: 240 x 320, s 256 barvami 
– PC s: CD-Rom (požadováno pro instalaci softwaru na palmtop) 
Poznámka – Instalace softwaru vyžaduje instalaci programu Microsoft®.NETFramework 
Redistributable 2.0. 

9 
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(a) 
 

(c) 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 

(d) 
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[2] – Indikuje stav baterie a stav připojení O-boxu: V případě chyby připojení 
klikněte na tuto ikonu pro software, aby se vytvořilo nové připojení pro 
O-Box. 

[3] – Panel “Volba systému“: při zahájení práce na počítači umožňuje výběr 
požadovaného režimu práce pro usnadnění následujících voleb.  
Po programování přijímače uložit konfigurační data pouze v jeho paměti 
nebo v souboru, vybrat možnost „Práce bez vytvoření systému“. Jinak, 
po programování přijímače uložit konfigurační data jak do paměti nebo 
do souboru a také do souhrnné datové tabulky systému, ve kterém se 
musí přijímač používat, zvolit možnost „Práce na posledním systému“ 
nebo „Zvolit nebo vytvořit systém“ (viz odst. 3.5.1). 

[4] – Indikuje přístup do operačního prostoru pro programování vysílačů. 

[5] – Indikuje přístup do operačního prostoru pro programování přijímačů. 

[6] – Indikuje přístup do operačního prostoru pro správu systémů. 

[7] – Indikuje přístup do operačního prostoru pro nastavení softwaru. 

[8] – Indikuje tlačítko použité pro výstup ze softwaru. 

[9] – Indikuje prostor pro zobrazení dat pro personalizaci softwaru 
(jméno uživatele atd.). 

 
• Dílčí okna 

Z domácí stránky zvolte požadovanou sekci („Vysílače“, „Přijímače“, 
“Systémy”, “Nastavení”) a kliknutím na příslušnou ikonu pro přístup ke 
zvolenému oknu sekce spusťte požadované činnosti.  (Poznámka – každá 
možnost sekce může generovat jedno nebo víc oken). Tato okna normálně 
obsahují následující elementy (viz obr. 4): 

 
[a] – Lištu prohlížeče 

[b] – Nabídku funkcí 

[c] – Oblast se všeobecnými údaji o připojeném zařízení 

[d] – Programovací oblast  

 

 
Položky lišty prohlížeče 

Lišta prohlížeče je zobrazena v každé části okna, umožňuje uživateli 
pohybovat se z jednoho okna do druhého a zobrazit specifickou oblast, ve 
které uživatel pracuje. 

Typické funkce lišty prohlížeče jsou: 

– “Start” = klikněte na tuto ikonu pro návrat na domácí stránku 

– “Zpět” = klikněte na tuto ikonu pro návrat na předchozí stránku 

– “Další” = klikněte na tuto ikonu pro přechod na následující stránku 

– “Pomoc” = klikněte na tuto ikonu pro zobrazení této instrukční příručky 

– “Obnovit” = v některých oknech, tato ikona může být použita pro obnovení a 
aktualizaci všech dat. 

DŮLEŽITÉ – V některých oknech mohou být k dispozici navíc k těmto 
„standardním“ funkcím další specifické funkce podle zařízení, které se 
programuje. 
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3.2 ZAHÁJENÍ PRÁCE S POČÍTAČEM 
 

Pro zahájení práce s počítačem postupujte následovně: 
- zapněte O-box, 
- připojte k O-Boxu požadované zařízení, 
- spusťte software (je zobrazena domácí stránka), 
- na domácí stránce stiskněte tlačítko pro požadovanou dílčí oblast, 
- pracujte v následujícím dílčím okně. 

 
 

3.3 ČÁST VYSÍLAČE 
 
 

Pro přístup do této oblasti nejprve připojte vysílač k O-boxu a postupujte  
následovně: 

01.  Na domácí stránce klikněte na ikonu „Vysílače“ (obr. 3), 5 

02.  Zobrazí se hlavní okno pro vstup do sekce Vysílače (obr. 5): zvolte 
rodinu a model vysílače, který se má programovat a klikněte na Další 
(na liště prohlížeče) pro pohyb na další stranu pro programování 
vysílače. 

Poznámka – Pouze pro vysílače NiceOne: Je-li vysílač umístěn 
v programovací oblasti O-boxu před přístupem do sekce Vysílače, 
software automaticky rozpozná model vysílače a zobrazí odpovídající 
údaje, včetně identifikačního kódu a kódu RND. 
Jinak, je-li vysílač umístěn v programovací oblasti O-boxu po přístupu 
do sekce Vysílače, klikněte na „Obnovit“, abyste zajistili, že software 
rozpozná model vysílače a zobrazí odpovídající údaje. 

 
03.  Druhé okno sekce Vysílač je zobrazeno pro programování (obr. 

6): v Nabídce funkcí, zvolte požadovanou položku a pracujte v operativní 
oblasti pro modifikaci a přidávání parametrů, jak je požadováno. 

DŮLEŽITÉ – Některé funkce nabízejí možnost programování více 
vysílačů po sobě, jednoduše připojením jednoho vysílače po druhém 
k O-boxu. Potvrzení úspěšného programování a signál pro indikaci, že 
může být umístěn další vysílač místo předchozího, je dáno dvojitým 
pípnutím. 
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Nabídka funkcí je rozdělena na tři následující části: Kódy, Certifikáty, 
Pokročilé (obr. 4). Důležité – Funkce dostupné v každé části se mění podle 
typu programovaného vysílače. 

 
- KÓDY - 

Tato část umožňuje vstup kódů vysílače s následujícími funkcemi: 
 

- Test vysílače: tato funkce umožňuje uživateli testovat správnou činnost 
vysílače a zobrazit identifikační kód a proměnné části kódu RND. 

 
- Změna kódu: tato funkce umožňuje uživateli změnit originální identifikační 
kód vysílače. 
DŮLEŽITÉ – Pro programování více vysílačů po sobě s progresivními 
kódy klikněte na ikonu „Posloupnost programu“ a zkompilujte dvě 
z následujících polí: „Podle kódu“, „Krok“ (tj. přírůstek kódu mezi jedním a 
druhým vysílačem) a „Číslo kódů“, pak klikněte na „Kontrola“. V tomto bodu 
software automaticky doplní předchozí prázdné ponechané pole. 

 
- Kód obnovení: tato funkce umožňuje uživateli obnovit originální identifikační 
kód vysílače (nastavený ve výrobě). 

 
- CERTIFIKÁTY - 

Tato sekce umožňuje vkládat certifikáty vysílače s následujícími funkcemi: 

- Nastavit certifikáty: tato funkce umožňuje uživateli vložit „Certifikát“ 
přijímače do vysílače. Pro každý certifikát může uživatel nastavit uložení do 
paměti ve vysílači v „režimu I“ nebo v “režimu II“. 
Je-li ukládání do paměti v „režimu II“ (každá klávesa vysílače odpovídá 
specifické funkci přijímače), jednoduše klikněte na položku „Funkce“ pro 
výběr čísla požadované funkce a pak zvolte klávesu, která se má uložit do 
paměti na vysílači pod „Tlačítka“. 

Poznámka – Rozmanitost dostupného řízení pro uložení vysílače do paměti 
závisí na typu vysílače a modelu řídicí jednotky použité pro tento vysílač. 
Podrobný seznam řízení je uveden v instrukční příručce řídicí jednotky. 

 
- Odstranit certifikáty: tato funkce umožňuje uživateli odstranit všechny 
certifikáty vysílače. 

-  POKROČILÉ -  

Tato sekce umožňuje vkládat ochranné kódy a provozní parametry vysílače 
s následujícími funkcemi: 

- Nastavit kódy: tato funkce umožňuje uživateli personalizovat vysílač, tj. 
modifikovat ochranné kódy „Montér“, „Montáž“ a „Altera“. Především, 
„Altera“ je kompatibilní s předchozím systémem „FloR“. 
UPOZORNĚNÍ! - Nezapomeňte nový ochranný kód, jinak nebude vysílač dále 
použitelný s tímto specifickým přijímačem. 
 
- Pokročilá nastavení: Tato funkce umožňuje vstup následujících parametrů: 
❏ Počet bloků: umožňuje modifikaci počtu opakování identifikačního 
kódu, když je kód přenášen. Je užitečné modifikovat tento parametr pro 
speciální automatizace, vyžadující rychlejší dobu odezvy na vyslaný 
povel, než jsou standardní hodnoty.  
❏ Priorita: umožňuje výměnu stávajícího vysílače, při zachování 
stejného identifikačního kódu. Toho je dosaženo zvýšením priority 
NOVÉHO 
vysílače o jednu jednotku vzhledem ke STARÉMU vysílači. 

❏ Umožnit RND: tato funkce umožňuje uživateli povolit nebo zakázat 
zacházení s proměnnou částí RND kódu. 
❏ Umožnit přenos kódu: umožňuje možnost přenést na vysílači jeho 
povolený kód na jiný vysílač. 
❏ Kopírovat mezi různými modely: umožňuje uživateli povolit nebo 
zakázat kopírování „povolených kódů“ mezi různými modely vysílače. 
❏ Povolit opakovač: umožňuje uživateli povolit nebo zakázat zacházení 
s opakováním kódu na přijímačích vybavených funkcí „opakovače“. 

 
Poznámka – Klikněte na „Nastavení z výroby“ pro nastavení standardních 
hodnot výše uvedených parametrů („Pokročilá nastavení“). 
 
– Vše původní: tato funkce umožňuje uživateli obnovit všechna standardní 
nastavení na vysílači: to znamená, že původní identifikační kód je znovu 
nastaven, všechny certifikáty jsou odstraněny a jsou obnoveny standardní 
hodnoty různých parametrů. Důležité – Z důvodu bezpečnosti tato funkce 
nemodifikuje hodnotu ochranných kódů, tj. neobnovuje tovární nastavení. 
 
- Vedené programování: tato funkce umožňuje uživateli programovat vysílač 
postupně s použitím všech výše popsaných částí. 
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3.4 ČÁST PŘIJÍMAČE 
 
 

Pro přístup do této oblasti nejprve připojte přijímač k O-boxu a postupujte 
následovně. 

01.  Na domácí stránce klikněte na ikonu „Přijímače“ (obr. 3). 

02.  Zobrazí se hlavní okno pro vstup do sekce Přijímače (obr. 7): zvolte 
rodinu a model přijímače, který se má programovat (systém 
zkontroluje, zda jsou přijímače této rodiny připojeny k O-boxu a 
automaticky zobrazí model. Nicméně, model může být zvolen ručně.) 
Pak na liště prohlížeče klikněte na „další“ pro přechod k dalšímu oknu. 
Poznámka – je-li programovaný přijímač v řadě „NiceOpera“, zvolte typ 
použitého zapojení: bezdrátové ( v tomto případu musí být vložen 
certifikát přijímače) nebo konektor na O-boxu (v tomto případu použijte 
konektor SM). 

03.  Po volbě rodiny přijímače je zobrazeno druhé okno s názvem 
„Co chcete dělat?“, požadující, které operace mají být provedeny (obr. 
8). 

• Konfigurovat nový přijímač (tato činnost umožňuje konfiguraci nového 
přijímače).. 

• Číst a modifikovat data přijímače (tato činnost umožňuje čtení a 
modifikaci dat přijímače, uložení po každé aplikované modifikaci). 

• Zrušit všechna data přijímače (tato operace kompletně zformátuje data 
přijímače). 

• Vyhledat a modifikovat kódy v paměti (operace je dostupná pouze pro 
přijímače rodiny  “NiceOne”. Operace umožňuje přímé operace 
v paměti přijímače). 

04.  Pak se zobrazí třetí okno pro programování (obr. 9). V tomto okně, 
v Nabídce funkcí, zvolte požadovanou položku a pracujte v operativní 
oblasti pro modifikaci a přidávání parametrů, jak je požadováno. 
Nabídka funkcí je rozdělena na tři následující části: Kódy v paměti, 
Nastavení, Import / Export. 

 
 

- KÓDY V PAMĚTI - 

V této části může uživatel modifikovat kódy uložené v paměti všech typů 
přijímačů. K tomu klikněte na funkci „Modifikovat kódy“ pro přístup 
k následujícím volbám: 
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❏  Přidat kód: umožňuje uživateli přidat kód do paměti ručním vložením 
kódu. 
❏  Přidat sekvenci: umožňuje uživateli přidat sekvenci kódů do paměti 
přijímače, kompilováním dvou následujících polí „startovací kód“ , 
„koncový kód“ a „krok mezi jedním kódem a následujícím“, po němž 
klikněte na „Kontrola“ pro automatickou kompilaci pole, které bylo předem 
ponechané prázdné. 
❏  Přidat z TX: umožňuje uživateli vložit kód vysílače do paměti přijímače 
jednoduše stisknutím klávesy na vysílači. 
❏   Vymazat kód: umožňuje uživateli vymazat jeden nebo více kódů 
z paměti přijímače. 
❏   Najít: umožňuje uživateli najít kód vysílače jednoduše vložením kódu do 
příslušné mezery nebo stisknutím některé klávesy vysílače. 

 
- NASTAVENÍ - 

V této části s použitím stávajících funkcí („Certifikáty" - „Kódy“ -  
„Pokročilá nastavení“ – „Změna hesla“) může uživatel měnit parametry 
v mnoha rodinách přijímačů. Funkce dostupné v každé sekci se mohou 
měnit podle typu přijímače nebo paměti, která se má programovat: více 
detailů o těchto funkcích, rozdělených podle rodin přijímačů, je uvedeno 
v odstavci 3.4.1. 
 

–– IMPORT / EXPORT–– 

V této sekci může uživatel importovat, exportovat, ukládat a obnovovat data 
na přijímači, s použitím stávajících funkcí („Načíst ze souboru“ – „Uložit do 
souboru“ – „Kopírovat“). Dostupné funkce jsou: 
❏  Načíst ze souboru: umožňuje uživateli načíst soubor (na příklad s 
příponou 
“.cor”), vytvořený programovací jednotkou pro správu softwaru BUPC nebo 
vytvořený s použitím funkce „Uložit do souboru“ v této sekci. 

❏  Uložit do souboru: umožňuje uživateli zapsat soubor uložený v paměti 
přijímače, aby se umožnilo pozdější načtení s použitím funkce „Načíst ze 
souboru“ v této sekci. Soubor může být také uložen v předchozím 
formátu, na příklad s příponou „.cor“ (očekávaný na vedení BUPC) nebo 
v novém formátu (doporučeno). 
❏   Kopírovat: umožňuje uživateli kopírovat obsah paměti přijímače do 
paměti počítače. 
❏   Vložit: umožňuje uživateli vložit data z paměti počítače do paměti 
přijímače, předem uložená s použitím funkce „Kopírovat“ v této sekci. 

                                                                                                                                  
 
3.4.1 – Sekce Nastavení: Paměti a přijímače “BM”  

„ NiceOne“ (rodina OXI… ; rodina OX…); 
 
Sekce „Nastavení“ umožňuje uživateli vložit pracovní parametry přijímače 
v řadách „NiceOne“ a přijímače s pamětí „BM“, řídící všechny příslušné 
pokročilé funkce. 
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PAMĚTI BM                                                                                                                

Pokročilá nastavení: - Tato funkce umožňuje vstup následujících parametrů: 
❏   Zámek paměti: toto aktivuje zámek samoučících operací na  paměťové 
desce, když je deska vložena do tohoto přijímače. Jinými slovy, do 
přijímače nemohou  být vloženy žádné nové kódy se „zamčenou“ pamětí 
a činnost je omezena výhradně na stávající kódy (viz též příslušné 
instrukce přijímače). 
❏   Heslo: umožňuje vložení hesla do paměťové desky, jinými slovy 
numerický kód přístupný pouze přes software, který obsahuje  tento  
specifický kód, použitý pro řízení a omezení přístupu k datům uloženým 
v paměťové desce.  Heslo bude vyžadováno pokaždé, když je požadován 
přístup do obsahu paměti, čtení nebo modifikace dat a stávajících  kódů. 

9 Heslo neumožňuje modifikace dat uložených v paměťové 
       desce, když je později vložena do přijímače, uzamyká všechny funkce



  programovatelné ručně na přijímači, který nese tuto paměť. 

❏   Časovač: umožňuje modifikace časových intervalů časovače. Doba je 
zobrazena v hodinách, minutách a sekundách. 
❏  Altera: toto je kód, který umožňuje personalizaci přijímače. Tento kód 
je kompatibilní s předchozím systémem „FloR“. 
Výstraha! - Nezapomeňte nový ochranný kód, jinak nebude přijímač dále 
použitelný. 
❏  Řízení RND: umožňuje uživateli povolit nebo zakázat řízení proměnných 
částí identifikačního kódu přijímače (RND). 
❏  Okno RND: umožňuje modifikaci okna RND přijímače. Toto okno 
představuje rozmezí hodnot, v němž je akceptována proměnná část 
identifikačního kódu (RND). 
Poznámka – Normálně je hodnota okna 100 a může mít hodnotu od 5 do 
250. 

❏   Synchronizace: umožňuje uživateli aktivovat nebo deaktivovat 
resynchronizaci přijímače. Je-li synchronizace deaktivována, je zvýšený 
systém bezpečnosti, ale jestliže vysílač opustí okno RND, identifikační 
kód bude muset být znovu uložen do paměti přijímače. 
❏  Pouze místní: umožňuje uživateli povolit nebo zakázat přijímač pro 
příjem povelů vyslaných vysílačem s kódem modifikovaným s ohledem na 
tovární nastavení. 

 
PŘIJÍMAČE NiceOne                                                                                                    

Dostupné funkce jsou: 

• Certifikáty: tato funkce umožňuje načtení a vkládání certifikátů přijímače 
(až do maxima 4). Certifikát přijímače se zobrazuje po řadě, počínaje shora 
(k dispozici na kartě v balení), následován 3 mezerami použitelnými 
k vytvoření skupin přijímačů. 
Poznámka – Více informací o použití certifikátu viz příručku 
„Kniha systému NiceOpera“. 

 
• Kódy: tato funkce umožňuje uživateli personalizovat vysílač, s možností 
modifikovat kódy „Montér“, „Montáž“ a „Altera“. Především 
„Altera“ je kompatibilní s předchozím systémem „FloR“. 
Výstraha! - Nezapomeňte nový ochranný kód, jinak nebude přijímač dále 
použitelný. 
Kódy jsou užitečné k personalizaci systému: jinými slovy původní kód 

(tovární nastavení) vysílače může být modifikován, je-li to požadováno. 
Z toho důvodu musí být shodné kódy na vysílači a přijímači. V tomto případě 

        musí být modifikovány také kódy O-boxu, aby se umožnilo následující 
použití.  
 
- Pokročilá nastavení: Tato funkce umožňuje vstup následujících parametrů: 
❏  Základní nastavení 

- Povolit pouze původní TX: tato funkce umožňuje uživateli povolit nebo 
zakázat činnost přijímače, který přijímá povel od vysílačů 
s modifikovaným kódem, tj. s kódem, který není delší než hodnota 
továrního nastavení. 
- Zakázat RND: tato funkce umožňuje uživateli povolit nebo zakázat řízení 
proměnných částí identifikačního kódu přijímače (RND). 

 
❏  Uložení nastavení do paměti 

- Zámek uložení do paměti pomocí „Povolit kód”: tato funkce umožňuje 
uživateli zamknout ukládání do paměti nového vysílače s použitím 
„Povolit kód“ starého vysílače (již uloženo do paměti). Tento postup může 
být použit pouze tehdy, když jsou použity dva vysílače s kódováním „O-
Code“. 
- Zámek uložení do paměti pomocí „Certifikát”: tato funkce umožňuje 
uživateli zamknout ukládání nového vysílače do paměti s použitím 
certifikátu přijímače. 
- Dálkový zámek ukládání do paměti: tato funkce umožňuje uživateli 
uzamknout ukládání nového vysílače do paměti s použitím starého 
vysílače s postupem „v blízkosti vysílače“. 

 
❏  Nastavení směrnice BUS T4 

Poznámka – „Bus“ je systém, který umožňuje zapojení všech zařízení 
automatického systému, s použitím jednoho kabelu s více vnitřními 
elektrickými vodiči. V tomto typu zapojení je datová komunikace mezi 
zařízeními přes specifický protokol, kterým je v tomto případu Nice „Bus 
T4“. 
- Umožnit kód opakování přes sběrnici: tato funkce umožňuje uživateli 
povolit možnost přenést na přijímač kopii kódu přijatého přes rádio od 
vysílače k jiným připojeným zařízením pomocí kabelu Bus T4. 

- Umožnit kód příjmu přes sběrnici: tato funkce umožňuje uživateli povolit 
možnost přijmout na přijímač kód vysílače přes kabel sběrnice Bus T4 
jiným přijímačem (viz bod nad „Umožnit opakování kódu přes sběrnici“). 

- Umožnit autorizaci skupin: Tato funkce umožňuje uživateli povolit správu 
rádiových kódů ve specifických skupinách autorizace. 
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❏  Pokročilá nastavení 

❏ Povolit opakovač: tato funkce umožňuje opakování kódu. Je-li potřeba 
dálkového řízení automatiky ze vzdálenosti větší než je 
normálně pokryta vysílačem a přijímačem, může být použit druhý přijímač 
s úkolem přeposlat povel rádiem ke koncovému přijímači (ve kterém je 
uložen do paměti identifikační kód vysílače, který vyslal povel), aby ten 
mohl provést povel. 

- Umožnit řízení uvolnění klávesy: během použití vysílače, po vyslání 
povelu, se pohyb nezastaví přesně po uvolnění klávesy, ale pokračuje 
krátce po nastavený časový úsek. Je-li požadováno, může být pohyb 
přerušen ihned po uvolnění klávesy vysílače (tj. během činností jemného 
ladění) povolením této funkce na přijímači. 
- ¨Zakázat prioritu řízení: Tato funkce umožňuje uživateli zakázat přijetí 
povelů vyslaných vysílači  na přijímač s prioritou větší než 0. 

Poznámka – Více informací o použití všech popsaných funkcí je uvedeno 
v příručce „Kniha systému NiceOpera“. 

 
• Změnit heslo: tato funkce umožňuje vložit heslo pro omezení přístupu, 
tedy ručně, pro všechny funkce přijímače, které nejsou v pravomoci tohoto 
hesla. 

 

 
3.5 - OBLAST SYSTÉMŮ 

 

 
Sekce Systémy je databáze, která umožňuje vytvoření a ukládání analytické 
datové tabulky pro každý systém, shrnující zákazníkovy informace a 
nastavení přijímačů instalovaných v příslušném systému. Především je zde 
možnost modifikovat systémy, zobrazit kódy, nastavení a ukládání dat 
instalovaných přijímačů a v případu nesprávné funkce umožňuje obnovení 
automatické činnosti. 
Tato část je vytvořena ze dvou oken: 
- rychlé vyhledání funkce a výběr uložených systémů, 
- jiné okno, obsahující datovou tabulku po sběr dat vztahujících se 
k jednotlivému systému. 
 
Pro přístup k části Systémy postupujte následovně: 
 
01.  Na domácí stránce (obr. 3) klikněte na ikonu „Systémy“. 
 
02.  Zobrazí se počáteční okno (obr. 10) pro správu uložených systémů. To 

obsahuje následující položky: 

• Lištu prohlížeče s následujícími funkcemi: 
❏  “Modifikovat”: umožňuje modifikaci dat systému. 
❏  “Nový systém”: umožňuje vytvoření nového systému. 
❏   „Kopírovat“: umožňuje kopírování dat z existujícího systému pro 
vytvoření nové identické verze. 
❏   „Vymazat“: umožňuje uživateli vymazat jeden nebo více systémů. 

• Oblast “Filtr dat” pro umožnění jednoduchého a rychlého 
vyhledání uložených systémů. 

• Oblast “Seznam systémů” ukazuje seznam uložených systémů. 
 
03.  V tomto bodu se při výběru jedné z následujících funkcí: “Modifikovat”, 

“Nový systém” a “Kopírovat” zobrazí druhé okno (obr. 11) s datovou 
tabulkou specifického systému. To obsahuje následující položky. 
• Lištu prohlížeče s následujícími funkcemi: 
❏   “Práce na tomto systému”: umožňuje pracovat na novém nebo 
existujícím systému 
(viz odst. 3.5.1). 
❏  Uložit do souboru: umožňuje uživateli uložit data přijímačů, která se 
mají uložit do paměti v jiných souborech. 
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❏  Import ze souboru: umožňuje čtení dat přijímače ze souboru (viz 
odstavec 3.5.1). 
❏  “Uložit změny”: umožňuje uživateli uložit modifikace použité v datové 
tabulce systému. 

 
Stejně jako lišta prohlížeče zobrazuje toto okno 3 pracovní sekce: Klient,  
Systémové kódy, Přijímače. 

 
• Klient: toto umožňuje vkládat data klienta. 

 
• Systémové kódy: toto umožňuje použití kódů k personalizaci 
systému použitím polí „Kód montéra“. “Kód montáže” a “Altera”. Tyto 
kódy jsou užitečné pro omezení správy systému výhradně na ty, kteří 
vlastní kódy. Stejný kód může být použit na různých systémech nebo 
různé kódy pro každý systém. 
Během programování vysílačů a přijímačů řady „NiceOpera“ 
jsou tyto programovány automaticky se stejným kódem, jak je nastaven 
v systémové desce, byla-li tato deska předem aktivována a obsahuje tu 
sadu kódů. 

10 Poznámka – Více informací o použití kódů viz příručku  
„Kniha systému 

NiceOpera“. 
 

• Přijímače: tato část zobrazuje přijímače přítomné v systému. Jak 
přidat nebo vymazat přijímače viz odstavec 3.5.1. 

 
 

3.5.1 – Přidání přijímačů do systému 
 

Všeobecně jsou dva volitelné postupy pro přidání jednoho nebo více 
přijímačů na systémovou desku. 

• přímý režim: tento režim vyžaduje podmínku, že data přijímače, který se 
má přidat do systému, jsou již uložena v souboru. Pak v okně zobrazujícím 
datovou tabulku systému klikněte na funkci "Import ze souboru“ (na liště 
vyhledávače) a vyberte požadovaný soubor. 
• nepřímý režim: Tento režim představuje následující činnosti: 
- když je software otevřen v panelu "Volba systému", zvolte jednu z funkcí 
"Práce na posledním systému" nebo "Vybrat nebo vytvořit systém", jinak 
klikněte na ikonu "Systémy" na domácí stránce. 
- je zobrazeno okno pro správu uložených systémů (obr. 10), které 

11 vyžaduje volbu systému, ve kterém se má přidat přijímač (existující systém 
nebo nová verze tehdy vytvořená), 
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- po potvrzení volby kliknutím na ikonu „Práce na tomto systému“ software 
zobrazí počáteční okno specifikující systém, na kterém uživatel pracuje (obr. 
12), 
- pak připojte příslušný přijímač k O-boxu a aktivujte sekci  
„Přijímače“ k provedení programování, jak je požadováno (viz kapitolu 3.4), 
- ve stejném okně klikněte na ikonu „Systém“ a v rolovací nabídce (*) 
zvolte „Přidat do systému“. 

(*) Poznámka - nabídka spojená s ikonou „Systém“ je dynamická, neboť 
zobrazuje různé položky podle odpovídajících okolností. Všeobecně jsou 
zobrazené položky: 
• první řádek: ten stanoví jméno aktivního systému kurzívou, tj. ten systém, na 
kterém může být uložen programovaný přijímač. 
• poslední řádek: ten stanoví povel „Přidat do systému“, aby se uložil (nov) 
naprogramovaný přijímač. 
• ostatní řádky: ty stanoví jména přijímačů, které jsou již přítomny 
v systému. K modifikaci jednoho z nich zvolte jméno a podle požadavku 
modifikujte parametry. K uložení použitých modifikací klikněte na ikonu 
„Systém“ a v  

rolovací nabídce zvolte „Uložit změny...“ (tato položka je přítomna pouze 
tehdy, když v aktivním systému jsou již přítomny přijímače). 
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Likvidace výrobku Technické podmínky výrobku 
 
 
 

Tento výrobek tvoří nedílnou část automatického systému, proto 
musí být zlikvidován spolu s ním. 
Jak při montáži, tak i na konci životnosti výrobku, musí být demontáž 
sešrotování provedeno kvalifikovaným personálem. 
Tento výrobek je vyroben z různých typů materiálu, z nichž některé mohou 
být recyklovány, zatímco jiné musí být zlikvidovány.  Vyhledejte informace o 
systémech recyklování a likvidace podle místních předpisů ve vaší oblasti a 
pro tuto kategorii výrobku. 
Výstraha! - některé části výrobku mohou obsahovat znečišťující nebo 
nebezpečné látky, které při uložení v okolním prostředí mohou způsobit 
vážné poškození životního prostředí nebo zdraví osob. 
Jak ukazuje symbol vlevo, ukládání tohoto výrobku do 
domovního odpadu je přísně zakázáno. Separujte odpad do 
kategorií pro likvidaci podle metod stanovených aktuální 
legislativou ve vaší oblasti nebo vraťte výrobek distributorovi 
při nákupu nové verze. 
Výstraha! - Místní předpisy mohou stanovit velké pokuty v případu 
protiprávní likvidace tohoto výrobku. 

                                                                                                                                           
Likvidace baterie 
I když je vybitá, baterie může obsahovat znečišťující látky, a proto 

Typ: programovací a řídicí jednotka kódu pro následující výrobky Nice: 
•  přijímače v řadách NiceOne a SMX 
•  systémy přijímač – vysílač s kódováním “Bio”, “Flo”, “FloR”, “Smilo” a “O-Code”; 
•  systémy řízení přístupu s dekodérem “Morx”; čtečkami karet odpovídače MOM nebo 

digitálními klávesnicemi MOT 
•  zařízení používající systém TTBUS; 

Radiová technologie: radiový vysílač –příjímač na frekvenci 433,92 MHz. Dosah až do 
10 m. 

Kompatibilní konektory a zařízení: 
•  podpůrná oblast pro vysílače řady “NiceOne” (programování přes rádio, bez kontaktu); 
•  konektor pro paměťové desky “BM 60”, “BM 250”, “BM 1000”. 
•  konektor pro přijímače řady  “SMX” a “NiceOne” (specifické modely, prostřednictvím kabelu 

adaptéru); 
•  konektor pro vysílače řady Bio, FloR, Very VR, Ergo, Plano (prostřednictvím kabelu 

adaptéru); 
•  konektor optické čtečky pro vysílače řady “Bio”. 
•  karta odpovídače čtečka přiblížení; 
•  konektor pro zařízení TTBUS (prostřednictvím kabelu adaptéru); 

Připojení k počítači: 
• Konektor pro kabel USB 
•  Konektor pro sériový kabel RS232 
•  Bezdrátové připojení s technologií Bluetooth®   (pouze verze OboxB) 

nikdy nesmí být odkládány ve společných místech sběru odpadu. Po vyjmutí 
baterie z výrobku ji odložte v souladu s místními předpisy řídícími ukládání a 
sběr klasifikovaného odpadu. 

Napájení: 
•  Vnitřní: dobíjecí baterií 6 V, 700 mAh. 
•  Vnější: přes připojení USB k počítači nebo přes napájecí jednotku mod. ALA1, 12 V ss, 
 
Doba dobíjení baterie: asi 15 hodin. 
Trvání nabití baterie: asi 10 hodin provozu nebo tři měsíce pohotovostního režimu. 
Životnost baterie: nejméně 100 cyklů úplného vybití. 
Třída krytí pro skříň: IP 20 (použití pouze uvnitř nebo ve chráněném prostředí). 
Provozní teplota: od -20°C d o +55°C  
Rozměry (mm): 194 x 115 x H 40 
Hmotnost (g): 410 (O-Box) - 460 (O-BoxB) 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES 
Prohlášení shody podle směrnice 1999/5/EC 

 
 

Poznámka - Prohlášení shody obsahuje jednotlivá prohlášení shody pro 
specifikované výrobky. Byla aktualizována ke dni vydání této příručky a text 
v ní byl upraven pro vydavatelské účely. 
Kopie originálu prohlášení pro každý výrobek může být vyžádána od 
Nice S.p.a. (TV) I. 

 
 

Podepsaný Lauro Buoro, jako generální ředitel, prohlašuje na svou 
výhradní odpovědnost, že výrobek: 

Jméno výrobce:  Nice S.p.a. 
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, 

Oderzo (TV) Italy 
Typ: Programátor OBOX pro radiové řízení 

s radiovým přijímačem – vysílačem 433,92 
MHz a čtečkou karty odpovídače. 
Programátor OBOXB pro radiové řízení 
s radiovým přijímačem – vysílačem 433,92 
MHz a čtečkou karty odpovídače. Verze s 
technologií Bluetooth®   

Modely: OBOX, OBOXB 
Příslušenství: 

 
odpovídá požadavkům následujících směrnic ES: 

 
• 1999/5/EC; Směrnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a 

rady z 9.března 1999, týkající se rádiového vybavení a 
koncového telekomunikačního zařízení a vzájemného rozpoznání 
jejich shodnosti podle následujících harmonizovaných norem: 

normy na ochranu zdraví: EN 50371:2002; 
Elektrická bezpečnost: EN 60950-1:2001; 
Elektromagnetická slučitelnost: EN 301 489-1V1.6.1:2005; EN 301 
489-3V1.4.1:2002, EN 301 489-17 V1.2.1.:2002 
Radiové spektrum: EN 300220-2V2.1.1:2006, EN 300330-2 
V1.3.1:2006, EN 300328 V1.7.1:2006, EN300440-2 V1.1.2:2004 

Výrobek splňuje požadavky následujících směrnic ES, jak je změněno 
směrnicí Rady Evropy 93/68 EEC Rady Evropy z 22. 
července 1993: 
 
• 89/336/EEC; Směrnice 89/336/EEC Rady Evropy ze 3. května 1989, 

týkající se sbližování legislativy členských států, související s 
elektromagnetickou slučitelností, podle následujících norem: 

EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, 
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003 

 
 

Lauro Buoro 
Generální ředitel 

 

 
 

16 
                                                                                                         



 
 
                
 

 
 

      
           

Garážová vrata 
a pohony 
vjezdových bran 

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha-9 Prosek 
obchod@olymps-door.cz 

www.olymps-door.cz 
tel.:283883475, fax:284810498 


