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Upozorn�ní 
 

  Pro osobní bezpe�nost je d�ležité se �ídit všemi instrukcemi, zde 
uvedenými a uchovat tento dokument pro budoucí konzultace. 

 
 Tato p�íru�ka obsahuje d�ležité bezpe�nostní instrukce pro montáž.  

Nesprávné postupy montáže mohou vést  
   k nebezpe�ným podmínkám.  
�áste�né p�e�tení t�chto instrukcí nezajistí, že uživatel využije úpln� všech 
vlastnosti tohoto výrobku. 

TT2L a TT2D jsou navrženy pro �ízení jednofázového 
elektrického za�ízení, napájeného ze sít�, nap�.: osv�tlení, motory „zap.-
vyp.“ a podobn�. Jakékoliv jiné použití je nesprávné a zakázané. Montáž 
musí být provedena kvalifikovaným technickým personálem pln� v souladu 
s aktuálními právními p�edpisy a elektrickými a bezpe�nostními normami. 

 
 
1) Popis výrobku 

 
�ídicí jednotky TT2L a TT2D umož�ují zapínat / vypínat 
elektrická za�ízení napájená ze sít�. V podstat� jejich rozlišující 
charakteristika spo�ívá v r�zné konfiguraci výstupu.  �ídicí jednotka 
TT2L (obr. 3a) je vhodná pro p�ímé �ízení za�ízení, zatímco �ídicí 
jednotka TT2D (obr. 3b) má bezpotenciálový p�epína� na výstupní 
stran� a je vhodn�jší pro �ízení za�ízení, která již mají jiné �ídicí obvody.  
�ídicí jednotky obsahují radiový p�ijíma�, který pracuje na frekvenci 
433,92 MHz s použitím technologie plovoucího kódu, aby se tak zajistila 
vysoká úrove� bezpe�nosti. 
Každá �ídicí jednotka m�že uložit do pam�ti až 30 vysíla�� v sériích FLOR, 
VERY VR a NICEWAY (obr. 1). Na každém vysíla�i jsou použity dv� 
klávesy:  jedna pro povel Zapnuto a druhá pro povel Vypnuto. �ídicí 
jednotka uloží do pam�ti stav Zap.-Vyp. p�ipojeného za�ízení, takže 
v p�ípad� poruchy napájení se po obnov� napájení vrací výstup do 
p�edchozího stavu. �ídicí jednotky TT2L a TT2D jsou vybaveny 
vstupem „P/B“ pro �ízení jednotek také pomocí externího kontaktu. 

Uložení do pam�ti a programování je možné p�es vysíla� nebo 
p�ímo p�es programovací tla�ítko (obr. 2) na TT2L a TT2D. Uživatel je 
veden r�znými fázemi pomocí signál� LED. 
 
Poznámka.  �ídicí jednotky TT2L a TT2D mohou �ídit také jiné typy 
vysíla�� a jiné provozní režimy – viz kapitolu 4 
„Další detaily“. 

                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

2) Montáž 
 
 

Výrobek je za�ízení s nebezpe�ným elektrické nap�tí. 
� Montáž TT2L, TT2D a elektrických za�ízení musí být provedena 

výhradn� technicky kvalifikovaným personálem, p�i dodržování 
aktuálních právních p�edpis� a norem a v souladu s t�mito 
instrukcemi.  Všechna zapojení musí být provád�na se systémem 
odpojeným od sít�. 

�ídicí jednotky TT2L a TT2D jsou speciáln� navrženy pro vložení do 
propojovací krabice nebo do krabic ve st�n�. Jejich sk�ín� neposkytují 
žádnou ochranu proti vod� 

a pouze základní ochranu proti kontaktu s pevnými 
�ástmi.  Nikdy neumis	ujte TT2L a TT2D do neadekvátn� chrán�ného 
prost�edí. 

Nikdy neotvírejte ani neperforujte sk�í� TT2L a TT2D. Za žádných 
okolností nep�erušujte anténní kabel: Je zde nebezpe�né elektrické 
nap�tí. 

 
 

 
2.1) P�edb�žné kontroly 
Napájecí vedení musí být chrán�no vhodným magnetickotepelným a 

diferenciálním spína�em. 
Odpojovací za�ízení musí být vloženo do napájecího vedení od hlavního 

elektrického p�ívodu (vzdálenost mezi kontakty musí být nejmén� 3,5 
mm p�i p�ep�tí kategorie III) nebo ekvivalentní systém, nap�íklad 
výstup a relativní zásuvka. Není-li odpojovací za�ízení pro napájení 
namontováno u 

 
automatiky, musí mít zajiš	ovací systém, aby se zabránilo 
neúmyslnému neoprávn�nému p�ipojení. 
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POJISTKA 

 
 

 

2.2) Elektrická zapojení 
 
 

Pe�liv� dodržujte všechny instrukce pro zapojení.  Máte-li jakékoliv 
pochybnosti, ned�lejte experimenty, ale seznamte se s odpovídajícími 
technickými podmínkami, které jsou také dostupné na webové stránce 
www.niceforyou.com. Nesprávné zapojení m�že být nebezpe�né a 
zp�sobit poškození systému. 

                                                                                                         

 
 

GB 
�ídicí jednotky TT2L a TT2D nemají ochranu proti p�etížení nebo 
zkratu na výstupech. Je t�eba pamatovat na odpovídající ochranu proti 
p�etížení na p�ívodu, na p�íklad je-li použita pojistka, její max. hodnota 
by m�la být 5 A pro odporové zatížení 230 
V nebo max. 3,15 A ve všech ostatních p�ípadech (induktivní zatížení 
nebo 120 V). 

                                                                                                                                                                                                                                       
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

2.2.1) Elektrické zapojení za�ízení 
V �ídicí jednotce TT2L musí být to za�ízení, které má být �ízeno, zapojeno ke svorkám jednotek 2-3. Za�ízení je napájeno p�ímo �ídicí jednotkou. 
Obr. 4a p�edstavuje p�íklad pracovního diagramu �ídicí jednotky TT2L, kde C1 p�edstavuje spína� v systému, mimo TT2D a 
C2 p�edstavuje kontakt TT2D.  Obr. 4b p�edstavuje zapojení, vztahující se k diagramu uvedenému na obr. 4a. 

                                                                                                                                                                                          
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 

 
 

 

 
 

Nikdy nep�ipojujte víc než jedno za�ízení na �ídicí jednotku. 
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Kontrola vysíla�� uložených do pam�ti 
2 dlouhé záblesky 
(celkem 1,5s) 

 
Není uložen žádný vysíla� v pam�ti 

2 krátké záblesky 
(celkem 0,4s) 

 

Jsou již vysíla�e uložené do pam�ti 

 

2.2.2) Napájení 
Elektrické napájení �ídicí jednotky musí být p�ipojeno na svorky 5 a 6 (fáze, nulový vodi�). �ídicí jednotky TT2L a TT2D mohou pracovat s napájecím 
nap�tím 120 nebo 230 V a frekvencí 50 nebo 60 Hz. 

 
 

2.2.3) Vstup pro kontakty Zap.-Vyp. 
�ídicí jednotky TT2L a TT2D jsou p�ednastaveny  k p�ipojení kontaktu 
pro ru�ní �ízení Zap.-Vyp. Kontakt musí být p�ipojen mezi fázi (L) a 
svorku 4, jak je uvedeno na obr. 3a a 3b. M�že být použit spína� nebo 
tla�ítko. �innost je následující: Jestliže kontakt z�stává sepnutý po mén� 
než 1 sekundu, povel je vydán pouze tehdy, když se kontakt sepne. 
Jestliže kontakt z�stává 

 
sepnutý déle než po 1 sekundu, povel je vydán jak p�i sepnutí kontaktu, 
tak i p�i rozepnutí. 
 
 
Protože je na kontaktu sí�ové nap�tí, musí být �ádn� izolován a 
chrán�n. 

 
 
3) Programování 
 

 Aby vysíla� mohl �ídit jednotky TT2L a TT2D, musí být proveden postup jeho uložení do pam�ti, jak je popsáno v tab. A1. 
Uložení do pam�ti a nastavení mohou být vkládána p�es vysíla�e (kapitola 3.1) nebo p�ímo programovacím tla�ítkem (kapitola 3.2). 

 

 
 
 

 
3.1) Nastavení p�es vysíla�e 

 
 

Tato kapitola popisuje postupy uložení do pam�ti v 
režimu I, použitém k �ízení za�ízení dv�ma klávesami vysíla��. 
Kapitola 4.2 popisuje postupy uložení do pam�ti v režimu II, použitém 
pro �ízení za�ízení jednou klávesou, tudíž ponechávajícím ostatní 
klávesy volné pro �ízení jiných automatik.  

Všechny sekvence ukládání do pam�ti jsou �asované, tj. musí být 
dokon�eny v naprogramovaných �asových mezích. 

 S vysíla�i, které spolupracují s n�kolika „skupinami“, musí být 
relativní skupina pro p�idružení s �ídicí jednotkou vybrána 
p�ed akcí. 

Uložení do pam�ti p�es rádio m�že být provedeno na všech p�ijíma�ích, 
které jsou v dosahu vysíla�e. Proto by m�la být zapnuta pouze za�ízení 
požadovaná pro �innost. 

Pro každý vysíla� jsou použity dv� klávesy: klávesa 1 = zapnuto, klávesa 
2 = vypnuto. Na vysíla�ích se 4 klávesami mohou být ty nepoužité 
využity k �ízení jiné �ídicí jednotky: klávesa 3 = zapnuto a klávesa 4 = 
vypnuto. 

Povel Zapnuto na �ídicí jednotce TT2L je použit pro 
zapnutí jednotky, zatímco povel Vypnuto je použit pro vypnutí 
jednotky.  Na �ídicí jednotce TT2D je použit povel Zap. pro vypnutí 
spína�e mezi svorkami 2 a 3, zatímco povel Vyp. je použit pro vypnutí 
spína�e mezi svorkami 1 a 2. 

 
Uživatel m�že zkontrolovat, jestli jsou již n�jaké vysíla�e uloženy do 
pam�ti �ídicích jednotek TT2L a TT2D jednoduše kontrolou typu 
sekvence záblesk� LED po zapnutí �ídicí jednotky. 

 
Není-li uložen do pam�ti žádný vysíla�, první m�že být uložen podle následujícího postupu. 

 
Tab. “A1” Uložení prvního vysíla�e (v režimu I) P�íklad 

1. P�ipojte �ídicí jednotku k síti, potvrzeno 2 dlouhými záblesky. 
 

2. Do 5 sekund stiskn�te a p�idržte klávesu 1 nebo 2 (nebo klávesu 3 nebo 4) vysíla�e, který      
                              se má uložit do pam�ti (nejmén� na 3 sekundy). 

 

3s 
3. Uvoln�te klávesu p�i prvním ze t�í záblesk� potvrzujících uložení do pam�ti.  

 
Když je již jeden nebo víc vysíla�� uložen do pam�ti, další mohou být uloženy následovn�:  

 
Tab. “A2” Uložení dodate�ných vysíla�� do pam�ti v režimu I P�íklad 

1. Stiskn�te a podržte klávesu 1 nebo 2 (nebo klávesu 3 nebo 4) nového vysíla�e (aspo�   
                              na 5 sekund) 

potvrzeno dlouhým zábleskem, po n�m uvoln�te. 

 

  
2. Pomalu tiskn�te t�ikrát klávesu p�edchozího vysíla�e uloženého do pam�ti. 

  

3. Stiskn�te klávesu 1 nebo 2 (nebo klávesu 3 nebo 4) nového vysíla�e a uvoln�te p�i  
                              prvním ze 3 dlouhých záblesk�, potvrzujících uložení do pam�ti. 

 

 

 

 
Poznámka. Je-li plná pam�	 (do pam�ti je uloženo 30 vysíla��), je emitováno 6 dlouhých záblesk� a vysíla� nem�že být uložen do pam�ti. 

 
 
 
4 
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Tab. “A3” Uložení vysíla�e do pam�ti v režimu I P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte stisknuté programovací tla�ítko nejmén� na 4 sekundy.  

2. Uvoln�te programovací tla�ítko, když se rozsvítí LED.   
3. Do 10 sekund stiskn�te a p�idržte stisknutou aspo� na 3 sekundy klávesu 1 nebo 2 (nebo 
                                  klávesu 3 nebo 4) 

of the transmitter to be memorized. 

 

4. Je-li procedura ukládání do pam�ti úsp�šná,, LED 3x dlouze zabliká.  

 

Tab. “A5” 
Kódování Vysíla�e 

 
 
FLOR 

 
 
Plovoucí kód 

ERGO1 - ERGO4 - ERGO6 
PLANO1 - PLANO4 - PLANO6 - PLANO TIME 
FLO1R - FLO2R - FLO4R 
NICEWAY 
VERY VR 

SMILO Plovoucí kód SM2 - SM4 
 

FLO 
 

Pevný kód FLO1 - FLO2 - FLO4 
VERY VE 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.2) Nastavení programovacím tla�ítkem 
K uložení vysíla�e do pam�ti programovacím tla�ítkem postupujte tak, jak je níže popsáno. 

G
B 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Poznámka. Jsou-li ješt� další vysíla�e k uložení do pam�ti, opakujte bod 3 b�hem dalších 10 sekund. Fáze ukládání do pam�ti skon�í,  
pokud žádné nové vysíla�e nejsou p�ijaty v intervalu 10 sekund. 

 
Pokud pot�ebujete vymazat uložení do pam�ti a programovací operace, prove
te níže popsané kroky. 

 
Tab. “A4” Vymazání pam�ti P�íklad 

1. Stiskn�te a podržte programovací tla�ítko.  

2. Po�kejte na rozsvícení LED, pak po�kejte, až zhasne a následuje sekvence  
                              záblesk�.  

3. Uvoln�te tla�ítko p�esn� b�hem t�etího záblesku, aby se vymazaly pouze vysíla�e uložené 
do pam�ti, nebo b�hem pátého záblesku, aby se vymazal obsah 
pam�ti. 

 

 

4. Je-li procedura vymazání pam�ti úsp�šná, LED 5x zabliká.  

 
 

 
4) Dodate�né informace 

 
Navíc k sériím vysíla�� FLO2R, VERY VR a NICEWAY �ídicí jednotky TT2L a TT2D také rozpoznají ostatní vysíla�e vyráb�né v Nice 
(odst. 4.1 Kompatibilní vysíla�e). Ke každé klávese vysíla�e m�že také být p�i�azen zvláštní povel pomocí 
specifické procedury ukládání do pam�ti (odst. 4.2.1 Režim I a 4.2.2 Režim II). 

 
 

4.1) Kompatibilní vysíla�e 
Tab. A5 ukazuje vysíla�e a relativní typ kódu, který m�že být 
použit s �ídicími jednotkami TT2L a TT2D.  

 
 
 
 

ERGO PLANO NICEWAY 
 
 
 
 
 
 
 

FLO4R VERY SM4 SM2 
 

Protože kódování vysíla�� je r�zné a �ídicí jednotka je nem�že sou�asn� rozpoznat, první vysíla� 
uložený do pam�ti ur�uje typ použitého kódování, a tudíž typ vysíla��, které mohou být potom uloženy do pam�ti.  Je-li nezbytné 
zm�nit typ vysíla�e poté, co byl uložen do pam�ti první vysíla�, všechny vysíla�e musí být vymazány (viz tab. A4). 

 
Typ kódu m�že být zkontrolován po�tem záblesk� vydávaných LED p�i spušt�ní. 
Záblesky LED Kód typu vysíla�� uložených do pam�ti 
1 krátký záblesk (celkem 0,2 s) Vysíla�e s kódem FLO 
2 krátké záblesky (celkem 0,4 s) Vysíla�e s kódem FLOR 
3 krátké záblesky (celkem 0,6 s) Vysíla�e s kódem SMILO 
2 dlouhé záblesky (celkem 1,5 s) Prázdná pam�	 (není uložen žádný vysíla�) 

 
4.2) Uložení vysíla�� do pam�ti v režimu I a v režimu II 
Tab. A1, A2 a A3 popisují uložení vysíla�� do pam�ti v režimu I, když na každém vysíla�i je použit pár kláves 1-2 nebo 3-4. Vysíla�e 
mohou být také uloženy do pam�ti na TT2L a TT2D s použitím režimu II, který umož�uje v�tší flexibilitu p�i použití kláves vysíla�e. 
Vysíla�e mohou být uloženy do pam�ti s využitím obou režim� I a II na stejné �ídicí jednotce. 
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Tab. “A6”: Uložení do pam�ti v režimu I 
Tla�ítko Povel  
 1 nebo �  Zapnout 
 2 nebo � Vypnout 
 3 Zapnout 
 4 Vypnout 
 

Tab. “A8”: Uložení do pam�ti v režimu II 
�. Povel 
1 Zap.-vyp. 
2 Podržet v chodu 
3 �asova�1 
4 �asova�2 
 

 

 

 
 

4.2.1) Režim I 
V režimu I je povel p�idružený ke klávesám vysíla�e fixovaný (tab. A6). Pro každý vysíla� je provedena jedna fáze uložení do pam�ti v režimu I a 
v pam�ti je obsazena jedna sekce. Pro každý vysíla� jsou použity dv� klávesy: klávesa 1 = zapnuto, klávesa 2 = vypnuto. Na vysíla�i se 4 klávesami 
mohou být ty nepoužité využity k �ízení jiné �ídicí jednotky. klávesa 3 = zapnuto a klávesa 4 = vypnuto. B�hem ukládání do pam�ti v režimu I není 
d�ležité, která klávesa na vysíla�i je stisknutá (bu
 klávesa 1 nebo 2). 

 
 

P�i použití vysíla�� s klávesami  �,  �,    (nahoru – stop - dol�) uložených 
do pam�ti v režimu I, je možné pro každou z nich p�i�adit povel Vypnuto 
klávese . To umožní snadno použít vysíla�e jako nap�íklad 
PLANOTIME . Klávese  � odpovídá povel Zapnuto, zatímco 
klávesa  � bude nadále vysílat povel Vyp.  Aby byla umožn�na tato 
funkce, která se bude aplikovat pouze pro odpovídající vysíla�, poslední 
vysíla� musí být uložen do pam�ti v režimu I. Pokud to je nutné, 
opakujte proceduru programování pro každý vysíla�. 

 
Tab. “A7” Funkce zap. / vyp. s � 	 P�íklad 
1. Stiskn�te a držte stisknutou klávesu � na vysíla�i již uloženém do pam�ti v režimu I,     

           dokud neuvidíte dlouhý záblesk (asi po 5 sekundách), pak uvoln�te klávesu. 

2. Do 3 sekund stiskn�te sou�asn� 2 klávesy �  a podržte je stisknuté víc než 5 
sekund, dokud 3 dlouhé záblesky nesignalizují, že funkce byla naprogramována. 
 
Poznámka. P�ejete-li si funkci vy�adit, opakujte postup po�ínajíce bodem 1. 

 
 

       4.2.2) Režim II 
V režimu II m�že být každá klávesa vysíla�e sdružena s jedním ze 
4 možných povel� (tab. A8). Nap�íklad jedna �ídicí jednotka m�že být 
�ízena práv� jednou klávesou uloženou do pam�ti pro povel Zap. – Vyp., 
zatímco ostatní klávesy jsou ponechány volné pro �ízení ostatních 
�ídicích jednotek.  
Fáze uložení do pam�ti je provedena pro každou klávesu v režimu II a 
každá obsadí jedno místo v pam�ti.  Stisknutá klávesa je uložena do 
pam�ti b�hem ukládání do pam�ti v režimu II. Nové uložení do pam�ti je 
nezbytné, když je t�eba p�i�adit jiný povel k jiné klávese stejného 
vysíla�e. 

 

 
 
 
       4.2.3) P�íklad kombinovaného ukládání do pam�ti režimu I a II 

Kombinace postup� ukládání do pam�ti, kombinující režim I a režim II, umož�uje vytvo�ení skupiny povel�, jak je uvedeno v p�íkladu na obr. 5. P�íklad 
je pro automatiku, ale m�že být upraven pro spínání a vypínání elektrických za�ízení.  

 
• Vysíla�  T1  (Ergo1) uložený do pam�ti v režimu I na  A1  a  A2 

ovládá pohyby Nahoru, Stop a Dol� sou�asn� na obou A1 a A2. 
• Vysíla� T2 (Plano1) uložený do pam�ti v režimu I pouze na A3 ovládá 

pohyby NAHORU, STOP a DOL� výhradn� na A3. 
• Vysíla� T3 (Planotime) uložen do pam�ti v režimu I pouze na A4 

ovládá pohyby NAHORU, STOP a DOL� výhradn� na A4. 
• Vysíla�  T4  (WM001C) uložený do pam�ti v režimu II (krokováním) 

ovládá pouze A4. 
• Vysíla� T5 (WM003G) uložený do pam�ti v režimu I pro ovládání se 

skupinou 1 na A1 a A2, se skupinou 2 na A3 a se skupinou 3 na A4, ovládá pohyby 
NAHORU, STOP a DOL� na A1 a A2, A3 nebo A4. 

• Vysíla� T6 (Flo4R) uložený do pam�ti v režimu II na  A4                                                                                                                        
   (klávesy 1 a 3) na A5 (klávesa 2) a na A6 (klávesa 4), ovládá pohyby 
   A4 NAHORU a DOL�, nebo otvírání vrat garáže A5 nebo otvírání   
   automatické brány A6. 

 
 

 
 

• Je-li p�ijíma� uložen do pam�ti s použitím režimu II, n�které funkce nemohou být naprogramovány, jestliže nastavení vyžaduje 
aktivaci r�zných kláves, na p�íklad klávesu � a klávesu �. 
• Je-li vysíla� uložen do pam�ti s použitím režimu II, nemohou být použity povely „vícenásobná skupina“. 

 
 
 
6 
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Tab. “A9” Uložení vysíla�e v režimu II s použitím programovacího tla�ítka P�íklad 
1. Stiskn�te programovací tla�ítko tak, aby po�et stisknutí odpovídal požadovanému 

povelu viz tabulka A8 
 

 
2. Zkontrolujte, zda po�et záblesk� odpovídá �íslu zvoleného povelu 

 

 

 
3. B�hem 10 sekund stiskn�te tla�ítko ovlada�e, které chcete uložit do pam�ti, 

minimáln� na 3 sekundy. 
 

 
4. Pokud prob�hne uložení vysíla�� úsp�šn� LED 3 dlouze blikne. 
 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 Pro uložení vysíla�e do pam�ti v režimu II programovacím tla�ítkem postupujte následovn�. 
 

GB 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Poznámka. Pokud chcete uložit další vysíla�e  do pam�ti, pro stejný povel vybraný v bodu 1 opakujte bod 3 b�hem následujících 10 

sekund. Jinak, je-li povel odlišný, opakujte bod 1. Fáze ukládání do pam�ti kon�í, jestliže v intervalu 10 sekund nejsou p�ijaty žádné nové  
vysíla�e. 
. 

 Nový vysíla� m�že být snadno uložen do pam�ti se stejnou charakteristikou jako má ten starý. „Nový“ vysíla� zd�dí  
charakteristiku toho starého, tj. když byl starý vysíla� uložen do pam�ti v režimu 1, bude nový fungovat také v režimu 1, jestliže starý  
vysíla� byl uložen do pam�ti v režimu II, pak klávesa nového vysíla�e bude p�idružena ke stejnému povelu jako u toho starého.  
Pro ukládání do pam�ti postupujte následovn�. 

 
Tab. “A10” Uložení dalších vysíla�� do pam�ti s p�edem uloženým vysíla�em do pam�ti P�íklad 

1. Stiskn�te a podržte klávesu nového vysíla�e, který má být uložen do pam�ti,   
                              aspo� na  3 sekundy, pak uvoln�te. 

 

 
2. Stiskn�te a držte stisknutou klávesu starého vysíla�e, p�edem uloženou do   
                              pam�ti (aspo� na 3 sekundy), pak klávesu uvoln�te. 

 

 
3. Stiskn�te a podržte stisknutou klávesu nového vysíla�e, který má být uložen do  
                              pam�ti (aspo� na 3 sekundy), pak klávesu uvoln�te. 

 

 
4. Stiskn�te a držte stisknutou klávesu starého vysíla�e, p�edem uloženou do  
                              pam�ti.(aspo� na 3 sekundy), pak klávesu uvoln�te. 

 

 
                                                                                                                                                       
 
4.3) �asova�e 
�ídicí jednotky TT2L a TT2D vám umož�ují programovat 2 nezávislé �asova�e: �asova� 1 a �asova� 2, pro automatické zapínání  
a vypínání p�ipojeného za�ízení po nastavené dob�. Nastavená doba je znovu nastavena p�i každém povelu. Doba vypnutí m�že být  
p�evedena držením aktivního povelu �asova�e déle než 3 sekundy nebo vysláním povelu Vypnuto. Tovární nastavení pro 2 �asova�e,  
znovu uložené v p�ípadu úplného vymazání pam�ti, jsou: �asova� 1 = 1 minuta a �asova� 2 = 10 minut. Doba zapnutí m�že být  
programována od minima 1 sekunda do maxima 9 hodin. Aby bylo možno programovat �asova�e, pot�ebujete vysíla� uložený do pam�ti  
v režimu II, aby bylo možno dát povel odpovídajícímu �asova�i. P�i programování postupujte podle následujících instrukcí. 

 
Tab. “A11” Programování �asova�� s vysíla�em v režimu II P�íklad 

1. Stiskn�te a držte stisknutou klávesu vysíla�e odpovídající �asova�i, který chcete   
                              programovat.  Aktivuje se relé (Zap.). 

 

 

2. Držte stisknutou stejnou klávesu. Asi po 3 sekundách se relé deaktivuje (Vyp.). 

 
 

 
3. Nadále držte stisknutou stejnou klávesu, dokud se relé znovu neaktivuje (asi po 8  
                              sekundách). V tomto okamžiku za�íná po�ítání �asu. Uvoln�te klávesu. 

 

 
4. Když uplynula doba, kterou si p�ejete naprogramovat, stiskn�te klávesu na vysíla�i uloženém do 

pam�ti v �ídicí jednotce, aby se zastavilo po�ítání �asu a deaktivovalo se relé. 3 dlouhé záblesky 
signalizují, že doba byla uložena do pam�ti, následuje 1 nebo 2 krátké záblesky ozna�ující, že 
programovací operace p�ísluší �asova�i 1 nebo �asova�i 2. 

 

 
 
 

 

 
Chcete-li nastavit �asova�e na �asové období delší než 1 hodina, m�li byste pokra�ovat podle krok� pro rychlé programování, popsaných  
níže. B�hem rychlého programování je �as po�ítán následujícím zp�sobem: 1 s = 1 min, 1 min = 1 h (tj.: programovaná doba = 3 min 45 s,  
aktivace za�ízení = 3 h 45 min). 

 
Tab. “A12” Rychlé programování �asova�� s použitím programovacího tla�ítka. P�íklad 

1. Stiskn�te a podržte programovací tla�ítko.  

2. Po�kejte na rozsvícení LED, pak po�kejte, až zhasne a následuje sekvence  
                              záblesk� 

. 

 

3. Uvoln�te tla�ítko p�esn� b�hem prvního (�asova� 1) nebo druhého (�asova� 2) 
dlouhého záblesku. Bude aktivováno relé a po�ítaný úsek za�ne.   

4.               Když uplynula doba, kterou chcete naprogramovat, stiskn�te a držte stisknutou klávesu   

                             po 1 sekundu, aby se zastavil proces po�ítání �asu a deaktivovalo se relé.        

                             Uvoln�te tla�ítko p�i prvním ze 3 dlouhých záblesk�, které signalizují dokon�ení  

                              procedury uložení �asu do pam�ti, tyto budou doprovázeny 1 nebo 2 krátkými   

                              záblesky, indikujícími, že programování náleží k �asova�i 1 nebo �asova�i 2. 
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4.4) Blokování ukládání do pam�ti 
Je-li to požadováno, nap�íklad ke zvýšení bezpe�nosti, m�že být blokováno ukládání nových vysíla�� do pam�ti. P�i kontrole, zda je blokování aktivní 
nebo ne (volné ukládání do pam�ti), postupujte následovn�. 

 
Tab. “A13” Kontrola stavu blokování pro ukládání nových vysíla�� do pam�ti P�íklad 

1. Stiskn�te a podržte programovací tla�ítko (aspo� na 4 sekundy).  

 
2. Když se rozsvítí LED, uvoln�te programovací tla�ítko.  

Po�kejte asi 10 sekund, pak pe�liv� sledujte 2 záblesky vydané LED:  

 
- je-li trvání každého záblesku stejné, není žádné blokování ukládání do pam�ti,  

3. 

- je-li druhý záblesk delší, je blokování ukládání do pam�ti aktivní.  
                                                                                                                                            

Pro umožn�ní nebo zakázání blokování ukládání do pam�ti postupujte podle krok� v níže uvedené tabulce. Kroky jsou stejné pro umožn�ní i zakázání 
ukládání do pam�ti, poprvé je zablokováno a podruhé je uvoln�no atd. 

 
Tab. “A14” Zablokování nebo odblokování uložení nových vysíla�� do pam�ti P�íklad 

1. Stiskn�te a podržte programovací tla�ítko (aspo� na 4 sekundy).  

 
2. Když se rozsvítí LED, uvoln�te programovací tla�ítko.  

3. Po�kejte, až LED zhasne a následují 2 záblesky.  

 
4. Krátce stiskn�te tla�ítko p�esn� p�i druhém záblesku.  

budou následovat 2 záblesky:  
- je-li druhý delší než první, znamená to, že je blokování aktivní,  

5. 

- je-li trvání stejné, blokování není aktivní.  

                                                                                                                                                                       
 
 
5) Likvidace 
 

Jak montáž, tak i likvidace výrobku na konci jeho 
životnosti musí být provád�ny kvalifikovaným personálem.  Tento 
výrobek je vyroben z r�zných typ� materiálu, z nichž n�které mohou být 
recyklovány, zatímco jiné musí být zlikvidovány.  Vyhledejte informace 
o systémech recyklování a likvidace podle místních p�edpis� ve vaší 
oblasti a pro tuto kategorii výrobku. N�které díly výrobku mohou 
obsahovat zne�iš	ující nebo nebezpe�né látky, které by p�i nesprávné 
likvidaci mohly mít škodlivý ú�inek na životní prost�edí nebo na zdraví 
osob. 

Jak je ozna�eno symbolem v obr. 6, tento 
výrobek nesmí být likvidován s domovním 
odpadem.  Pro likvidaci prove
te „odd�lené 
shromážd�ní“ v souladu s místn� platnými 
p�edpisy nebo vra	te výrobek výrobci p�i koupi 
náhrady. Za nelegální likvidaci tohoto výrobku 
mohou být ud�leny vysoké pokuty podle 
místních zákon� 
. 6 

 
 
 
6) Co d�lat, když ... stru�ný návod k vyhledání závad ! 

 
Po zapnutí modulu LED nebliká a nejsou provád�ny žádné povely 
vysíla�e. 
 Zkontrolujte, že je modul správn� napájený: Mezi svorkami 5-6 musí 
být sí	ové nap�tí. Je-li napájení správné, jedná se pravd�podobn� o 
vážnou závadu a modul musí být vym�n�n. 

 
Vn�jší kontakt neaktivuje za�ízení. Zkontrolujte elektrické p�ipojení 
kontaktu: mezi vstupem kontaktu a svorkou 4 musí být sí	ové nap�tí. 

 
Po rádiovém povelu vydá LED 6 krátkých záblesk� a za�ízení se 
neaktivuje. �asování vysíla�e je mimo fázi, musí se zopakovat postup 
uložení vysíla�e do pam�ti. 

 
Po povelu LED 10x zabliká, pak se aktivuje za�ízení. Postup samotestu 
parametru uloženého do pam�ti 

detekoval poruchu.  V tomto p�ípadu musí být celá pam�	 
vymazána a musí se zopakovat všechna uložení vysíla�� do pam�ti a 
programovací postupy �asování. 

 
Není možné programovat �asova�e podle postupu v tab. A11. Není 
možné programovat �asova�e s vysíla�i uloženými do pam�ti v režimu I, 
zkontrolujte, že vysíla� byl uložen do pam�ti s použitím režimu II. 
 
Není možné uložení vysíla�e do pam�ti. Zkontrolujte po�et záblesk� 
LED b�hem procedury ukládání do pam�ti. 6 dlouhých záblesk� 
nazna�uje, že je plná pam�	. 2 záblesky, z nichž je druhý delší než první, 
nazna�uje, že je aktivní blokování ukládání vysíla�e do pam�ti. 
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7) Technické podmínky 
 

Poznámka. Všechny technické podmínky se vztahují k teplot� 20°C. GB 
 

�ídicí jednotkyTT2L a TT2D 
Napájení 120 -230 V st�., 50/60 Hz, meze: 100÷255 V st�. 
Max. p�íkon za�ízení 1000W/500VA pro Vn = 230V, 600W/600VA pro Vn = 120V 
Provozní teplota -20÷55 °C 
Rozm�ry / hmotnost 40 x 18 x 32 / 20 g 
Stupe� krytí IP20 (neporušený obal) 
�asova�e 1 s÷9 h (tovární nastavení �asova�1=1 min, �asova� 2=10 min) 

 
Rádiový p�ijíma� 
Frekvence 433,92 MHz 
Kódování FLO (pevný kód), FLOR (plovoucí kód), SMILO (plovoucí kód) 
Po�et vysíla��, které mohou být uloženy do pam�ti: 30 
Dosah vysíla�e P�ibližn� 150 m ve volném prostoru a 20 m uvnit� budov (*) 
(*) Dosah vysíla�� je siln� ovlivn�n ostatními za�ízeními s trvalým p�enosem, která pracují na stejné frekvenci. Toto zahrnuje alarmy, sluchátka atd., 
které interferují s �ídicí jednotkou p�ijíma�e. 

 
Za ú�elem zlepšování svých výrobk� si Nice S.p.A. vyhrazuje právo m�nit technické podmínky kdykoliv bez p�edchozího oznámení. V jakémkoliv 
p�ípadu výrobce garantuje jejich funk�nost a p�ipravenost k zamýšlenému ú�elu. 

 
 
 
 

Prohlášení shody EC 
 

N° 248/TT2L-D Rev 0 
 

Jméno výrobce: Nice S.p.a. 
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Z.I. Rustignè, Oderzo (TV) Italy 

 
Typ: modul �ízení osv�tlení a zabudovaný 
spína�, Model: TT2L, TT2D. 

 
Níže podepsaný Lauro Buoro, generální �editel, prohlašuje na svou vlastní odpov�dnost, že následující výrobek: TT2L a 
TT2D spl�uje požadavky následujících sm�rnic ES: 

 
• 1999/5/EC; Sm�rnice 1999/5/EC Evropského parlamentu a rady z 9.b�ezna 1999, týkající se rádiového vybavení a koncového 

telekomunika�ního za�ízení a vzájemného rozpoznání jejich shodnosti 
V souladu s následujícími harmonizovanými normami EN 300220-3 V1.1.1:2000. 

 
Spl�uje základní požadavky následujících sm�rnic, novelizovaných sm�rnicí 93/28/EEC Evropské rady z 22. �ervence  
1993: 

 
• 73/23/EEC; sm�rnice 73/23/EEC Evropské rady z 19. února 1973 pro harmonizaci právních p�edpis� �lenských stát�, týkajících se elektrického vybavení 

navrženého pro použití do ur�itých hodnot nap�tí. 
V souladu s následujícími harmonizovanými normami EN 50371:2002, EN 60730-1:2000+A11:2002, EN 60730-2-1:1997+A11:2005. 

 
• 89/336/EEC; sm�rnice 89/336/EEC Evropské rady z 3. kv�tna 1989, pro harmonizaci právních p�edpis� �lenských stát�, týkajících se 

elektromagnetické slu�itelnosti. 
V souladu s následujícími normami EN 301 489-1:2004, EN 301 489-3:2002. 

 
 

30. kv�tna 2006 Generální �editel 
Lauro Buoro 

 
 
 
 
 
 
 


