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Upozorn�ní
�ídící jednotka TT1N je ur�ená k ovládání jednofázového 
asynchronního motoru napájeného sí�ovým nap�tím a používá se k 
automatizovanému ovládání markýz, rolet a podobného 
p�íslušenství. 

Jakékoliv jiné použití je nesprávné a zakázané. Za�ízení mohou 
instalovat pouze kvalifikovaní odborníci v souladu s platnými 
elektrickými a bezpe�nostními na�ízeními. 

 
 

1) Popis produktu 
 
�ídící jednotka TT1N umož�uje ovládání jednofázového 
asynchronního motoru napájeného sí�ovým nap�tím pomocí 
zapojení typu „SPOLE�NÝ“ „NAHORU“ „DOL�“ a používá se k 
automatizovanému ovládání markýz, rolet a podobného  
p�íslušenství. 
�ídící jednotka obsahuje rádiový p�ijíma� pracující na frekvenci 
433,92 MHz s technologií plovoucího kódu, která zaru�uje vysokou 
úrove� bezpe�nosti. Do pam�ti každé �ídící jednotky je možné uložit 
až 30 vysíla�	 („ERGO“ - Obr. 1, „PLANO“ - Obr. 2) nebo bezdrátov� 
ovládaných senzor	 („VOLO S RADIO“ - Obr. 3). Po vyslání povelu 
je motor vždy napájený b�hem požadovaného provozního �asu. 
Elektrický koncový spína� zabudovaný v motoru zastaví pohyb po 
dosažení požadované polohy. Programování lze provád�t p�ímo 
pomocí  vysíla�	. Akustické signály ( pípání ) signalizují jednotlivé 
fáze programování. Klimatické senzory „VOLO S RADIO“ (Obr. 3)  
umož�ují automaticky ovládat pohyby markýz a rolet v závislosti na 
podmínkách v�tru, slunce nebo dešt�. 
 
Poznámka: Krom� „ERGO“, „PLANO“ a „VOLO S RADIO“ lze �ídící 
jednotku ovládat dalšími typy vysíla�	 a ovládat další provozní 

režimy. Podrobn�jší informace najdete v kapitole 4 „Dopl�ující 
informace“. 
 
 

 
 

 

2) Instalace 
 

Elektrické systémy a automatiza�ní za�ízení mohou 
instalovat pouze  kvalifikovaní a zkušení pracovníci v souladu 
s platnou legislativou. Všechny práce na za�ízení provád�jte po  
odpojení napájecího nap�tí! 
 
1. Z kabelu pohonu a napájecího kabelu odstra�te izolaci v délce 3 

cm , a potom jednotlivé vodi�e odizolujte v délce 5 mm. 
2. Otev�ete krabi�ku sejmutím  kabelové pr	chodky podle Obr. 5. 
3. Provle�te kabely  p�íslušnými otvory v pr	chodce (Viz Obr. 6). 
4. Vytáhn�te  desku n�kolik centimetr	 z krabi�ky (Viz Obr. 7). 
5. Zapojte vodi�e do konektor	 podle Obr. 8. Postupujte podle 

schéma  na Obr. 4 a popisu v kapitole 2.1. 

6. Ohn�te kabely podle Obr. 9. 
7. Zasu�te desku do krabi�ky. Odizolovaná �ást kabelu nesmí 

vy�nívat z krabi�ky. Potom zasu�te pr	chodku tak, aby se krabi�ka 
zcela uzav�ela (Viz Obr. 10). 

8. �ídící jednotku lze osadit p�ímo do pouzdra rolety/markýzy pomocí 
oboustrann� lepící pásky.Kabely musí vždy sm��ovat sm�rem 
dol	, aby se zabránilo prosakování vody (Viz Obr. 11). Jednotku 
nikdy neinstalujte tak, aby kabely sm��ovaly nahoru (Obr. 12)! 

 

Do krabi�ky nevrtejte žádné otvory!!! 

 
 
2.1) Elektrické zapojení 
 

Postupujte p�esn� podle instrukcí k zapojení. Pokud máte 
jakékoliv pochybnosti, NEEXPERIMENTUJTE, prohlédn�te si 
p�íslušné listy s technickou specifikací, které najdete na stránce 
www.niceforyou.com. 
 
Špatné zapojení m�že zp�sobit vážné poškození �ídící jednotky. 
 
 
 

 
 
 
2.1.1) P�ipojení motoru                                                                              Obr. 4 
 
Jednofázový asynchronní motor napájený ze sít� musí být p�ipojený 
na svorky 1-2-3-4 (DOL�, SPOLE�NÝ, NAHORU, UZEMN
NÍ). 
„DOL�“ sE ovládá tla�ítkem  na dálkovém ovlada�i a „NAHORU“  
tla�ítkem  (sm�r chodu p�i reakci anemometru). 
 
Pokud sm�r otá�ení neodpovídá, proho�te vodi�e na svorkách 1 a 3. 

 

K �ídící jednotce p�ipojujte vždy pouze jeden motor. 
V p�ípad� pot�eby použijte p�íslušné rozši�ovací jednotky TTE 

 
 
2.1.2) Napájení
 
Sí�ové napájení �ídící jednotky musí být p�ipojené ke svorkám 5-6-7 (uzemn�ní, fáze, nulový vodi�) podle Obr. 4. 
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2.1.3) Klimatické senzory 
 
�ídící jednotku lze ovládat klimatickými senzory pomocí rádiového 
za�ízení typu „VOLO S RADIO“ (max. 3). Uložení senzoru „VOLO 
S RADIO“ je nutné provést podle postupu pro b�žné vysíla�e. 
Postupujte podle instrukcí v Tabulce „A2“. Úrove� reakce je nutné 
naprogramovat p�ímo v senzoru „VOLO S RADIO“. 
 

Prioritní musí být úrove� reakce na vítr, následuje déš� a slunce. 
Podrobn�jší informace najdete v p�íru�ce k „VOLO S RADIO“. 
 

Reakce anemometru vysílají stejný povel, jako  tla�ítko  na 
vysíla�ích. 

 
 

3) Programování 
 
�ídící jednotka identifikuje všechny vysíla�e a rádiové senzory 
pomocí kódu, který je u každého ovlada�e jiný. Proto je nutné 
provést proces uložení do pam�ti, aby �ídící jednotka rozeznala 
každý vysíla�. 
 

•  Všechny kroky ukládání do pam�ti mají �asové omezení, 
tj. musí být provedené v rámci daného �asového limitu. 

• P�ed provedením uložení do pam�ti v p�ípad� vysíla�� s více 
„skupinami“ zvolte skupinu, ke které má být motor p�i�azený. 

• Programování rádiovým signálem je možné provést u všech 
�ídících jednotek, které jsou v dosahu vysíla�e; proto musí být 
zapnutý pouze ten, který chcete programovat. 

 
Pokud nejsou v  pam�ti uložené žádné kódy, lze p�i ukládání prvního vysíla�e následující postup: 
 

Tabulka „A1“ Uložení prvního vysíla�e do pam�ti (Obr. 13) P�íklad 
1. Po zapnutí �ídící jednotky zazn�jí 2 dlouhá pípnutí. 

 
2. Do 5 sekund stiskn�te a podržte tla�ítko  na vysíla�i, který chcete uložit do pam�ti 

(p�ibližn� 3 sekundy). 
 

3. Jakmile uslyšíte první z 3 pípnutí potvrzujících uložení do pam�ti, uvoln�te tla�ítko . 

 
Poznámka: Pokud jsou již v pam�ti �ídící jednotky uložené vysíla�e, po zapnutí uslyšíte 2 krátká pípnutí. Znamená to, že postup uvedený 
v této tabulce neplatí a je nutné postupovat podle Tabulky „A2“. 

 
Pokud jsou v pam�ti uložené n�jaké vysíla�e, další je možné nahrát podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A2“ Uložení dalších vysíla�� do pam�ti (Obr. 14) P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte tla�ítko  na novém vysíla�i, dokud neuslyšíte pípnutí (p�ibližn� po 

5 sekundách), a potom ho uvoln�te. 
 

2. 3 krát pomalu stiskn�te tla�ítko  vysíla�e, který je již uložený do pam�ti. 

 
3. Znovu stiskn�te tla�ítko  na novém vysíla�i a uvoln�te ho, jakmile uslyšíte první z 3 

pípnutí. 
 

Poznámka: Po úsp�šném dokon�ení uložení do pam�ti uslyšíte 3 dlouhá pípnutí. Pokud je pam�� plná (30 vysíla�	), uslyšíte 6 pípnutí, která 
oznamují, že není možné uložit vysíla�. 

 
 
Pokud pot�ebujete vymazat všechny údaje uložené v pam�ti �ídící 
jednotky, postupujte podle následujícího postupu. 
Pam�� je možné vymazat následovn�: 
• pomocí vysíla�e neuloženého v pam�ti, po�ínajíc bodem A, 
• pomocí vysíla�e d�íve uloženého v pam�ti, potom postupujte 

podle postupu od bodu �. 1. 

M�žete vymazat: 
• pouze vysíla�e, a to skon�ením postupu v bodu 4, 
• všechny údaje (vysíla�e a naprogramované pracovní �asy), a to 

pokra�ováním v postupu k bodu 5. 
 

Tabulka „A3“ Vymazání pam�ti (Obr. 15) P�íklad 
A 

 
Vypn�te �ídící jednotku a p�erušte m	stek na plošném spoji (viz Obr. 15). 

 
B Zapn�te �ídící jednotku a po�kejte na po�áte�ní pípnutí. 

 
1 

 
Stiskn�te a podržte tla�ítko  na vysíla�i d�íve uloženém v pam�ti, dokud neuslyšíte 
pípnutí (p�ibližn� po 5 sekundách), a potom ho uvoln�te. 

 
2 Stiskn�te a podržte tla�ítko  na vysíla�i d�íve uloženém v pam�ti, dokud neuslyšíte 3 

pípnutí; uvoln�te tla�ítko  práv� b�hem t�etího pípnutí. 
 

3 Stiskn�te a podržte tla�ítko  na vysíla�i d�íve uloženém v pam�ti, dokud neuslyšíte 3 
pípnutí; uvoln�te tla�ítko  práv� b�hem t�etího pípnutí. 

 
4 

 
Stiskn�te a podržte tla�ítko  na vysíla�i d�íve uloženém v pam�ti, dokud neuslyšíte 3 
pípnutí; uvoln�te tla�ítko  práv� b�hem t�etího pípnutí.  

5 Pokud chcete vymazat všechny údaje v pam�ti, do 2 sekund stiskn�te sou�asn� tla�ítka 
 , dokud neuslyšíte první z 5 pípnutí; a potom je uvoln�te. 

 
Poznámka: Zazní 5 pípnutí, která udávají, že byly vymazané všechny kódy uložené v pam�ti. 

 

Nový 

Nový 

Starý 

      ZAP 

    VYP 

   ZAP 
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3.1) Programování „doby chodu“ 
 
 
„Doba chodu“ je �as, b�hem kterého �ídící jednotka �ídí motor, 
p�ednastavený �as a �as po vymazání pam�ti je p�ibližn� 150 
sekund. V p�ípad� pot�eby je možné dobu chodu nastavit od 
minimáln� 4 sekund do maximáln� 240 sekund. Procedura 
programování se provádí ve stavu „samou�ení“, m��ením �asu 
pot�ebného pro provedení celého manévru. 

Motor se musí pohybovat a být nastavený v blízkosti koncového 
spína�e, a p�i nejt�žším manévru (a tedy nejpomalejším) pro 
m��ený motor. Obvykle je to p�evíjení. Výrobce doporu�uje, aby 
uživatel naprogramoval dobu chodu, která je o n�kolik sekund 
delší, než je pot�eba pro celý manévr. 
 

 
Tabulka „A4“ Programování doby chodu (Obr. 16) P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte tla�ítko  na vysíla�i d�íve uloženém v pam�ti, dokud neuslyšíte 

pípnutí (p�ibližn� po 5 sekundách), a potom ho uvoln�te. 
 

2. Op�t stiskn�te tla�ítko , dokud neuslyšíte 4 krátká pípnutí (p�ibližn� po 5 sekundách), 
a potom ho uvoln�te. 

 
3. Stiskn�te tla�ítko  (nebo ), tím za�nete manévr a spustíte fázi m��ení �asu. 

 
4. Po�kejte, dokud motor nedokon�í manévr a po n�kolika sekundách stiskn�te tla�ítko  

pro zastavení m��ení �asu. T�i pípnutí budou signalizovat úsp�šné uložení nové doby 
chodu do pam�ti.  

Poznámka: Pokud si p�ejete vynulovat p�ednastavený �as 150 sekund, v bod� 3 musíte stisknout tla�ítko, dokud neuslyšíte první ze 3 pípnutí 
udávajících prob�hnutí programování. 

 

4) Dopl�ující informace 
 
Krom� vysíla�	 série „ERGO“ a „PLANO“ �ídící jednotka rozezná i 
další typy vysíla�	 vyrobených spole�ností NICE (viz kapitola 4.1 
„Použitelné vysíla�e“). 
 

Pomocí speciálního postupu uložení vysíla�e do pam�ti je také 
možné p�iradit každému tla�ítku vysíla�e speciální povel (viz kapitola 
4.2 „Programování vysíla�	 v režimu I a režimu II“). 

4.1) Použitelné vysíla�e 
 
Vysíla�e, které lze použít, jsou uvedené v Tabulce „A5“.  
 
 

Tabulka „A5“  
OZNA�ENÍ Vysila� 

FLOR Plovoucí 
kód 

ERGO1 - ERGO4 - ERGO6 
PLANO1 - PLANO4 - PLANO6 - PLANO TIME 
VOLO S RADIO 
FLO1R - FLO2R - FLO4R 
VERY VR 

SMILO Plovoucí 
kód 

SM2 - SM4 

FLO Pevný 
kód 

FLO1 - FLO2 - FLO4 
VERY VE 

 
 

Vysíla�e mají rozli�né druhy kódování a �ídící jednotka je nedokáže rozeznat sou�asn�. Vysíla�, který je  uložený do pam�ti jako první, tak ur�í 
typ kódování a  vysíla�e, které je možné úsp�šn� uložit do pam�ti. 
Pokud chcete zm�nit typ vysíla�e, je nutné vymazat všechny kódy (viz Tabulky „A3“ a „A10“). 
Typ kódu je možné zkontrolovat spo�ítáním po�tu pípnutí, která zazn�jí po zapnutí �ídící jednotky. 
 

Tabulka „A6“  
 Typ vysíla�� uložených v pam�ti 

1 krátké pípnutí   Vysíla�e s kódováním FLO 

2 krátká pípnutí   Vysíla�e s kódováním FLOR 

3 krátká pípnutí   Vysíla�e s kódováním SMILO 

2 dlouhá pípnutí      Prázdná pam�� (bez vysíla�e uloženého v pam�ti) 

 
4.2) Uložení vysíla�� do pam�ti v režimu I a režimu II 
 
Tabulky „A1“ a „A2“ udávají uložení vysíla�	 do pam�ti v režimu I, 
ve kterém má každé tla�ítko p�i�azené povel: 
tla�ítko 1 =  = NAHORU 
tla�ítko 2 =  = STOP 
tla�ítko 3 =  = DOL� 
 

Vysíla�e je možné uložit do pam�ti také v režimu II. Tento režim vám 
poskytuje nejlepší flexibilitu p�i používaní vysíla�	. 
Do pam�ti jedné �ídící jednotky je možné uložit vysíla�e v režimu 
I i v režimu II. 
Rozdíly mezi t�mito 2 režimy programování jsou uvedené 
v následujícím textu: 
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4.2.1) Režim I 
 
V tomto režimu jsou tla�ítk	m vysíla�e pevn� p�i�azené povely: 
tla�ítko 1 (nebo ) NAHORU, tla�ítko 2 (nebo ) aktivuje STOP, 
tla�ítko 3 (nebo ) DOL�, tla�ítko 4 (pokud je k dispozici) aktivuje 
STOP. 
Samotný proces ukládání do pam�ti se provádí pro každý vysíla�; 
b�hem této etapy nezáleží na tom, které tla�ítko bylo stisknuté 
a v pam�ti se obsadí pouze jedno místo. 
 

P�íklad Povel 
Tla�ítko 1 nebo  NAHORU 
Tla�ítko 2 nebo  STOP 
Tla�ítko 3 nebo  DOL� 
Tla�ítko 4 STOP 

 

Informace o ukládání do pam�ti a mazání pam�ti vysíla�	 najdete v kapitole 3 „Programování“. 
 
4.2.2) Režim II 
 
Tento režim  umož�uje p�i�adit tla�ítk	m vysíla�e jeden z následujících povel	: 1 - „krokování“ (nahoru-stop-dol	-stop...), 2 - „nahoru“, 3 - „dol	“, 
4 - „dol	“. 
Ukládání do pam�ti je nutné zopakovat, pokud chcete p�i�adit další povel  jinému tla�ítku stejného vysíla�e. 
B�hem tohoto procesu je d�ležité, které tla�ítko bylo stisknuté a p�i každém uložení tla�ítka do pam�ti se obsadí jedno místo v pam�ti. 
 

P�íklad 1 Povel 
Tla�ítko 1 NAHORU na TT1N �. 1 
Tla�ítko 2 DOL� na TT1N �. 1 
Tla�ítko 3 NAHORU na TT1N �. 2 
Tla�ítko 4 DOL� na TT1N �. 2 

 
P�íklad 2 Povel 
Tla�ítko 1 KROKOVÁNÍ na TT1N �. 1   
Tla�ítko 2  KROKOVÁNÍ na TT1N �. 2  
Tla�ítko 3   NAHORU na TT1N �. 3 
Tla�ítko 4   DOL� na TT1N �. 3 

 

 
• Dobu chodu nelze naprogramovat vysíla�em uloženým do pam�ti v režimu II. 
• Vysíla� naprogramovaný v režimu II nelze použít v režimu „vicenásobných skupin“. 
 
Pokud v pam�ti není uložený žádný vysíla�, první vysíla� lze uložit do pam�ti v režimu II podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A7“ Uložení prvního vysíla�e do pam�ti v režimu II P�íklad 
1. 2 dlouhá pípnutí zazn�jí hned po zapnutí �ídící jednotky. 

 
2. Do 5 sekund stiskn�te tla�ítko na vysíla�i, které chcete uložit do pam�ti a podržte ho, 

dokud neuslyšíte všechna 3 pípnutía, která udávají, že prob�hlo ukládání do pam�ti 
a potom ho uvoln�te.  

3. Do 3 sekund opakovan� stiskn�te stejné tla�ítko vysíla�e tolikrát, kolik odpovídá 
požadovanému povelu: 1 = „krokování“ 2 = „nahoru“ 3 = „dol	“ 4 = „stop“. 

 
4. P�ibližn� po 3 sekundách uslyšíte ur�itý po�et pípnutí. 

Po�et pípnutí odpovídá zvolenému povelu. 
 

5. Do 2 sekund op�t stiskn�te stejné tla�ítko pro potvrzení programování. 
Uvoln�te ho, až uslyšíte první ze 3 pípnutí. 

 
Poznámka: Pokud uložení do pam�ti prob�hlo úsp�šn�, zazn�jí 3 dlouhá pípnutí. Pokud neuslyšíte (v bod� 4) stejný po�et pípnutí než je 
po�et pro požadovaný povel, je nutné po�kat n�kolik sekund pro ukon�ení procedury bez potvrzení uložení do pam�ti. 

 
Jeden nebo více vysíla�	 jsou již uloženy v pam�ti, další je možné aktivovat v režimu II podle následujícího postupu: 
 

Tabulka „A8“ Uložení dalších vysíla�� v režimu II P�íklad 
1. Stiskn�te a podržte nové tla�ítko, které chcete uložit do pam�ti, dokud neuslyšíte pípnutí 

(p�ibližn� po 5 sekundách), a potom ho uvoln�te. 
 

2. Do 5 sekund stiskn�te a podržte p�ibližn� 5 sekund tla�ítko na vysíla�i, který je již uložený 
v pam�ti (starý), dokud neuslyšíte ob� 2 rychlá pípnutí, a potom ho uvoln�te. 

 
3. Do 5 sekund stiskn�te stejné tla�ítko (starého) vysíla�e tolikrát, kolik odpovídá 

požadovanému povelu: 1 = „krokování“ 2 = „nahoru“ 3 = „dol	“ 4 = „stop“. 
 

4. P�ibližn� po 3 sekundách uslyšíte n�kolik pípnutí. Po�et t�chto pípnutí bude odpovídat  
vybranému povelu. 

 
5. Do 2 sekund op�t stiskn�te nové tla�ítko vysíla�e pro op�tovné uložení do pam�ti a 

potvrzení programování. 
Uvoln�te ho, uslyšíte první ze 3 pípnutí.  

Poznámka: 3 dlouhá pípnutí zazn�jí, pokud uložení do pam�ti prob�hlo úsp�šn�. Pokud je pam�� plná (30 vysíla�	), zazní 6 pípnutí, která 
signalizují, že vysíla� nelze uložit do pam�ti. 

 

ZAP 

Nový 

Starý 

Starý 

Nový 
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Pomocí postupu uvedeného v Tabulce „A9“ m	žete jednoduše uložit do pam�ti nový vysíla� p�i zachování stejných vlastností jako má již 
uložený vysíla�. 
Nové vysíla�e, které se ukládají do pam�ti tímto zp	sobem, budou mít stejné vlastnosti jako staré vysíla�e. Pokud byl starý vysíla� uložený do 
pam�ti v režimu I, nový bude pracovat také v režimu I. Naopak,pokud byl starý vysíla� uložený do pam�ti v režimu II, tla�ítko nového vysíla�e 
se p�i�adí stejnému povelu, kterému bylo p�i�azené u starého vysíla�e. 
 

Tabulka „A9“ Uložení dalších vysíla�� (Obr. 14) P�íklad 
1. Podržte stisknuté tla�ítko nového vysíla�e (minimáln� 3 sekundy), který chcete uložit do 

pam�ti a potom ho uvoln�te. 
 

2. Stiskn�te tla�ítko (starého) vysíla�e (minimáln� na 3 sekundy), který byl již aktivovaný 
a potom ho uvoln�te. 

 
3. Znovu stiskn�te tla�ítko nového vysíla�e (minimáln� na 3 sekundy) a potom ho uvoln�te. 

 
4. Znovu stiskn�te tla�ítko starého vysíla�e, dokud nezazn�jí 3 pípnutí potvrzující uložení 

nového vysíla�e do pam�ti. 
 

Poznámka: Pokud je pam�� plná (30 vysíla�	), zazní 6 pípnutí, která signalizují, že vysíla� nelze uložit do pam�ti. 
 
Pokud pot�ebujete vymazat všechny údaje uložené v pam�ti �ídící jednotky pomocí vysíla�e uloženého do pam�ti v režimu II, prove�te 
následující postup. 
 
M�žete vymazat: 
• pouze vysíla�e, a to ukon�ením postupu v bodu 4, 
• všechna data (vysíla�e a naprogramované doby chodu), a to pokra�ováním v postupu do bodu 5. 
 

Tabulka „A10“ Vymazání pam�ti pomocí vysíla�e uloženého do pam�ti v režimu II P�íklad 
1. Stiskn�te a uvoln�te tla�ítko uložené do pam�ti v režimu II. Neznepokojujte se, pokud 

dojde ke spušt�ní motoru. 
Znovu stiskn�te stejné tla�ítko vysíla�e a podržte ho stisknuté (motor musí být vypnutý), 
dokud (p�ibližn� po 5 sekundách) neuslyšíte pípnutí, a potom ho uvoln�te.  

2. Znovu stiskn�te stejné tla�ítko vysíla�e a podržte ho stisknuté, dokud neuslyšíte 3 
pípnutí. B�hem t�etího pípnutí uvoln�te tla�ítko. 

 
3. Znovu stiskn�te stejné tla�ítko vysíla�e a podržte ho stisknuté, dokud neuslyšíte 3 

pípnutí. B�hem t�etího pípnutí uvoln�te tla�ítko. 
 

4. 
 

Znovu stiskn�te stejné tla�ítko vysíla�e a podržte ho stisknuté, dokud neuslyšíte 3 
pípnutí. B�hem t�etího pípnutí uvoln�te tla�ítko. 

 
5. Pokud chcete vymazat všechna data uložená v pam�ti, do 2 sekund op�t stiskn�te 

stejné tla�ítko, a potom ho uvoln�te. 
 

Poznámka: Po n�kolika sekundách zazní 5 pípnutí, která udávají, že byly vymazané všechny kódy uložené v pam�ti. 
 
 

5) Co d�lat když... 
 
Po zapnutí �ídící jednotky není slyšet žádné pípnutí a vysíla�e 
nevysílají žádné povely. 
Zkontrolujte, zda �ídící jednotka je správn� p�ipojená na napájecí 
zdroj: na svorkách 6-7 musí být sí�ové nap�tí. Pokud je napájení v 
po�ádku, jedná se pravd�podobn� o vážnou systémovou poruchu 
a je nutné �ídící jednotku vym�nit. 
 
Po rádiovém povelu uslyšíte 6 pípnutí a nespustí se manévr. 
Rádiové ovládání není synchronizované, je nutné zopakovat 
proceduru uložení vysíla�e do pam�ti. 
 
Po rádiovém povelu uslyšíte 10 pípnutí a dojde ke spušt�ní 
manévru. 
Autodiagnostika parametr	 v pam�ti zjistila poruchu. V tom p�ípad� 
musíte vymazat celou pam��, uložit do pam�ti dálkové ovlada�e 
a naprogramovat dobu chodu. 

Nem�žete naprogramovat dobu chodu podle postupu 
uvedeného v Tabulce „A4“. 
Pokud nem	žete naprogramovat dobu chodu pomocí vysíla�	 
uložených do pam�ti v režimu II, zkontrolujte, jestli dálkové ovládání 
nebylo uložené do pam�ti v režimu I (tla�ítko  = NAHORU, tla�ítko 

  = STOP, tla�ítko  = DOL�). 
 
Motor je „vypnutý“, ale n�kdy je nutné dvakrát zadat povel  pro 
jeho spušt�ní. 
M	že se stát, že naprogramovaná doba chodu je p�íliš dlouhá pro 
efektivní pr	b�h manévru. Když se má motor zastavit v blízkosti 
koncového spína�e, �ídící jednotka si m	že „myslet“, že motor se 
stále pohybuje díky p�edchozímu povelu. V tom p�ípad� se první 
povel interpretuje jako STOP a druhý jako povel pohybu. Proto sta�í,  
správn� naprogramovat dobu chodu, tím se problém vy�eší (viz 
kapitola 3.1). 

 

Nový 

Nový 

Starý 

Starý 
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6) Technické vlastnosti 
 
Všechny elektrické parametry platí p�i teplot� 20°C. 
 

Elektronická �ídící jednotka  
Napájení : 230 V~ (+10-15 %) 50 Hz 
Maximální p�íkon motoru : 500 W/400 VA 
Provozní teplota : -20÷50°C 
Rozm�ry/hmotnost : 98x26x20mm/45g 
Stupe� krytí : IP55 (nepoškozená krabi�ka) 
Doba chodu : od 4 do 250 sekund (p�ednastavená p�ibližn� 150 sekund) 
 
Radiop�ijíma� 

 

Frekvence : 433,92 MHz 
Kódování : FLO (pevný kód), FLOR (plovoucí kód), SMILO (plovoucí kód) 
Po�et vysíla�	, které lze uložit do pamäti : 30 (max. 3 senzory po�así) 
Dosah vysíla�	 : odhadovaný 150 m ve volném prostoru, 20 m v uzav�eném prostoru * 

 
* Dosah vysíla�	 je velmi ovlivn�ný dalšími za�ízeními s trvalým vysíláním, které pracují na stejné frekvenci. Spadají sem alarmy, sluchátka, atd. 
...která ruší p�ijíma� �ídící jednotky. 
 
Spole�nost Nice S.p.a. si vyhrazuje právo provést zm�ny ve svých výrobcích vždy, když to uzná za nutné. 
 
 

Prohlášení o shod� 
 
Spole�nost Nice S.p.a. via Pezza Alta, 13 Rustignè Oderzo (TV) ITÁLIE prohlašuje, že produkt: „TT1N“ spl�uje základní bezpe�nostní 
ustanovení sm�rnic: R&TTE 1999/5/CE. 
 
datum generální �editel 
20.01.2004 Lauro Buoro 
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