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Úvod 
Programovací jednotka SMU určená pro přijímače firmy Nice s konektorem SM vám umožňuje provádět řadu činností, 

jako jsou vkládání, odstraňování, vyhledávání a kopírování kódů vysílače. 

 

1) Připojení 
 

Přijímač může být připojen přímo k jednotce SMU, jak je znázorněno na obr. 1 (pozor na směr připojení - 

tlačítkem nahoru), nebo může být připojen pomocí dodaného prodlužovacího kabelu, jak je znázorněno na obr. 

2 nebo 3 (pozor na směr propojení kabelu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr. 1             obr. 2                  obr. 3 

 

 Upozornění: Nepřipojujte ani neodpojujte přijímač, když je jednotka SMU zapnutá. 

 

 
2) Činnost programovací jednotky 
 

Jednotku SMU zapnete stisknutím tlačítka “Power“ po připojení přijímače. 

Po stisknutí tlačítka “Power“ se automaticky provedou určité testy: ověření činnosti přijímače a kontrola nabití 

baterií SMU. 
Pokud jsou výsledky těchto testů v pořádku, zobrazí se na displeji “0000” (signalizující polohu 0 v paměti). 
Zařízení se vypne automaticky po deseti sekundách, kdy není používáno. 

 

V níže uvedených tabulkách jsou popsány různé operace, které mohou být prováděny na přijímači pomocí 

jednotky SMU.  

Před provedením jakékoliv operace musí být připojen přijímač a jednotka SMU musí být zapnuta. (tlačítko 

“Power“). 

 

Dále je uveden detailní popis jak mohou být vloženy nové kódy vysílače. Jsou možné dva režimy vkládání: 

Režim 1 se zobrazí na jednotce SMU jako “ALL“ 

Režim 2 se zobrazí na jednotce SMU jako “OUT1“; “OUT2“; “OUT3“; “OUT4“. 

 

Režim 1: 
V tomto režimu existuje jediný stav pro vkládání do paměti pro každý vysílač. V průběhu tohoto stavu nezáleží 

na tom, které tlačítko je stisknuto, protože každé tlačítko vysílače aktivuje odpovídající výstup přijímače. Např. 

tlačítko 1 aktivuje výstup 1, tlačítko 2 aktivuje výstup 2 a tak dále.  

Každý vysílač zabírá jedno místo v paměti. 

 

Režim 2: 
Každé tlačítko vysílače může být přiřazeno předem stanovenému výstupu přijímače, např. tlačítko 1 aktivuje 

výstup 3, tlačítko 4 aktivuje výstup 1 a tak dále. V tomto případě je potřebné vložit vysílač do paměti přijímače 

vybráním požadovaných výstupů zobrazených na SMU jako “OUT1“; “OUT2“; “OUT3“; “OUT4“ a 

stisknutím tlačítka vysílače, čímž je přiřazeno k vybranému výstupu. 

 

Příklad: Pokud si přejete, aby tlačítko 1 aktivovalo výstup 3, vyberte “OUT3“ na jednotce SMU a předejte kód 

pomocí tlačítka 1 na vysílači. 

Každé tlačítko může aktivovat pouze jeden výstup, zatímco pomocí vhodné programovací operace může jeden 

výstup být aktivován pomocí několika různých tlačítek. V tomto režimu každé vložené tlačítko vysílače obsadí 

pozici v paměti přijímače, proto v případě, kdy chcete zcela vymazat kódy vysílače, je potřebné vymazat 

všechny pozice obsazené vysílačem v paměti přijímače. 
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Tabulka “A“ Vkládání nového vysílače do paměti přijímače Příklad 
Tato funkce vám umožňuje vložit nový vysílač do přijímače 

1. Stiskněte tlačítko “TX+“. 

 

2. Na displeji se zobrazí vstupní režim “ALL” (režim 1). 

K vybrání režimu 2 stiskněte několikrát tlačítko “TX+“, až se zobrazí 

požadovaný výstup. 

K návratu do režimu 1 stiskněte tlačítko “TX+“, až se zobrazí na displeji 

“ALL“. 
 

3 Několik sekund po posledním stlačení tlačítka “TX+“ se na displeji zobrazí 

symbol rádiového přenosu “. ] ] “.  

4. Zatímco je zobrazen symbol “. ] ] “, přeneste stisknutím požadovaného 

tlačítka na vysílači kód, který má být vložen do paměti přijímače.  

5. Když jednotka SMU přijme kód, zadá jej do paměti přijímače a pozice, na 

které byl vložen, se zobrazí na displeji po dobu 10 sekund.  

Poznámka: Pozice, na které je vysílač vložen do paměti musí být zapsána do seznamu. Tento seznam může být 

použit později, pokud budete potřebovat vymazat kódy vysílače a vysílač nebude k dispozici. 

 

Tabulka“B“ Vyhledávání vysílače v paměti přijímače Příklad 
Tato funkce vám umožňuje se podívat na pozici kódu v paměti a na režim jeho vkládání. 

1. Stiskněte tlačítko “?TX“ 

 

2. Na displeji se zobrazí symbol rádiového přenosu “. ] ] “.  
3 Zatímco je zobrazen symbol, stiskněte požadované tlačítko na vysílači, který 

má být vyhledán.  

4. Pokud jste našli kód v paměti přijímače, jednotka SMU bude zobrazovat 

střídavě pozici kódu v paměti a jeho režim vkládání. 

Po čtvrtém střídavém zobrazení zůstane na displeji pouze pozice uložení 

v paměti. 
 

Poznámka: Pokud není kód nalezen, SMU zobrazí poslední pozici obsazenou kódem a poté se zobrazí symbol 

“NO-P”. 

 

Tabulka„C“ Odstraňování kódu z paměti přijímače bez vysílače Příklad 
Tato funkce vám umožňuje vymazat kód z paměti přijímače, pokud znáte jeho naprogramovanou pozici. 

1. Pozici, kterou chcete vymazat, vyberte pomocí šipky “▲” nebo “▼” 
 

2. Stiskněte tlačítko “TX-“. 
 

3 Na displeji se zobrazí “PRES”. Stiskněte ještě jednou tlačítko “TX-“ 

a potvrďte vymazání.  

4. Na displeji se krátce zobrazí “DEL”  potvrzující vymazání a potom je 

zobrazena pozice, ze které byl kód vymazán.  

 

Tabulka“D“ Odstraňování kódu z paměti přijímače pomocí vysílače Příklad 
Tato funkce vám umožňuje vymazat pozici z paměti přijímače pomocí vysílače, jehož kód má být vymazán. 

1. Stiskněte tlačítko “?TX“ 
 

2. Na displeji se zobrazí symbol rádiového přenosu “. ] ] “  
3 Zatímco je zobrazen symbol, stiskněte požadované tlačítko na vysílači, který 

má být vyhledán.  

4. Pokud jste našli kód v paměti přijímače, jednotka SMU bude zobrazovat 

střídavě pozici kódu v paměti a jeho režim vkládání. 

Po čtvrtém střídavém zobrazení zůstane na displeji pouze pozice v paměti. 
 

5. K vymazání kódu stiskněte tlačítko “TX-“.  
 

6. Na displeji se zobrazí “PRES”. Stiskněte ještě jednou tlačítko “TX-“ 

a potvrďte vymazání.  

7. Pokud byla operace vymazání úspěšně dokončena, zobrazí se na displeji 

pozice, ze které byl kód vymazán.  
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Tabulka“E“ KOMPLETNÍ vymazání paměti přijímače Příklad 
Tato funkce vám umožňuje vymazat všechny kódy vložené do paměti přijímače. 

1. Stiskněte tlačítko “Clear” 
 

2. Na displeji se zobrazí “PRES”. Stiskněte ještě jednou tlačítko “Clear“ 

a potvrďte vymazání.  

3 V průběhu mazání se budou na displeji posouvat čísla, která označují 

dosaženou pozici při mazání.  

4. Pokud byla operace vymazání úspěšně dokončena, zobrazí se na displeji 

“END”.  

 

Tabulka“F“ Kopírování paměti přijímače (vytvoření duplikátu)  
Tato funkce vám umožňuje kopírovat obsah paměti přijímače do jiných přijímačů stejného druhu. 

Tato funkce je charakterizována dvěma kroky: 

Krok 1: paměť přijímače je kopírována do vnitřní paměti jednotky SMU. 

Krok 2: obsahy paměti SMU jsou kopírovány do paměti přijímače. 

Poznámka: Tyto dva kroky mohou být prováděny s odstupem času. Mezitím obsah vnitřní paměti SMU zůstane 

nedotčen až do doby, kdy bude znovu proveden stupeň 1. Pokud si přejete překopírovat obsah paměti přijímače 

do jiných přijímačů, proveďte krok 2 tolikrát, kolikrát je potřebné. 

Upozornění: Krok 2 stisknutím tlačítka “Write” vymaže jakékoliv další kódy, které byly vložené dříve do paměti 

přijímače. 

 

Stupeň 1  Příklad 
1. Stiskněte tlačítko “Read” 

 

2. Na displeji se zobrazí “PRES”, k potvrzení stiskněte ještě jednou tlačítko 

“Read“.  

3 V průběhu tohoto stupně se budou na displeji posouvat čísla, která označují 

dosaženou pozici při načítání.  

4. Pokud byla operace kopírování úspěšně dokončena, zobrazí se na displeji “ 
END”.  

5. Počkejte, až se jednotka SMU automaticky vypne, poté vyjměte přijímač.  
 

Stupeň 2  Příklad 
6. Připojte přijímač a stiskněte tlačítko “Power”. 

 

7. Stiskněte tlačítko “Write”. 
 

8 Na displeji se zobrazí “PRES”. K potvrzení stiskněte ještě jednou tlačítko 

“Write“.  

9. V průběhu tohoto kroku se budou na displeji posouvat čísla, která označují 

dosaženou pozici při zaznamenávání.  

10. Pokud byla operace kopírování úspěšně dokončena, zobrazí se na displeji “ 
END”.  

 

Tabulka G“ Seznam zobrazovaných symbolů  
Symbol Popis 
0123 Zobrazená čísla označují pozici paměti, kde je přidán, vymazán nebo vyhledáván kód. 

. ] ] SMU očekává radiový příjem. 

FULL Signalizuje plnou paměť přijímače. Nemůže být proto vložen žádný nový vysílač. 

PRES Signalizuje, že zařízení očekává opětovné stisknutí tlačítka pro potvrzení funkce. 

AL-P Signalizuje, že kód vysílače, který si přejete vložit, je již uložen v paměti přijímače. 

NO-P Signalizuje, že kód vysílače, který hledáte, není uložen v paměti. 

DEL Signalizuje, že pozice již byla vymazána z paměti. 

BAT.. Signalizuje stav baterie (Bat1= baterie je zcela vybita, Bat9= baterie je plně nabita). 

BATT  Signalizuje, že baterie neumožňuje vykonání jakékoliv operace. 

F…  Verze uživatelského programu. 

ERR..  Signalizuje, že se vyskytla chyba. K vyřešení problému se podívejte do tabulky “H”. 
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Tabulka„H“ Seznam závad  
 

Chyba Popis Jak problém řešit 
ERR1 Přijímač není připojen nebo je připojen chybně Ujistěte se, zda je přijímač správně 

připojen 

ERR2 Neúspěšná operace Zkuste znovu 

ERR3 Vysílač není vhodný pro připojený přijímač Vyměňte přijímač nebo vysílač 

ERR4 Vnitřní provozní chyba Počkejte, až se jednotka SMU vypne a 

zkuste to znovu 

ERR5 Zkoušíte vymazat pozici, která nikdy neobsahovala 

žádný kód 

Tato pozice nepotřebuje vymazat 

ERR6 Zkoušíte vymazat pozici, která již byla vymazána Tato pozice nepotřebuje vymazat 

ERR7 Neúspěšná operace s vnitřní pamětí Zkuste znovu 

ERR8 Zkoušíte uložit do již obsazené pozice paměti Ukládejte na pozici, která je dostupná 

 

 

 
3) Výměna baterie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Technické parametry 
 

 

Napájení : Baterie 9V 

Střední proudový příkon : 10 mA 

Rozměry : 145x80x37 mm 

Hmotnost : 180 g 

Propojení přijímače : typ SM 

Stupeň ochrany : IP 40 (vhodné používat pouze v chráněném prostředí) 

 

Nice S.p.a. si vyhrazuje právo provádět změny na svých výrobcích bez oznámení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


