
OLYMPS DOOR s.r.o.                                                                                             montážní návod NiceWay
  

- 1 - 

Litvínovská 609/3, 190 21 Praha 9 – Prosek, IČO: 25351851, DIČ: CZ25351851 
tel.: 284 810 498, fax: 284 818 196, e-mail: obchod@olymps-door.cz, www.olymps-door.cz 

 

NiceWay 
 
 

Návod k montáži a důležitá upozornění 
 

Vysílač 
 

WM080G, WM240C 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Společnost se systémem kvality certifikovaným DNV ISO 900 1/2000 
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Sortiment držák ů NiceWay a montáž modulu vysíla če 
 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
Sortiment modul ů vysíla čů NiceWay  
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Vyjmutí modulu 
vysíla če z držáku  
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Výměna baterie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
POPIS VÝROBKU A JEHO POUŽITÍ 
 
Tento vysílač je součástí řady 
NICEWAY vyráb ěné firmou  Nice 
S.p.a. Tato řada se skládá z 
modulárního systému tvořeného sérií 
vysílačů s 1, 3, 6 a 9 tlačítky, přičemž 
některé modely jsou vybaveny také 
LCD displejem (viz strana 2 ) a sérií 
zaměnitelných držáků, určených k 
montáži modulu vysílače (viz strana 
3). 
 

 
• Modely WM080G a WM240C 
Tyto dva modely jsou navrženy 
výhradně pro automatické ovládání 
markýz, okenic a podobných zařízení 
(WM080G) nebo automatické ovládání 
dveří a bran (WM240C); jakékoliv jiné 
využití je považováno za nevhodné a 
je přísně zakázáno! 
Automatizační zařízení lze řídit 
jednotliv ě (jedno zařízení současně) 
nebo ve skupinách (jedna skupina 
současně). Ve druhém případě obdrží 
všechna automatizační zařízení ve 
skupině stejný příkaz. 

Režim skupinového ovládání je zvláště 
vhodný pro zvládání každodenních 
požadavků a postupů, jako např. 
současné uzavření žaluzií v obýváku a 
v kuchyni odesláním jediného 
příkazu , přičemž vše ostatní 
ignorujete! 
 

 
UŽITEČNÉ TIPY A VAROVÁNÍ 
 
• Dobře si tuto p říručku uložte 
Dbejte na to, abyste si tuto příručku 
uchovali pro budoucí programování 
nebo údržbu výrobku. 
 
• Terminologie použitá v této 
příručce 
V této příručce se termín „vysílač“ 
obecně používá pro oba modely 
WM080G a WM240C. V některých 
případech, pokud se pokyny týkají jen 
konkrétního modelu, je použito jméno 
modelu. 
 
• Rozdíl mezi vysíla či 
Pro modely WM080G a WM240C platí 
stejné montážní, programovací a 
provozní postupy. Jediný rozdíl 
spočívá v grafice ovládacích kláves: 
model WM080G, s klávesami 
označenými ▲, ■, ▼ je vhodnější pro 
markýzy a žaluzie, u kterých se  pro 
jedno zařízení používají 3 příkazy ; 
model WM240C, s označením kláves 
1, 2, 3 je vhodnější pro automatické 
ovládání vrat a bran, kde lze 3 příkazy 
použít pro 3 různá zařízení. Mějte to na 
paměti a při čtení této příručky 
vezměte v úvahu, že klávesy ▲, ■, ▼ 
odpovídají klávesám 1, 2, 3 (obr. 1 ). 
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• Schopnosti vysíla če při ovládání 
automatiza čních za řízení 
Vysílač může všechna automatizační 
zařízení ovládat ve dvou provozních 
režimech definovaných v této příručce 
pojmy „Samostatný režim“ a „Skupinový 
režim“. 
– SAMOSTATNÝ REŽIM  
(Obr. 2 , nahoře) 
Tento režim dovoluje uživateli ovládat 
jednotlivá automatizační zařízení 
nezávisle a autonomně, přičemž jednotlivá 
automatizační zařízení mají přiřazeno 
“číslo” od 01 do 80 (zobrazuje se vpravo 
na displeji). 
 

– SKUPINOVÝ REŽIM  
(Obr. 2 , dole) 
Tento režim umožňuje uživateli použít 
jeden ovládací prvek pro ovládání 
pohybu všech automatizačních 
zařízení zadaných v příslušné 
skupině. Jednotlivé skupiny jsou 
reprezentovány “číslem” od 01 do 70 
(zobrazuje se vlevo na displeji). 
• Aktivace a vypnutí vysíla če 
Po stisku kláves – , + , OK se vysílač 
na několik sekund zapne a pokud 
nejsou stisknuty žádné další klávesy, 
automaticky se zase vypne. 
 

• Pozor p ři montáži a 
programování 
Všechny programovací sekvence 
označené čísly 01. 02. 03. atd. ... 
musí být provedeny v navazujících 
krocích, a tedy s trvale zapnutým 
vysíla čem. Protože se vysílač po 
stisku jedné klávesy zapne jen na 
několik sekund, je nutné si celou 
programovací sekvenci připravit 
dopředu s pomocí názorných příkladů 
a ujasnit si její následné použití. 
Poznámka: Pokud se vysílač vypne, 
je nutné zopakovat pouze poslední 
nedokončenou akci, neboť předchozí 
operace se automaticky uloží do 
paměti. 
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atd.  

atd.  

atd. 

Samostatný režim 

Skupinový režim 
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Symboly na displeji vysíla če 
 

 

Rozsvítí se, když vysílač odesílá příkaz. 
 
 

 
Rozsvítí se a zůstane svítit během fáze programování vysílače. 
 
 

 
Indikuje volbu režimu „Samostatné zařízení“ přiřazené tomuto číslu (01 - 80). 
 
 

 
Indikuje volbu režimu „Skupina zařízení“ přiřazená tomuto číslu (01 - 70). 
 
 

 
(Během montáže) Indikuje přístup k programování rádiového kódu. 
 
 

 
(Během montáže, v rádiovém kódu C) Číslo zobrazuje zvolený přepínač (01-10) a vlevo je jeho 
poloha, t.j. Zapnuto / Vypnuto . 
 

 

Indikuje volbu příkazu “Slunce - zapnuto” (Poznámka: příkaz se vysílá do automatizačního zařízení 
a umožňuje pozdější aktivaci řízení snímače jasu - slunce). 
 

 
Indikuje volbu příkazu “Slunce - vypnuto” (Poznámka: příkaz se vysílá do automatizačního zařízení 
a umožňuje pozdější deaktivaci řízení snímače jasu - slunce). 
 

 
Rozsvítí se, když je baterie částečně vybitá. 

10 
 
 
 
 
 

   INSTALACE (pro montážní techniky) 
 
DŘÍVE, NEŽ ZAČNETE: 
A)- Pro jednoduchou a efektivní instalaci si nejprve přečtěte oddíl “Užitečné tipy a varování” a pak tyto pokyny, při 
instalaci přesně dodržujte všechny kroky a postupy. 
B)- Vysílač je kompatibilní se všemi přijímači Nice pracujícími na frekvenci 433,92 MHz, které používají jeden ze 4 
rádiových kódů Nice ( ). Proto je nutné zjistit rádiový kód vašich přijímačů a porovnat jednotlivé kódy s daty v 
tabulce na obr. 3 . 
C)- Podle Kroku 1  lze jednomu číslu  přiřadit i více než jedno automatizační zařízení, avšak pouze za předpokladu, že 
přijímače těchto automatizačních zařízení mají stejný typ rádiového kódu (viz tabulka na obr. 3 ). Tato operace se 
doporučuje pouze tehdy, když je počet ovládaných automatizačních zařízení větší, než je kapacita vysílače. V opačném 
případě se tento postup nedoporučuje, neboť omezuje potenciál a flexibilitu celého systému.  
 
 
 
 
Rádiové kódy v p řijímačích Nice 

� 
  Pro automatizační zařízení markýz a žaluzií (TTS) 
  Pro dálkové ovládání Nice řady FLOR 
  Pro dálkové ovládání Nice řady FLO 

  Pro dálkové ovládání Nice řady SMILO 
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— Krok 1 — 
SBĚR DAT PRO INSTALACI 

V tomto kroku je potřeba shromáždit konkrétní data o všech ovládaných automatizačních zařízeních, která mají být 
vysílačem ovládána. Podle příkladu na obrázku 4  použijte tabulku “Seznam automatizačních zařízení” na konci této 
příručky a zadejte následující data: 
 
 
 

Název zařízení Číslo Kód 
Brána 01 B 
Branka pro pěší 02 D 
Markýza na terase 03 A 
Garážová vrata 04 C 
Žaluzie kuchyně 05 A 
Žaluzie obývák 06 A 
atd. ... ….. …… 
   

   

                                                                           � 
 
 
• Jméno jednotlivých ovládaných automatizačních zařízení; 
• Číslo  mezi 01 a 80, které od teď bude identifikovat příslušné(á) automatizační zařízení; 
• Písmeno ( ) odpovídající Rádiovému kódu používanému přijímačem jednotlivých automatizačních zařízení. 
Poznámka: U t ěchto dat se řiďte tabulkou na obr.3 . 
DŮLEŽITÉ!: Všechna data zapsaná v tabulce „Seznam automatiza čních za řízení“ budou nutná pro správné 
dokon čení postup ů podle této p říručky.  
 
 

— Krok 2 — 
ULOŽENÍ RÁDIOVÝCH KÓDŮ 

PŘIJÍMAČŮ DO VYSÍLAČE 
V tomto kroku je potřeba uložit do 
paměti vysílače typ rádiového kódu 
používaného jednotlivými přijímači 
namontovanými v automatizačních 
zařízeních. Postupujte proto podle 
údajů v „Seznamu automatizačních 
zařízení“ následovně: 
01. Stiskněte a držte u vypnutého 
vysíla če klávesu OK asi 10 sekund, 
dokud se na displeji neukáže symbol 
A-B-C-D, (za textem “PROG”), pak 
klávesu okamžitě uvolněte. 
02. Zvolte stiskem kláves – / + číslo  
automatizačního zařízení, které 
budete programovat. 
03. Zvolte stiskem kláves ▲(1) / ▼(3) 
písmeno (rádiový kód) přiřazený 
vybranému automatizačnímu zařízení 
tak, jak je uvedeno ve vašem 
„Seznamu automatizačních zařízení“. 

 
04. Pak stiskem jedné z kláves – / + 
uložte zadaná data do paměti. 
Poznámka: Tato operace také 
automaticky vybere číslo předchozího 
(nebo následujícího) automatizačního 
zařízení, které bude připraveno k 
programování. 
Opakujte postup popsaný v bodech 03 
a 04 a uložte do paměti rádiové kódy 
ostatních automatizačních zařízení 
uvedených ve vašem „Seznamu 
automatizačních zařízení“. 
Uživatel může tento postup po 
dokončení všech činností nebo 
kdykoliv jindy ukončit stiskem ■(2) 
nebo počkat, až se vysílač 
automaticky vypne. 
– Viz souhrnný p říklad na Obr. 5  – 
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— Krok 2.1 — 
Personalizace rádiového kódu  

Pokud váš „Seznam automatizačních 
zařízen“ obsahuje automatizační 
zařízení spojené s typem rádiového 
kódu , musíte nyní pro jednotlivá 
automatizační zařízení nastavit 10 
přepínačů, na kterých tento kód 
závisí. Postupujte následovně: 
01. Stiskněte a držte u vypnutého 
vysíla če klávesu OK asi 10 sekund, 
dokud se na displeji neukáže symbol 
A-B-C-D, (za textem “PROG”), pak 
klávesu okamžitě uvolněte. 
02. Zvolte stiskem kláves – / + číslo  
automatizačního zařízení, 
používajícího rádiový kód . 
03. Pak vyvolejte stiskem OK režim 
nastavování přepínačů: na displeji se 
zobrazí aktuální nastavení přepínače 
č. 01 (Obr. 6 ). 
04. Chcete-li změnit nastavení 
spínače č. 01, prohlédněte si obr. 6  a 
pak podle potřeby stiskem ▲(1) zvolte 
zapnuto nebo stiskem▼(3) zvolte 
vypnuto. 

 
05. Pak se stiskem klávesy + přesuňte 
k následujícímu přepínači (nebo 
klávesou – k předchozímu) a zvolte 
klávesami ▲(1) / ▼(3) požadované 
nastavení tohoto přepínače, tj. buď 
zapnuto nebo vypnuto. 
Pak opakováním kroku 05 nastavte 
zbývající přepínače (celkem 10) a po 
dosažení přepínače č. 10 stiskem OK 
ukončete tento postup. 
 
 
Zapnuto    Stav spínače (ZAP/VYP) 

 
Vypnuto     Číslo spínače (01 / 10) 
 
 
 

 

 
  
Pokud váš „seznam automatizačních 
zařízení“ obsahuje další zařízení 
spojená s typem rádiového kódu , 
musíte opakováním postupu 
popsaného v bodech  02, 03, 04 a 05 
po jednom nastavit odpovídající 
přepínače. Uživatel může tento postup 
po dokončení všech činností nebo 
kdykoliv jindy ukončit stiskem ■(2) 
nebo počkat, až se vysílač 
automaticky vypne. 
– Viz souhrnný p říklad na Obr. 7  – 
 

 
 
On = Zapnuto 
Off = Vypnuto 
Switch = Spínač 
 

— Krok 3 — 
ULOŽENÍ KÓDU VYSLANÉHO 
VYSÍLAČEM DO PŘIJÍMAČE 

Každé Číslo ve vysílači je spojeno s 
vlastním „identifikačním kódem”, který 
umožňuje, aby přijímač 
automatizačního zařízení vždy při 
vyslání příkazu rozpoznal vysílač. 
V tomto kroku je nutné uložit do 
jednotlivých přijímačů 
automatizačních zařízení tento 
identifikační kód“, aby bylo možné 
později rozpoznat příkaz vyslaný 
vysílačem. Postupujte následovně: 
01. Určete v „Seznamu 

automatizačních zařízení“ Číslo 
automatizačního zařízení, jehož 
přijímač si má zapamatovat 
„identifikační kód“ vysílače. 

    Zvolte stiskem kláves  – / + u 
vypnutého vysíla če toto Číslo . 

02. Stiskněte ■(2): po malé chvíli se 
vysílač vypne, ale zapamatuje si 
zvolené Číslo automatizačního 
zařízení. 
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03. Nyní si přečtěte oddíl týkající se 
“postupu uložení vysílače do paměti” v 
Návodu k obsluze p řijíma če 
automatizačního zařízení  
04. Pak tento postup proveďte, 
přičemž pamatujte: 
Poznámka: Jednotlivé modely 
přijímačů používají pro uložení 
zvláštní postup, který zpravidla 
vyžaduje aktivaci celé řady kláves na 
vysílači, včetně: ▲, ■, ▼ nebo 1, 2, 3 
(vzájemně si odpovídající klávesy viz 
obr.  1). 
Celý postup uložení do paměti 
popsaný v bodech 01, 02, 03 a 04 je 
nutné zopakovat pro všechny 
vysíla če. 
 

— Krok 4 — 
KONTROLA SPRÁVNÉHO ULOŽENÍ 

VYSÍLAČE DO PAMĚTI 
V tomto kroku je nutné k ověření 
správného uložení „identifikačního 
kódu“ vysílače do paměti jednotlivých 
přijímačů provést celou řadu testů. 
Postup viz oddíl KAŽDODENNÍ 
POUŽÍVÁNÍ VYSÍLAČE (v této 
příručce), přičemž systematicky 
vyšlete příkaz k pohybu každého z 
automatických zařízení uložených do 
paměti. 
 

— Krok 5 — 
ODEVZDÁNÍ INFORMACÍ O 
OVLÁDÁNÍ KONCOVÉMU 

UŽIVATELI 
Důležité! - Po dokončení instalace a 
provozních kontrol vyplňte “TABULKU 
OVLÁDÁNÍ” na poslední straně této 
příručky. Na tuto stranu zapište jména 
všech namontovaných „samostatných 
automatizačních zařízení“ a jejich 
referenční číslo (viz „Seznam 
automatizačních zařízení“).  
 

Vyznačte také skupiny (pokud byly 
vytvořeny) a jejich referenční číslo 
(postup programování skupin viz níže 
uvedený oddíl). 
Nakonec, aby měli budoucí uživatelé 
možnost pracovat s vysílačem, 
předejte koncovému uživateli  
„TABULKU OVLÁDÁNÍ“ a tuto 
příručku. 
 
VYMAZÁNÍ DAT Z PAM ĚTI 
VYSÍLAČE 
Následujícím postupem lze z paměti 
vysílače vymazat všechna data: 
Pozor: - Tento postup nezvratn ě 
odstraní všechna data a obnoví 
původní tovární nastavení. 
01. Držte přibližně 25 sekund 
zmáčknutou klávesu OK vypnutého 
vysíla če, dokud se na displeji 
neobjeví všechny symboly a texty, pak 
klávesu uvolněte. 
02. Na displeji je pak zobrazen text 
“F...” (zobrazující verzi software 
nainstalovanou ve vysílači) a 
následně se rychle objeví “P1”. 

 
 
 
03. Nyní jednou zmáčkněte všech 
šest kláves vysílače v následujícím 
pořadí: 
▲(1), ■(2), ▼(3), – , + , OK . 
Po každém stisku klávesy se změní 
displej, na kterém se postupně 
zvyšuje čísla, až se objeví  “P6”. 
04. Po stisku poslední klávesy (OK) 
se na displeji zobrazuje . Pak 
počkejte, než se vysílač vypne a 
vymazání se dokončí. 
 

 
VYTVOŘENÍ SKUPIN 
AUTOMATIZAČNÍCH 

ZAŘÍZENÍ 
 
Oddíl “UŽITEČNÉ TIPY A 
VAROVÁNÍ” načrtl hlavní 
charakteristiky provozního režimu 
pojmenovaného „skupinový režim“, ve 
kterém může vysílač ovládat více 
automatizačních zařízení současně. 
Tento oddíl popisuje, jak vytvořit 
skupinu automatiza čních za řízení  
ve vysílači. 
 
PLÁNOVÁNÍ SKUPINY 
Obr. 8  zobrazuje čistě hypotetický 
příklad plánování 4 skupin, určený pro 
lepší pochopení logiky volby skupin. 
Pak následující data podle potřeby 
zapište do “TABULKY OVLÁDÁNÍ” 
(na konci této příručky): 
a) - Ověřte si, zda je již vyplněna část 
“Samostatná automatizační zařízení“ 
“TABULKY OVLÁDÁNÍ”; v opačném 
případě (důležité!) se spojte s 
montážním technikem, který musí tuto 
část vyplnit. 
 

b) - Rozhodněte, jaké ČÍSLO skupině 
přiřadíte a zapište ho do odpovídající 
části. 
c) - Rozhodněte, která automatizační 
zařízení budou do skupiny patřit a 
zaškrtněte příslušné okénko. 
 
VYTVOŘENÍ SKUPINY 
Před provedením tohoto postupu si 
přečtěte oddíl “PŘEHLED 
ZOBRAZENÍ VYSÍLAČE”, která 
vysvětluje, co se během tohoto 
postupu normálně zobrazuje. 
Následující pokyny vysvětlují, jak 
vytvořit skupinu. Příklady se vztahují k 
obr. 8  a konkrétně k datům Skupiny 
03. Postupujte následovně: 
01. Stiskněte a držte u vypnutého 
vysíla če klávesu OK asi 5 sekund, 
dokud se na displeji neukáže text 
“PROG”, pak klávesu okamžitě 
uvolněte. 
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02. Zvolte pomocí kláves – / + ČÍSLO 
skupiny podle tabulky. 
Náš příklad: ČÍSLO 03 
–– Potvrďte stiskem OK volbu: číslo 
automatizačního zařízení je nyní 
zobrazeno vpravo na displeji. 
03. Pak zvolte klávesami – / + číslo 
prvního automatizačního zařízení, 
které bude tato skupina obsahovat. 
Náš příklad: Číslo 05 
–– Potvrďte stiskem OK volbu: jakmile 
je číslo zadáno do skupiny, přestane 
blikat. 
 

04. Pak zvolte klávesami – / + číslo 
druhého automatizačního zařízení, 
které bude tato skupina obsahovat. 
Náš příklad: Číslo 06 
–– Potvrďte stiskem OK volbu: jakmile 
je číslo zadáno do skupiny, přestane 
blikat. 
 

Poznámka: Pokud se objeví symbol 
, viz následující odstavec 

AUTOMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ 
SPOJENÁ SE SNÍMAČEM JASU. 
Nyní je vytváření Skupiny 03  v našem 
příkladu dokončeno. 
Chcete-li pokračovat dříve, než se 
vysíla č vypne vytvářením další 
skupiny, stiskněte klávesu ■(2) a 
opakujte výše uvedený postup od 
bodu 02 . 
Tento postup je možné ukončit po 
ukončení všech operací nebo kdykoliv 
jednoduše počkat na to, až se vysílač 
automaticky sám vypne. 
– Viz souhrnný p říklad na obr. 9  – 
 

 
 
 

    Skupiny     
Název zařízení Číslo 01 02 03 04 05 atd. 
Brána 01 X X     
Branka pro pěší 02 X      
Markýza na terase 03  X     
Garážová vrata 04    X   
Žaluzie kuchyně 05   X    
Žaluzie obývák 06   X    
atd. ... ….. ……   X   
     X   

 
 

...Přehled zobrazení na vysíla či 
Během vytváření skupiny zobrazuje vysílač na displeji dvě čísla , jedno vpravo a 
jedno vlevo. Tato čísla mají následující význam: 
 

 
 
 
Číslo vlevo na displeji zobrazuje 
SKUPINU. 
- K dispozici je celkem 70 čísel. 
- Když číslo bliká: znamená to, že 
skupina je zakázaná (neobsahuje 
žádné automatizační zařízení). 
- Když číslo svítí: znamená to, že je 
skupina aktivní (obsahuje 
automatizační zařízení). 
 
 

 
 
 
Číslo vpravo na displeji zobrazuje 
AUTOMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ, které 
patří (nebo nepatří) do aktivní skupiny 
zobrazené vlevo. 
- Celkem je k dispozici 80 čísel. 
- Když číslo bliká: znamená to, že 
automatizační zařízení nepatří do 
skupiny zobrazené vlevo. 
- Když číslo svítí: znamená to, že 
automatizační zařízení patří do skupiny 
zobrazené vlevo. 
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• Automatiza ční zařízení připojená 
ke sníma či jasu (slunce) 
Když je během postupu pro vytváření 
skupin zvoleno ze „Seznamu 
automatizačních zařízení“ 
automatizační zařízení spojené s 
typem rádiového kódu A, po potvrzení 
volby stiskem OK (číslo přestane 
blikat), se vedle čísla  automatizačního 
zařízení objeví symbol . 
 

 
 
Pro snímač jasu lze pak provést 
následující nastavení: 
- Jedním stiskem OK - ON; 
- Dvojím stiskem OK - OFF; 
- Trojím stiskem OK -  (bez příkazu) 
 

• Modifikace nebo deaktivace 
skupiny 
Chcete-li modifikovat dříve vytvořenou 
skupinu, vyvolejte ČÍSLO skupiny, 
postupujte stejným způsobem, jako při 
vytváření (Obr. 9 ) a podle potřeby 
upravte nastavení jednotlivých skupin 
automatizačních zařízení. 
Pokud jsou všechna automatizační 
zařízení ve skupině zakázána, číslo 
skupiny začne zase blikat, aby bylo 
jasné, že již není aktivní. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

KAŽDODENNÍ POUŽÍVÁNÍ 
VYSÍLAČE 

 
Při každodenním používání lze vysílač 
ovládat dvěma způsoby: 
• SAMOSTATNÝ REŽIM - Příkaz se 
vysílá k jednomu automatizačnímu 
zařízení. 
• SKUPINOVÝ REŽIM - Příkaz se 
vysílá ke skupině automatizačních 
zařízení. 
 
OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZA ČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ V „SAMOSTATNÉM 
REŽIMU“ 

 
Chcete-li vyslat příkaz pro jedno 
automatizační zařízení, postupujte 
následovně: 
• zvolte klávesami – / + u vypnutého 
vysíla če číslo požadovaného zařízení 
(*). 
 

• odešlete stiskem jedné z kláves ▲, 
■, ▼ nebo 1, 2, 3 příkaz. 
Pokud je okamžitě zmáčknuta jedna 
ze tří ovládacích kláves, je tento 
příkaz odeslán k naposledy použitému 
zařízení. 
Poznámka (*): Pokud ze „Seznamu 
automatizačních zařízení“ vyberete 
zařízení spojené s typem rádiového 
kódu A, objeví se po potvrzení volby 
stiskem OK na displeji i symbol . V 
tomto okamžiku (před odesláním 
příkazu) lze dalším stiskem OK zvolit 
jednu z následujících možností: 
- Jedním stiskem OK -  ON; 
- Dvojím stiskem OK -  OFF; 
- Trojím stiskem OK -  (bez příkazu) 
Odeslaný příkaz je zařízením 
zpracován jen tehdy, když je připojeno 
ke snímači jasu. 
 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZA ČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ VE „SKUPINOVÉM 
REŽIMU“ 

 
Chcete-li vyslat příkaz skupině 
zařízení, postupujte následovně: 
• u vypnutého vysíla če stiskněte OK; 
• zvolte pomocí kláves – / + z 
vytvořených skupin požadovanou 
skupinu (*). 
• odešlete stiskem jedné z kláves ▲, 
■, ▼ nebo 1, 2, 3 požadovaný příkaz. 
Pokud je okamžitě zmáčknuta jedna 
ze tří ovládacích kláves, je tento 
příkaz odeslán k naposledy použitému 
zařízení. 
Poznámka (*):  V tomto okamžiku, 
před odesláním příkazu, existuje 
možnost po stisku OK pomocí kláves 
– / + zkontrolovat, která automatizační 
zařízení patří do vybrané skupiny 
(zobrazují se vpravo na displeji). 
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• Pokud není aktivní žádná skupina 
 

 
 
Pokud je vysílač používán ve 
„Skupinovém režimu“, nebyla 
vytvořena žádná skupina a pokoušíte 
se nějakou vybrat, objeví se na 
displeji pouze symbol skupiny bez 
možnosti vybrat nějaké číslo, což 
ukazuje, že neexistují žádné skupiny. 
 

ÚDRŽBA A LIKVIDACE  
VÝMĚNA BATERIE 

 
Když je baterie vybitá, výrazně se 
sníží dosah vysílače a na displeji se 
objeví symbol . Správná funkce 
vysílače se po výměně baterie (viz 
strana 4-5  a 6) za novou baterii 
stejného typu (viz “TECHNICKÉ 
ÚDAJE”) obnoví. Dbejte na to, abyste 
dodrželi správnou polaritu. 
• Likvidace baterií 
I vybité baterie mohou obsahovat 
znečišťující látky a NESMÍ se proto 
nikdy odhazovat do běžného 
domovního odpadu (viz strana 6 ). Po 
vyjmutí baterií z výrobku je odevzdejte 
na místech k tomu určených podle 
místních předpisů pro nakládání s 
nebezpečným odpadem. 
 
 
LIKVIDACE VYSÍLA ČE 
Tento výrobek se skládá z různých 
typů materiálů; některé lze recyklovat, 
ostatní je nutné zlikvidovat. Řiďte se 
informacemi o recyklaci a ukládání 
výrobků této kategorie stanovených 
místními předpisy. 
 

- Pozor: některé části výrobku mohou 
obsahovat látky znečišťující životní 
prostředí nebo nebezpečné látky, které 
po odhození mohou způsobit vážné 
škody na životním prostředí nebo 
zdraví. 
 

 
 
Tak, jak znázorňuje symbol na obr. 10 , 
je ukládání tohoto výrobku do 
domovního odpadu přísně zakázáno. 
Třiďte odpad do jednotlivých skupin 
podle metod stanovených místní 
legislativou nebo vraťte výrobek při 
koupi nové verze prodejci. 
- Pozor: místní legislativa může 
nesprávnou likvidaci tohoto výrobku 
trestat vysokými pokutami. 
 

 
 
 
 
 
 
TECHNICKÉ ÚDAJE 
• Frekvence 433,92 MHz (± 100 KHz) 
• Napájení lithiová baterie 3 Vss typ CR2032 
• Životnost baterie odhadovaná na 2 roky při 10 přenosech denně 
• Dosah odhadovaný na 200 m; 35 m (uvnitř staveb) 
• Vyzářený výkon odhadovaný, přibližně 1 mW efektivního vyzařovaného výkonu 
• Rádiový kód A 52+52 bit, plovoucí kód, kód FLOR+INFO (TTS) 
• Rádiový kód B 52 bit, plovoucí kód, kód FLOR 
• Rádiový kód C 12 bit, kód FLO 
• Rádiový kód D 64 bit, plovoucí kód, kód SMILO 
• Provozní teplota od - 20°C do + 55°C 
• Krytí IP 40 (použití v domácnostech nebo v bezpečném prostředí) 
• Rozměry d. 41 x š. 41 x v. 10 mm 
• Hmotnost 18g 
Poznámka: 
– Všechny technické údaje uvedené v tomto oddílu platí pro okolní teplotu 20°C (± 5°C). 
– Nice S.p.a. si vyhrazuje právo změnit výrobek kdykoliv to uzná za vhodné, přičemž dodrží jeho funkčnost a určení. 
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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE 
Poznámka: Obsah této deklarace souhlasí s oficiálními dokumenty uloženými v sídlech společnosti Nice S.p.a., 
konkrétně s poslední revizí dostupnou před tiskem této příručky. Zde uvedený text byl z reakčních důvodů upraven. 
Nice S.p.a. - via Pezza Alta, 13, Z.I. Rustignè, 31046 Oderzo (TV) Itálie, tímto deklaruje, že všechny výrobky WM080G a 
WM240C vyhovují základním požadavkům uvedeným ve směrnici R&TTE 1999/5/CE, pro předpokládané použití výrobků. 
Výrobky patří do třídy 1. 
Oderzo, 
11 ledna 2006        
 
 
 
 

Lauro Buoro 
(výkonný ředitel) 
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