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1 POPIS VÝROBKU

OXI je rádiový prijímaè urèený na in�taláciu do riadiacej jednotky pre automatické pohony brán, gará�ových 
vrát a cestných závor.

– Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né od tu popísaného a v prostredí inom, ako je uvedené v tom-
to návode, sa pova�uje za nesprávne a zakázané!

• Ïal�ie vlastnosti výrobku
– Prijímaè je kompatibilný s jednosmerným rádiovým kódovaním �O-Code�, �O-Code/A�, �FloR�, �FloR/A�,

�Smilo� a �Flo�. Kódovanie �O-Code� a �O-Code/A� umo�òuje vyu�i� v�etky pokroèilé a exkluzívne funkcie
systému �NiceOpera�.

– Prijímaè riadiacej jednotky má 1024-miestnu pamä� pre ulo�enie vysielaèov: na jedno miesto mô�e by�
ulo�ený buï jeden vysielaè (ak sú jeho tlaèidlá ulo�ené v pamäti ako �celok� prostredníctvom procesu v
Re�ime 1 - viï odsek 3.1) alebo jedno tlaèidlo (ak je ulo�ené do pamäte prostredníctvom procesu v Re�ime
2 - viï odsek 3.2).

– Ka�dý prijímaè má svoje vlastné identifikaèné èíslo, ktoré nazývame �Certifikát�. Toto umo�òuje prístup k
mnohým operáciám, ako napríklad: ulo�enie nových vysielaèov do pamäte bez potreby zásahu do
prijímaèa, pou�itie programátora O-View prostredníctvom jeho zapojenia na �BusT4� riadiacej jednotky.

– Tento prijímaè mô�e by� pou�itý len s riadiacimi jednotkami, vybavenými konektorom typu
�SM� (skontrolujte v katalógu výrobkov Nice alebo na stránke www.niceforyou.com, ktoré sú vhodné riadia-
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– Tento prijímaè automaticky rozozná parametre riadiacej jednotky, do ktorej je in�talovaný, a automaticky
sa nastaví nasledovným spôsobom:
- Ak má riadiaca jednotka �BusT4�, prijímaè ponúka a� 15 rôznych príkazov.
- Ak riadiaca jednotka NEMÁ �BusT4�, prijímaè ponúka 4 rôzne príkazy.
Dôle�ité! � V oboch prípadoch poèet a rôznorodos� dostupných príkazov závisí od typu a modelu pou�itej 
riadiacej jednotky. �Tabu¾ka príkazov� ka�dej riadiacej jednotky sa nachádza v príslu�nom návode.

2 MONTÁ� A ZAPOJENIA

Prijímaè musí by� zapojený na riadiacu jednotku zastrèením do príslu�ného konektora:

01. Pred zasunutím (alebo vybratím) prijímaèa vypnite
elektrické napájanie riadiacej jednotky.

OFF

02. Zapojte dodanú anténu na svorku 1 prijímaèa, ako
vidíte na obr. A. Alternatívne, ak treba zlep�i�
príjem rádiového signálu in�taláciou externej antény s
koaxiálnym káblom s odporom 50 Ω (typ RG58),
musíte zapoji� koaxiálny kábel priamo na svorky 1 a
2 prijímaèa (obr. B) a ingnorova� prípadnú svorku
�anténa� na riadiacej jednotke.

12

12 12

obr. A obr. B

ce jednotky.
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03. Zasuòte prijímaè do príslu�neho otvoru, ktorý sa
nachádza na riadiacej jednotke.
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04. Znovu zapnite elektrické napájanie riadiacej jednotky. ON

3 ULO�ENIE / VYMAZANIE VYSIELAÈOV V PRIJÍMAÈI

Prvý jednosmerný vysielaè, ktorý bude ulo�ený do pamäte priíjmaèa, urèuje aj kódovanie (�O-Code� alebo 
�O-Code/A� alebo �FloR� alebo �FloR/A� alebo �Smilo� alebo �Flo�), ktoré musí ma� ka�dý ïal�í 
jednosmerný vysielaè ukladaný do pamäte. 
Ka�dé jedno kódovanie umo�òuje vyu�i� len funkcie spojené s tým konkrétnym kódovaním.
Na kontrolu, ku ktorému kódovaniu patria vysielaèe, prípadne u� ulo�ené v pamäti prijímaèa, postupujte 
nasledovne (pozor! - prijímaè musí by� u� zapojený na riadiacu jednotku):
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Kontrola TYPU KÓDOVANIA vysielaèov, u� ulo�ených v pamäti
01. Vypnite elektrické napájanie riadiacej jednotky, potom zapnite

napájanie a zrátajte poèet zábleskov, ktoré vydá led B na prijímaèi:
OFF ON

• 1 zelený záblesk = vysielaèe s kódovaním Flo  1x

• 2 zelené záblesky = vysielaèe s kódovaním O-Code, O-Code/A
alebo FloR, FloR/A  2x

• 3 zelené záblesky = vysielaèe s kódovaním Smilo  3x

• 5 zelených zábleskov = prázdna pamä�  5x

Na zmenu kódovania, priradeného prijímaèu prvým jednosmerným vysielaèom ulo�eným do pamäte, je 
potrebné vymaza� z pamäte v�etky prítomné vysielaèe, a to pou�itím Procedúry 4 (odsek 3.5) a výberom 
mo�nosti �CELÁ PAMÄ� prijímaèa�.

VÝSTRAHY k vykonaniu procedúr programovania
� Poèas vykonávania procedúr programovania pou�ívajte obr. 1 na identifikáciu 
tlaèidla A a led B na prijímaèi. Na pochopenie významu ikon, uvádzaných pri 
procedúrach, pou�ite tabu¾ku �Legenda symbolov pou�itých v návode�. � Procedúry 
majú obmedzený èas na ich vykonanie; preto pred zaèiatkom ich vykonávania si treba 
preèíta� a pochopi� v�etky kroky.

12

A B

1
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LEGENDA SYMBOLOV POU�ITÝCH V NÁVODE

Symbol Popis

(na prijímaèi) led �B� ROZSVIETENÁ PEVNÝM SVETLOM

(na prijímaèi) led �B� VYDÁVA DLHÉ  ZÁBLESKY

(na prijímaèi) led �B� VYDÁVA RÝCHLE ZÁBLESKY

(na prijímaèi) led �B� ZHASNUTÁ

OFF ON

Vypnite elektrické napájanie / Zapnite elektrické napájanie

5 s Èakajte...

> 5 s < Operáciu vykonajte do 5 sekúnd...

12

Podr�te stlaèené tlaèidlo �A� prijímaèa
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12

Stlaète a pustite tlaèidlo �A� prijímaèa

12

Pustite tlaèidlo �A� prijímaèa

Stlaète a pustite �elané tlaèidlo vysielaèa

Podr�te stlaèené �elané tlaèidlo vysielaèa

Pustite �elané tlaèidlo vysielaèa

Preèítajte si návod k riadiacej jednotke

... Sledujte, kedy led �B� vydá signály
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Vysielaè je mo�né programova� v Re�ime 1 alebo v Re�ime 2: viï odseky 3.1 a 3.2.

3.1 - Ukladanie do pamäte v �Re�ime 1�
Poèas vykonávania Procedúry 1 prijímaè ulo�í do pamäte v�etky tlaèidlá, ktoré sa nachádzajú na vysielaèi, 
prièom automaticky priradí k 1. tlaèidlu výstup 1 prijímaèa, k 2. tlaèidlu výstup 2 a tak ïalej. Vykonané 
programovanie obsadí jediné miesto v pamäti a príkaz, priradený ku ka�dému tlaèidlu, bude závisie� od 
�Zoznamu príkazov� prítomných v riadiacej jednotke pohonu.

PROCEDÚRA 1 - Ukladanie do pamäte v Re�ime 1
01. Na prijímaèi: podr�te stlaèené tlaèidlo A a poèkajte, kým sa

rozsvieti zelená led B. Nakoniec pustite tlaèidlo A.

12 1202. Na vysielaèi, ktorý ukladáte do pamäte:
• (do 10 sekúnd) na vysielaèi: podr�te stlaèené ¾ubovo¾né

tlaèidlo a pustite ho potom, ako led B (na prijímaèi) vydala prvý
z oèakávaných 3 zelených zábleskov (= ulo�enie do pamäte
prebehlo správne). (*1)

(*1) Poznámka - Ak máte ïal�ie vysielaèe na ulo�enie do pamäte, zopakujte krok 02 do 10 sekúnd 
nasledujúcich po prvých 10. Procedúra sa automaticky ukonèí po uplynutí tohto èasu.

3.2 - Ukladanie do pamäte v �Re�ime 2�
Poèas vykonávania Procedúry 2 prijímaè ulo�í do pamäte jediné tlaèidlo spomedzi tých, ktoré sa nachádzajú 
na vysielaèi, prièom ho priradí k výstupu prijímaèa vybraného montérom. Na ulo�enie ïal�ích tlaèidiel je preto 
potrebné zopakova� procedúru od zaèiatku pre ka�dé tlaèidlo, ktoré chcete ulo�i� do pamäte. Vykonané 
programovanie obsadí jediné miesto v pamäti a príkaz ulo�eného tlaèidla bude ten, ktorý si vybral montér zo 
�Zoznamu príkazov� prítomných v riadiacej jednotke pohonu. Poznámka - Jedno tlaèidlo mô�e by� priradené
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len k jednému výstupu, prièom ten istý výstup mô�e by� priradený k viacerým tlaèidlám.

PROCEDÚRA 2 - Ukladanie do pamäte v Re�ime 2 (a v Roz�írenom re�ime 2)
01. V návode k riadiacej jednotke: vyberte príkaz, ktorý si �eláte

ulo�i� do pamäte a zapamätajte si jeho �identifikaèné èíslo�.

02. Na prijímaèi: stlaète a pustite tlaèidlo A to¾kokrát, aké je
identifikaèné èíslo príkazu vybraného v kroku 01: led B vydá
rovnaký poèet zábleskov.

12

x-krát....
= ...

03. Na vysielaèi s tlaèidlom, ktoré ukladáte do pamäte:
• do 10 sekúnd) na vysielaèi: podr�te stlaèené tlaèidlo, ktoré si

�eláte ulo�i� do pamäte a pustite ho, keï led B (na prijímaèi)
vydala prvý z oèakávaných 3 zelených zábleskov (= ulo�enie
do pamäte prebehlo správne). (*2)

(*2) Poznámka - Ak máte ïal�ie tlaèidlá na ulo�enie do pamäte (ïal�ích vysielaèov) s tým istým príkazom, 
zopakujte krok 03 do nasledujúcich 10 sekúnd, pre ka�dé ïal�ie tlaèidlo, ktoré chcete ulo�i� (procedúra sa 
automaticky ukonèí po uplynutí tohto èasu).

3.3 - Ulo�enie nového vysielaèa do pamäte �v blízkosti prijímaèa� 
Táto procedúra umo�òuje ulo�i� nový vysielaè do pamäte pomocou ïal�ieho funkèného vysielaèa, u� 
ulo�eného v pamäti vybranej riadiacej jednotky. Toto umo�òuje novému vysielaèu prija� rovnaké nastavenia, 
aké má ten u� ulo�ený. Vykonávanie procedúry si nevy�aduje priamy zásah na tlaèidlo A prijímaèa, ale 
prítomnos� vysielaèa v rámci okruhu príjmu prijímaèa.
• Ukladanie do pamäte �v blízkosti prijímaèa� mô�e by� zakázané zablokovaním funkcie prijímaèa pomocou
procedúry 6 (odsek 3.7). Alternatívne mô�e by� zablokovanie vykonané aj s programátorom O-Box.
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PROCEDÚRA 3 - Ulo�enie nového vysielaèa do pamäte �v blízkosti prijímaèa�
01. Na NOVOM vysielaèi: podr�te stlaèené tlaèidlo, ktoré si �eláte

ulo�i� do pamäte; poèkajte 7 sekúnd a potom ho pustite. 7 s
1

3

2

4

1

2
1

02. Na vysielaèi U� ULO�ENOM V PAMÄTI: stlaète a pustite 3-
krát ulo�ené tlaèidlo, ktoré chcete kopírova�. 1

3

2

4

1

2
1

03. Na NOVOM vysielaèi: stlaète a pustite 1-krát to isté tlaèidlo,
ktoré ste stlaèili v kroku 01. 1

3

2

4

1

2
1

Ak máte ïal�ie vysielaèe na ulo�enie do pamäte, zopakujte procedúru od zaèiatku pre ka�dý nový vysielaè.

3.4 - Ulo�enie nového vysielaèa do pamäte prostredníctvom �povo¾ovacieho kódu� starého 
vysielaèa, u� ulo�eného v prijímaèi - len pre vysielaèe s kódovaním �O-Code� a �O-Code/A�

V pamäti vysielaèov s kódovaním �O-Code� a �O-Code/A� sa nachádza �povo¾ovací kód� (tajný), ktorým je 
mo�né aktivova� nový vysielaè pre ulo�enie do pamäte prijímaèa. Na vykonanie tohto povolenia (aktivácie) si 
pre�tudujte návod k vysielaèu a obstarajte si jeden starý vysielaè, u� ulo�ený v pamäti toho istého prijímaèa, 
do ktorého si �eláte ulo�i� nový. Pozor! - prenos povo¾ovacieho kódu je mo�ný len medzi dvomi vysielaèmi, 
ktoré majú rovnaké rádiové kódovanie.
Následne, keï bude nový vysielaè s povolením pou�itý, bude posiela� prijímaèu (poèas prvých 20 vysielaní) 
príkaz, vlastný identifikaèný kód a prijatý �povo¾ovací kód�. Takto prijímaè rozozná povo¾ovací kód starého 
vysielaèa a automaticky ulo�í do pamäte identifikaèný kód nového vysielaèa.

• Ne�elané ukladanie vysielaèov do pamäte prostredníctvom �povo¾ovacieho kódu� mô�e by� zakázané
zablokovaním funkcie prijímaèa pomocou Procedúry 6 (odsek 3.7). Alternatívne mô�e by� uzamknutie vyko-

STARÝ

NOVÝ

NOVÝ
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nané aj s programátorom O-Box, zásahom do prijímaèa alebo vysielaèov u� ulo�ených v pamäti.

3.5 - Vymazanie pamäte prijímaèa (celkové alebo èiastoèné)

PROCEDÚRA 4 - CELKOVÉ alebo ÈIASTOÈNÉ vymazanie pamäte prijímaèa

01. Na prijímaèi: podr�te stlaèené tlaèidlo A a sledujte stav, 
ktorým prechádza zelená led B: po 6 sekundách sa rozsvieti, a 
potom zhasne. O nieko¾ko sekúnd zaène blika�; vtedy hneï 
vyberte typ �elaného vymazania:

12> na vymazanie V�ETKÝCH vysielaèov: pustite tlaèidlo A 
presne poèas 3. záblesku

12> na vymazanie CELEJ PAMÄTE prijímaèa: pustite tlaèidlo 
A presne poèas 5. záblesku

12Táto funkcia mô�e by� vykonaná aj s programátormi O-Box / O-View.

3.6 - Vymazanie JEDINÉHO vysielaèa alebo JEDINÉHO tlaèidla z pamäte prijímaèa

PROCEDÚRA 5 - Vymazanie JEDINÉHO vysielaèa alebo JEDINÉHO tlaèidla z pamäte 
prijímaèa

01. Na prijímaèi: podr�te stlaèené tlaèidlo A, sledujte
ako sa rozsvieti zelená led B a keï zhasne, prejdite
k bodu 02.

12
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02. Na vysielaèi, ktorý chcete vymaza�:
• (na vysielaèi) podr�te stlaèené tlaèidlo (*4), ktoré si

�eláte vymaza� a pustite ho, keï led B (na prijímaèi)
vydala prvý z 5 rýchlych zelených zábleskov (=
vymazanie prebehlo správne).

(*4) Poznámka - Ak je vysielaè ulo�ený v pamäti v �Re�ime 1�, mô�ete stlaèi� ¾ubovo¾né tlaèidlo. Ak je 
vysielaè ulo�ený v pamäti v �Re�ime 2�, celá procedúra sa musí zopakova� pre ka�dé jedno tlaèidlo, ktoré 
si �eláte vymaza�.

Táto funkcia mô�e by� vykonaná aj s programátormi O-Box / O-View.

3.7 - Zablokovanie (alebo odblokovanie) ukladania do pamäte, ktoré sa vykonáva procedúrou 
�v blízkosti riadiacej jednotky� a/alebo cez �povo¾ovací kód�

Táto funkcia bráni ulo�eniu nových vysielaèov do pamäte prijímaèa, keï je snaha pou�i� procedúru �v 
blízkosti prijímaèa� (odsek 3.3) alebo procedúru s �povo¾ovacím kódom� (odsek 3.4). Pre obe procedúry je 
nastavenie z výroby ON. Na vykonanie nasledovnej procedúry je potrebné ma� k dispozícii jeden vysielaè u� 
ulo�ený v pamäti prijímaèa.

PROCEDÚRA 6 - Zablokovanie (alebo odblokovanie) ukladania do pamäte, ktoré sa vykonáva 
procedúrou �v blízkosti riadiacej jednotky� a/alebo cez �povo¾ovací kód�

01. Vypnite elektrické napájanie a poèkajte 5 sekúnd. OFF

5 s
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02. Podr�te stlaèené tlaèidlo A na prijímaèi a zároveò zapnite
elektrické napájanie:
Led B vydá najprv signály týkajúce sa vysielaèov ulo�ených v
pamäti (kapitola 3) a potom vydá krátke oran�ové záblesky:
pustite tlaèidlo A presne na konci 2. oran�ového záblesku.

+

ON

12

12

...

03. Do 5 sekúnd: opakovane stlaète a pustite tlaèidlo A na
prijímaèi pre výber jednej z nasledovných funkcií, rozozna-
te¾ných pod¾a stavu led B:
- �iadne blokovanie = led ZHASNUTÁ
- Blokovanie ukladania do pamäte �v blízkosti riadiacej jednotky�

= led ÈERVENEJ farby
- Blokovanie ukladania do pamäte s �povo¾ovacím kódom� = led 

ZELENEJ farby
- Blokovanie oboch mo�ností ukladania do pamäte (�v blízkosti

prijímaèa� a �s povo¾ovacím kódom�) = led ORAN�OVEJ farby

12

...

> 5 s <

04. Do 5 sekúnd: na vysielaèi, u� ulo�enom v pamäti prijímaèa,
stlaète a pustite tlaèidlo (ulo�ené v pamäti) na potvrdenie práve
vybranej funkcie.

> 5 s <

Táto funkcia mô�e by� vykonaná aj s programátormi O-Box / O-View.
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4 ÏAL�IE FUNKCIE

4.1 - Zablokovanie (alebo odblokovanie) pou�ívania funkcie �Priorita� na prijímaèi
�Identifikaèný kód� vysielaèa s kódovaním �O-Code� a �O-Code/A� je sprevádzaný èíslom (od 0 do 3), ktoré 
umo�òuje stanovi� (v prijímaèi) jeho stupeò priority oproti prípadným ïal�ím vysielaèom s tým istým kódom. 
Úlohou �priority� je nahradi�, a teda deaktivova�, pou�ívanie vysielaèa, ktorý bol stratený alebo odcudzený, 
bez nutnosti dostavi� sa k zariadeniu zákazníka. Pou�ívanie priority si vy�aduje znalos� kódu strateného 
vysielaèa a umo�òuje zachovanie rovnakého kódu a rovnakých funkcií, aké mal predchádzajúci vysielaè. 
Èi�e stratený vysielaè mô�e by� jednoducho deaktivovaný aktualizáciou stupòa priority nového vysielaèa 
na najbli��iu vy��iu hodnotu. Pri prvom pou�ití vysielaèa si prijímaè zapamätá nový prijatý stupeò priority 
a bude ignorova� akýko¾vek príkaz poslaný zo strateného alebo odcudzeného vysielaèa, ak by bol niekedy 
pou�itý. Zmena priority sa vykonáva prostredníctvom programátora O-Box.

Prijímaè vychádza z výroby s aktívnou funkciou �Priorita�, èo umo�òuje montérovi vyu�i� jej potenciál. 
Prostredníctvom programátora O-Box je v�ak mo�né zablokova� (alebo odblokova�) prijímaè k pou�ívaniu 
tejto funkcie.

4.2 - Aktivácia (alebo deaktivácia) príjmu upravených kódov vysielaèov v porovnaní s kódom
z výroby

Kódy vysielaèov s kódovaním �FloR�, �FloR/A�, �O-Code� a �O-Code/A� mô�u by� upravené pod¾a vlastnej 
potreby, a to s pou�itím programátora O-Box alebo O-View. Aktiváciou alebo deaktiváciou tejto funkcie mô�e 
prijímaè akceptova� alebo nie príkaz z vysielaèa s upraveným identifikaèným kódom (nastavenie z výroby je 
ON).

4.3 - Deaktivácia (alebo aktivácia) �plávajúcej èasti� (rolling code) prijatého kódu
Prijímaè je z výroby naprogramovaný, aby prijímal len kódy typu �rolling code�. Prostredníctvom programátora  
O-Box je v�ak mo�né nastavi� prijímaè tak, aby ignoroval plávajúcu èas� (rolling code) prijatého kódu a pova-
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�oval ho za kód �pevného� typu.

4.4 - Funkcia �uvo¾nenie tlaèidiel vysielaèa� (len s kódovaním O-Code a O-Code/A)
Poèas normálneho pou�ívania vysielaèa pri uvo¾není stlaèeného tlaèidla manéver pohonu pokraèuje e�te 
krátky vopred nastavený èas. Ak treba preru�i� manéver presne v momente, kedy sa pustí tlaèidlo (napríklad 
pre minimálne nastavenie), je potrebné aktivova� túto funkciu na prijímaèi prostredníctvom programátora O-
Box. Prijímaè vychádza z výroby s deaktivovanou funkciou.

4.5 - Aktivácia (alebo deaktivácia) prijímaèov na posielanie/príjem rádiových príkazov cez sie�
BUST4, ktorá spája dve alebo viac automatických zariadení

V systémoch, kde je prítomných viac automatických zariadení, zapojených prostredníctvom �BusT4�, ak by 
bolo potrebné ovláda� jeden z pohonov zo vzdialenosti väè�ej, ako je rádiové pokrytie príjmo-vysielacieho 
systému, je mo�né aktivova� túto funkciu na zainteresovaných prijímaèoch, aby sa zvý�il ich rozsah príjmu. 
Toto umo�òuje prijímaèu, ktorý prijal rádiový príkaz, preposla� ho cez kábel BusT4 smerom k cie¾ovému 
prijímaèu (v ktorom je ulo�ený v pamäti identifikaèný kód vysielaèa, z ktorého vy�iel príkaz), aby tento 
posledný dokázal vykona� príkaz. Prijímaè vychádza z výroby s deaktivovanou funkciou. Na aktiváciou (alebo 
deaktiváciu) opakovania a/alebo prijímania kódu cez BusT4, primerane naprogramujte zainteresované 
prijímaèe prostredníctvom programátorov O-view a O-Box.

4.6 - Zablokovanie prístupu (pomocou hesla) k programovaniu prijímaèa
Táto funkcia sa aktivuje vlo�ením hesla, obsahujúceho maximálne 10 èíslic vybraných montérom, do 
prijímaèa (s programátorom O-Box / O-View). Funkcia umo�òuje chráni� v�etky programovania u� vykonané  
v prijímaèi; navy�e zablokuje aj mo�nos� vykonáva� ïal�ie programovanie prostredníctvom tlaèidla A na 
prijímaèi (obr. 1) alebo prostredníctvom programátora O-Box a Oview, pokia¾ sa nepozná heslo.
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5 TECHNICKÉ PARAMETRE

OXI
Typológia Prijímaè
Dekódovanie �O-Code� / �O-Code/A� / �FloR� / �FloR/A� / �Flo� / �Smilo�
Impedancia vstupu 50 Ω
Frekvencia príjmu 433.92 MHz
Výstupy 4 (na konektore �SM�)
Citlivos� -108 dBm
Odber prúdu 50 mA (maximálne)
Rozmery (mm) 49,5 x 41,9 x 18
Váha (g) 22
Pracovná teplota -20 °C ... +55 °C

• Poznámky k technickým parametrom výrobku
– Prijímacia kapacita prijímaèov a dosah vysielaèov je silne ovplyvnená ïal�ími zariadeniami (napríklad:

alarmy, rádiové slúchadlá atï.), ktoré fungujú vo va�ej zóne na rovnakej frekvencii. V týchto prípadoch Nice 
nemô�e poskytnú� �iadnu záruku na reálny dosah svojich zariadení.

– V�etky uvedené technické parametre sa vz�ahujú na teplotu prostredia 20° C (± 5° C).
– Nice si vyhradzuje právo konáva� úpravy na výrobku, kedyko¾vek to pova�uje za potrebné, prièom v�ak 

zachová rovnakú funkènos� a úèel pou�itia.
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6 LIKVIDÁCIA VÝROBKU

Tento výrobok je neoddelite¾nou súèas�ou automatického zariadenia, a preto musí by� zlikvidovaný spolu s ním.
Tak ako montá�, aj na konci �ivota tohto výrobku musia by� kroky jeho likvidácie vykonané kvalifikovaným pracovníkom. 
Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: niektoré mô�u by� recyklované, iné musia by� zlikvidované. Je potrebné 
informova� sa o systéme recyklácie alebo likvidácie v súlade s nariadeniami platnými vo va�ej krajine pre túto kategóriu 
výrobkov.

 POZOR! - Niektoré èasti výrobku mô�u obsahova� jedovaté alebo nebezpeèné látky, ktoré po vyhodení 
mô�u ma� �kodlivé úèinky na �ivotné prostredie a na ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je zakázané vyhodi� tento výrobok do domového odpadu. Vykonajte �separovaný 
zber� a zlikvidujte výrobok v súlade s predpismi platnými vo va�ej krajine alebo odovzdajte výrobok predajcovi v 
momente kúpy nového rovnocenného výrobku.

 POZOR! - Predpisy, platné na lokálnej úrovni, mô�u stanovova� prísne sankcie pre prípady 
nelegálnej likvidácie tohto výrobku.

ZJEDNODU�ENÉ VYHLÁSENIE O ZHODE ES
Výrobca Nice S.p.A. vyhlasuje, �e typ rádiového zariadenia OXI spåòa nále�itosti smernice 2014/53/EÚ. 
Kompletný text vyhlásenia o zhode ES je dostupný na internetovej adrese
https://www.niceforyou.com/it/supporto
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Signály led B na prijímaèi

Dlhé záblesky > ZELENÁ farba

Pri zapnutí:

1 Z =  Pou�ívané kódovanie: �Flo�

2 Z =  Pou�ívané kódovanie: �O-Code� / �O-Code/A� / �FloR� / �FloR/A�

3 Z =  Pou�ívané kódovanie: �Smilo�

5 Z =  �iaden ovládaè ulo�ený v pamäti

Poèas fungovania:

1 Z = Prijatý kód nie je v pamäti

3 Z =  Ulo�enie kódu do pamäte

5 Z =  Pamä� vymazaná

6 Z =  Poèas programovania signalizuje, �e kód nie je autorizovaný k ulo�eniu do pamäte 

8	Z =  Poèas programovania signalizuje, �e pamä� je plná

Krátke záblesky > ZELENÁ farba

1 Z = �Certifikát� nie je platný pre ulo�enie do pamäte

2 Z =  Poèas programovania signalizuje, �e kód sa nedá ulo�i�, preto�e vysiela �certifikát�

4 Z =  Výstup v �Re�ime 2� nie je mo�né spravova� na riadiacej jednotke
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5 Z =  Poèas procedúry vymazávania signalizuje, �e kód bol vymazaný 

5 Z =  �Certifikát� s ni��ou prioritou ako je povolená

6 Z = Kód nie je zosynchronizovaný

Dlhé záblesky > ÈERVENÁ farba

1 Z = Blokovanie neoriginálneho kódu

2 Z =  Kód s ni��ou prioritou, ako je povolená

Krátke záblesky > ÈERVENÁ farba

1 Z = Blokovanie programovania �v blízkosti�

1 Z = Blokovanie ukladania do pamäte prostredníctvom �certifikátu�

2 Z =  Blokovanie pamäte (vlo�enie PIN)

Krátke záblesky > ORAN�OVÁ farba

2 Z = Aktivácia programovania blokov (pri zapnutí)




