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 Inštrukcie a upozornenia pre montérov 
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Upozornenie: 
 
Inštrukcie v tomto manuáli sú určené výhradne pre zariadenie MOTX-R 
a MOTX-S a nesmú byť aplikované pre iné výrobky. 

• Pripomíname, že výrobky MOTX-R a MOTX-S môžu byť inštalované 
výhradne kvalifikovaným a skúseným personálom a jedine v súlade 
s príslušnými predpismi a normami. 

• Pred zahájením inštalácie sa presvedčite o vhodnosti použitia výrobku. 
Špeciálnu pozornosť venujte informáciám o technických parametroch 
výrobku a ich kompatibility so zariadením s ktorým bude výrobok 
aplikovaný. 

• Výrobok popísaný v tejto príručke bol vyvinutý a vyrobený  na účely 
ovládania elektromechanických pohonov určených pre automatické 
bránové systémy. Akékoľvek iné použitie je neprípustné a odporuje 
platným normám. 

• Pred zahájením inštalácie si pozorne prečítajte tento manuál a riaďte sa 
striktne jeho pokynmi ako aj platnými normami vzťahujúcimi sa na 
elektrické zariadenia. 

 
1) Popis výrobku 
 
Bezdrôtová digitálna kódovacia klávesnica MOTX-R a MOTX-S je vybavená 
dvojkanálovým vysielacím zariadením, ktoré je aktivované po zapísaní kódu do 
pamäte prijímača. 
Výrobok bol vyvinutý tak, aby ho bolo možné montovať do exteriéru. 
Vysielacie zariadenie pracujúce na frekvencii 433,92 MHz je vďaka technológii 
„Rolovacieho kódu“ vysoko bezpečné, pretože sa pri používaní vysielaný kód 
neustále mení. 
 

- MOTX-R  pracuje na báze kódovania FLOR 
- MOTX-S pracuje na báze kódovania SMILO 

 
Dosah vysielacieho zariadenia je na voľnom priestranstve 200 m a na zastavanom 
území 35 m. 
MOTX-R a MOTX-S je vybavený batériami a nepotrebuje externé pripojenie na zdroj. 
Životnosť batérií je 2 roky pri frekvencii používania 10 impulzov/1deň. V záujme 
šetrenia energiou je klávesnica vybavená úsporným osvetlením, ktoré sa automaticky 
vypína po 10 sekundách od posledného použitia zariadenia. 
MOTX-R a MOTX-S je tiež vybavený systémom akustickej signalizácie 
prevádzkového stavu v ktorom sa zariadenie práve nachádza ako aj signalizácie 
úbytku energie v batériách. 
 
Akustický signál Signalizovaný stav 
1 krátke pípnutie Zatlačenie jednej z kláves 
1 dlhé pípnutie Automatické deaktivovanie klávesnice 
2 dlhé pípnutia Signalizácia zmeny kódu 
5 krátkych pípnutí Vloženie nesprávneho kódu 
10 veľmi krátkych pípnutí Výstražný signál slabý zdroj. Nutná výmena batérií. 
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2) Inštalácia 
 
Pred zahájením montáže klávesnice MOTX-R a MOTX-S preverte pomocou krátkeho 
testu, či zariadenie pracuje správne z miesta kam bude inštalované a či dosah 
zariadenia zodpovedá predpísaným parametrom. 
Dosah môže byť znížený o 25 – 30% v prípade, že má zariadenie slabé batérie. 
 
2.1) Umiestnenie 
 
Miesto montáže MOTX-R a MOTX-S je potrebné vybrať po dôkladnom zvážení, 
berúc do úvahy hlavne dosah zariadenia. Nie je dobré umiestňovať klávesnicu na 
oceľové konštrukcie a blízko elektrických zariadení, ktoré môžu byť zdrojom rušenia 
rádiových vĺn. Zariadenie má predpísané krytie IP54 a preto je určené aj na montáž 
do vonkajšieho prostredia. 
 
2.2) Montáž zariadenia 
  
Po preverení funkčnosti MOTX-R a MOTX-S je možné pristúpiť k upevneniu 
zariadenia podľa obrázku 1. 
 
3) Spôsob použitia 
  
Použitie klávesnice je založené na zadávaní max. 9 ciferného číselného kódu 
zvoleného užívateľom, po ktorom je možné pomocou kláves  � alebo � vyslať povel 
na aktivovanie výstupu pre 1. alebo 2. kanál. 
 

- pre 1. kanál použite klávesu   � 

- pre 2. kanál použite klávesu   � 
 
Povel bude vyslaný výhradne po zadaní správneho kódu. Po zadaní nesprávnej 
kombinácie čísiel zariadenie vydá zvukový signál pre nesprávny kód. Zadaný kód 
musí byť presný a úplný. Napríklad pri kombinácii 0422 sa za nesprávnu považuje aj 
kombinácia čísiel 422, 10422 alebo 04222. 
 
Ak ste zadali nesprávny kód, je potrebné zatlačiť klávesu � alebo � a po zaznení 
zvukového signálu pre nesprávny kód pokus zopakovať. 
 
Počas zadávania kódu máte po zatlačení klávesy 10 sekúnd na zatlačenie ďalšej, po 
uplynutí časového limitu je potrebné zadať celý kód odznova. 
 
Zariadenie má od výrobcu predvolený štandardný kód na aktivovanie výstupu pre 
kanál 1 ako aj pre kanál 2. 
 
Predvolené sú nasledovné kódy: 
 
Kód pre aktiváciu klávesy � (kanál 1) výrobcom predvolená je kombinácia číslic: 11 
Kód pre aktiváciu klávesy � (kanál 2) výrobcom predvolená je kombinácia číslic: 22 
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4) Zmena kódu 
 
.Tab. A Zmena kódu pre kanál 1                                                          Príklad  . 
    Táto funkcia umožní zmenu číselnej kombinácie pre kanál 1 �            
1. Zatlačte klávesu “0” a vzápätí zatlačte a uvolnite klávesu �  .......0 �...... 
2. Uvolnite klávesu “0”        ................... 
3. Zadajte aktuálnu číselnú kombináciu (starý kód) a zatlačte �          .....11�........ 
4. Zadajte novú číselnú kombináciu (nový kód) a zatlačte klávesu � ....70576 �. 
5. Ešte raz zadajte novú číselnú kombináciu a zatlačte klávesu �  ....70576 �. 
 
.Tab. B Zmena kódu pre kanál 2                                                          Príklad  . 
    Táto funkcia umožní zmenu číselnej kombinácie pre kanál 2 �            
1. Zatlačte klávesu “0” a vzápätí zatlačte a uvolnite klávesu �  .......0 �...... 
2. Uvolnite klávesu “0”        ................... 
3. Zadajte aktuálnu číselnú kombináciu (starý kód) a zatlačte �  ......22. �. 
4. Zadajte novú číselnú kombináciu (nový kód) a zatlačte klávesu � ....28176 �. 
5. Ešte raz zadajte novú číselnú kombináciu a zatlačte klávesu �  ....28176 �. 
 
Poznámka 1 : Ak bol pre obidva kanály uložený do pamäte zhodný kód, môžete 

po jeho vložení zatlačiť ľubovoľnú z kláves � alebo � pre 
aktivovanie výstupu príslušného kanála. 

Poznámka 2 : Ak bol pre ktorýkoľvek z kanálov uložený do pamäte kód bez 
číselnej kombinácie (prázdny kód), ochranný systém je vyradený 
a výstup príslušného kanála je možné aktivovať voľne zatlačením 
priradenej klávesy � alebo � bez predchádzajúceho zadania 
kódu. 

 
5) Riadne používanie 
 
.Tab. C Aktivovanie výstupu pre kanál 1                                                    Príklad   . 
1. Zadajte aktuálnu číselnú kombináciu pre kanál 1     ...  70576  .. 
2. Zatlačte klávesu pre kanál 1 �      .......�......... 
 
.Tab. D Aktivovanie výstupu pre kanál 2                                                    Príklad   . 
1. Zadajte aktuálnu číselnú kombináciu pre kanál 2     ...  28176  .. 
2. Zatlačte klávesu pre kanál 2 �      ..... ..�........ 
 
6) Údržba zariadenia 
 

MOTX-R a MOTX-S nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu. Pravidelne kontrolujte, či 
zariadenie nie je mokré aby nedochádzalo k jeho nadmernej oxidácii a čistite povrch 
zariadenia od prachu a špiny. 
 
 
 
 
 
 



OLYMPS DOOR spol. s r.o.  NICE Diaľkové ovládanie MOTX-R a MOTX-S 

5/5 

6.1) Výmena batérií 
 
keď chcete vymeniť batérie v zariadení, musíte oddeliť klávesnicu od 
základovej platne tak, ako je to zobrazené na obrázku 2A a 2B. Následne 
musíte odskrutkovať kryt batérií proti smeru hodinových ručičiek ako je to 
znázornené na obrázku 2C. Vyberte staré batérie a namiesto nich vložte nové. 
Dbajte na dodržanie polarity, batérie vkladajte kladným pólom (+) nahor tak, 
ako je to zobrazené na obrázku 2D. 
Zaskrutkujte kryt batérií, dávajte pri tom pozor, aby ste nepoškodili tesnenie 
a osaďte klávesnicu naspäť na základovú dosku. 
 
7) Likvidácia výrobku 
 
Zariadenie je vyrobené z množstva materiálov, niektoré sú  recyklovateľné 
(hliník, plasty), iné (elektrické komponenty) musia byť zlikvidované v súlade 
s platnými predpismi a normami pre likvidáciu nebezpečného materiálu. 
! 

 Výstraha: Použité batérie a niektoré elektrické komponenty obsahujú škodlivé 
látky znečisťujúce životné prostredie. Preto musia byť až do doby 
ich zlikvidovania skladované v špeciálnych obaloch na to určených a 
nie je vhodné volne ich ukladať na skládky odpadu. 

 
8)Technické údaje 
 
Bezdrôtová digitálna kódovacia klávesnica Motx-r & Motx-s  
Napájací zdroj : 6Vdc - 2 lítiové batérie typ CR2430
Životnosť batérií : 2 roky pri bežnom používaní (10 impulzov/1deň)
Frekvencia : 433,92 MHz +/-100 KH
Výkon : 1 mW
Systém kódovania      MOTX-R : Rolling code 52 bit FLOR
                                MOTX-S : Rolling code 64 bit SMILO
Pracovná teplota : -20 až +55 °C
Dosah vysielača : 200 m voľné priestranstvo / 35 m zastavané územie
Krytie : IP 54
Rozmery : 85 x 75 x 35 mm
Váha : 150 g  
 
Upozornenie: 
 
Všetky parametre uvedené v technických údajoch platia pri prevádzke 
v prostredí s teplotou + 20 ºC.    
 

Nice S.p.A si vyhradzuje právo na vykonanie zmien produktov bez časového obmedzenia. 


