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Návod na montá� a pou�ívanie
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SLOVENSKY

V�EOBECNÉ VÝSTRAHY: 
BEZPEÈNOS� - MONTÁ� - POU�ÍVANIE

POZOR � Poèas montá�e zariadenia je dôle�ité 
pozorne dodr�iava� v�etky in�trukcie uvedené v 
tomto návode. Nepokraèujte v montá�i, ak máte 
pochybnosti akéhoko¾vek druhu, ale po�iadajte o 
prípadné vysvetlenei Asistenènú slu�bu Nice.
POZOR � Dôle�ité in�trukcie: uschovajte tento 
návod pre prípadné servisné zásahy v budúc-
nosti alebo likvidáciu zariadenia.
POZOR � V�etky kroky montá�e, zapojenia, progra-
movania a servisu zariadenia musí vykona� výluène

Originálny návod

IT4WIFI

IBT4N

L1L2L3P

1 POPIS VÝROBKU A ÚÈEL POU�ITIA

 POZOR! � Tento návod uvádza len základné funkcie výrobku. Akéko¾vek ïal�ie informácie nájdete v kompletnom návode, ktorý je dostupný na stránke 
www. niceforyou.com

 POZOR! � Akéko¾vek iné pou�itie, odli�né od tu popísaného a v prostredí odli�nom od 
uvedeného v tomto návode, sa pova�uje za nevhodné a zakázané!
Príslu�enstvo IT4WIFI je zariadenie, ktoré prostredníctvom WiFi-komunikácie umo�òuje ovláda� pohyb a stav 
automatických pohonov Nice radu Gate&Door, kompatibilných s protokolom BusT4 (Opera). 
Skôr ako zaènete výrobok montova�, uistite sa, �e máte k dispozícii:
� 1 riadiacu jednotku automatického pohonu Nice z katalógu Gate&Door, vybavenú zásuvkou BusT4 alebo 

konektorom pre IBT4N
� 1 Access Point WiFi b/g , ktorý podporuje slu�bu Bonjour od Apple (viï návod k Access Point)
� 1 iPhone so systémom iOS 10.0 (alebo nov�ím) alebo 1 smartphone so systémom Android 5 (alebo nov�ím)
Sada zahàòa:
� Zariadenie IT4WIFI
� Interfejs IBT4N
� Telefónny kábel RJ-11 (6 polôh - 4 kontakty)

kvalifikovaný technik!

� Neotvárajte ochranný kryt zariadenia, preto�e obsahuje 
elektrické obvody, ktoré nepodliehajú servisu.

� Na �iadnej èasti zariadenia nevykonávajte úpravy.  
Nedovolené operácie mô�u spôsobi� len poruchy. 
Výrobca sa zrieka v�etkej zodpovednosti za �kody 
pochádzajúce zo svojvo¾ne upraveného výrobku.

� Nedávajte zariadenie do blízkosti zdrojov tepla, ani ho 
nevystavujte otvoreným plameòom. Takéto zaobchá-
dzanie ho mô�e po�kodi� a spôsobi� poruchy.

� Výrobok nie je urèený na pou�ívanie osobami (vrátane 
detí), ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne 
schopnosti sú zní�ené, alebo im chýbajú patrièné 
skúsenosti, prípadne vedomosti, pokia¾ nie sú pod 
dozorom osoby zodpovednej za ich bezpeènos� alebo 
ak neboli touto osobou pouèené o pou�ívaní výrobku.

� Dávajte pozor, aby sa deti nehrali s výrobkom.

� S výrobkom narábajte opatrne, vyvarujte sa stlaèeniu, 
nárazu a pádu, aby sa nepo�kodil.

� Obalový materiál výrobku musí by� zlikvidovaný v plnom 
súlade s normami platnými vo va�ej krajine.

� Výrobok musí by� pou�itý vo vnútornom prostredí alebo 
v prostredí chránenom pred atmosferickými vplyvmi.

� Pre�tudujte si aj výstrahy uvedené v návode na montá� 
pohonu, ku ktorému je výrobok priradený.

Fungovanie podlieha nasledovným dvom podmienkam:
(1) toto zariadenie nesmie spôsobova� ru�enie a (2) toto 
zariadenie musí akceptova� akéko¾vek ru�enie vrátane 
ru�enia, ktoré mô�e spôsobi� ne�elané fungovanie 
zariadenia.
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2 MONTÁ�

POZOR! � Skôr ako budete pokraèova� v montá�i, uistite sa, �e miesto, kde bude in�talované IT4WIFI, je pokryté signálom z domáceho AP WiFi.

01. Vypnite napájanie riadiacej jednotky pohonu.

OFF

02. Do IT4WIFI, do zásuvky BusT4, zasuòte konektor dodaného kábla.
 POZOR! � Pou�ite výhradne dodaný kábel! Nepou�ívajte iné 

typy káblov.

03. Riadiaca jednotka
so zásuvkou BusT4

L1L2L3
P

1 2

Riadiaca jednotka so zásuvkou IBT4N
 POZOR! Ak je IBT4N zasunutý nesprávne, mô�e trvalo po�kodi� 

riadiacu jednotku!

1

2

L1L2
L3P

04. Zapnite napájanie riadiacej jednotky pohonu.

ON

05. Montá� IT4WIFI prebehla správne, ak na zariadení svieti led L3. Led L2 mô�e 
svieti� pár sekúnd naèerveno, a potom bliká nazeleno. Ak sa toto nestane, 
vypnite napájanie zariadenia a o chví¾u ho znova zapnite.
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Tabu¾ka 1
Technológia MyNice

Podporované
mobilné zariadenia

Technológia HomeKit 

- iPhone s iOS 10.0 alebo nov�ím - iPhone s iOS 10.0 alebo nov�ím
- smartphone s Android 5 alebo nov�ím

Kompatibilné App App �Domácnos�� 
od Apple dostupná 
v iOS 10.0 (alebo 
nov�ej verzii)

App �MyNice 
Welcome HK� od 
Nice dostupná v 
Apple Store 

App �MyNice Welcome� od Nice 
dostupná v Google Play pre smartphone 
so systémami Android alebo dostupná v 
Apple Store pre iPhone so systémami iOS

Základné 
vlastnosti

- Kompatibilná s riadiacimi jednotkami Nice 
typu Garage Door, ktoré pou�ívajú protokol 
BusT4 (Opera)
- Mo�né príkazy: Otvor, Stop, Zatvor 
- Kompatibilná so Siri
- Dia¾kovo ovládate¾ná (viï kapitolu 4.1)

- Kompatibilná so v�etkými riadiacimi 
jednotkami Nice typu Gate&Door, ktoré 
pou�ívajú protokol BusT4 (Opera)
- Mo�né príkazy: v�etky príkazy k pohybu, 
medzi nimi èiastoèné otvorenie
- Kompatibilná so slu�bou IFTTT
- Dia¾kovo ovládate¾ná (s aktívnym 
pripojením na Internet) bez potreby ïal�ích 
zariadení

POZOR! - Na dia¾kové pou�ívanie Siri a IT4WIFI musí by� AP pripojený na internet.

3 TECHNOLÓGIA 
FUNGOVANIA

Pred konfiguráciou IT4WIFI prostredníctvom App je 
potrebné zvoli� druh technológie, ktorá sa bude pou�íva�: 
zariadenie je kompatibilné s technológiou HomeKit alebo 
s technológiou MyNice (v Tab. 1 sú popísané základné 
vlastnosti). Tieto dve technológie nemô�u fungova� 
súèasne.
- 

- 

 Technológia zvolená prvým u�ívate¾om musí 
by� tá istá, ktorú budú pou�íva� následne ostatní 
u�ívatelia. Druh technológie mô�e by� zmenený 
len vykonaním Resetu (kapitola 5).

 Prvý u�ívate¾, ktorý sa prihlási k IT4WIFI, sa 
stáva tie� administrátorom zariadenia a bude 
môc� pozýva�/povo¾ova� ïal�ích u�ívate¾ov, ktorí 
chcú ovláda� IT4WIFI.

Ak máte iPhone, mô�ete pou�i� technológiu HomeKit 
alebo technológiu MyNice (Tab. 1).
Ak máte smartphone Android, mô�ete pou�i� jedine 
technológiu MyNice (Tab. 1).
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4 PRVÁ KONFIGURÁCIA

Na konfiguráciu IT4WIFI s technológiou HomeKit:
� pre pou�ívanie app �Domácnos�� od Apple, nav�tívte stránku https://support.apple.com/sk-sk/HT204893
� pre pou�ívanie app �MyNice Welcome HK�, stiahnite ju z Apple Store a potom postupujte, ako je popísané v kapitole 4.1 - Tab. 2

 App �Domácnos�� je schopná spravova� v�etko aktívne príslu�enstvo HomeKit, app �MyNice Welcome HK� spravuje len aktívne príslu�enstvo HomeKit od Nice.
 Pozor! - V technológii HomeKit je príkaz Stop k dispozícii, len ak sa pou�íva app MyNice Welcome HK.

Na konfiguráciu IT4WIFI s technológiou MyNice v Androide:
• stiahnite app �MyNice Welcome� z Google Play a potom postupujte, ako je popísané v kapitole 4.2 - Tab. 3
Na konfiguráciu IT4WIFI s technológiou MyNice v iOS:
• stiahnite app �MyNice Welcome� z Apple Store a potom postupujte, ako je popísané v kapitole 4.3 - Tab. 4

4.1 - Prvá konfigurácia s technológiou HomeKit s app �MyNice Welcome HK�
Na vykonanie procedúry je potrebné by� v blízkosti IT4WIFI, led L3 musí svieti� nazeleno a led L2 blika� nazeleno. V prípade, �e to tak nie je, vykonajte Reset (kapitola 5). 
Tie� sa uistite, �e iPhone je pripojený do siete WiFi, ktorá podporuje slu�bu Bonjour.
Ovládanie tohto aktívneho zariadenia HomeKit si vy�aduje iPhone s iOS 10.0 alebo nov�ou verziou. Ovládanie tohto aktívneho zariadenia HomeKit, automaticky a ïaleko od domu, si 
vy�aduje Apple TV s tvOS 10.2 alebo nov�ou verziou, alebo iPad s iOS 10.0 alebo nov�ou verziou konfigurovaný ako domáci rozboèovaè.

 Ak popísaná procedúra nie je ukonèená 
úspe�ne, skontrolujte, èi sú splnené po�iadavky 
uvedené na zaèiatku návodu, vykonajte Reset 
IT4WIFI pou�itím tlaèidla P (kapitola 5), a potom 
skúste znovu.

Tabu¾ka 2 - iPhone s operaèným 
systémom iOS 10.0 a nov�ie

01. Otvorte app �MyNice Wel-
come HK� a vyberte Start 
with your first Nice 
Accessory�.

02. Keï ste vlo�ili meno 
Domácnosti, v zozname 
Príslu�enstva vyberte meno 
�NiceIT4WIFIxxxxxx�, ktoré 
si �eláte konfigurova�: 
xxxxxx predstavuje posled-
ných 6 znakov MAC 
uvedených na etikete 
IT4WIFI.

03. Keï sa to vy�aduje, 
orámujte s fotokamerou 
iPhone kód HomeKit 
vytlaèený na etikete 
IT4WIFI alebo na poslednej 
strane tohto návodu alebo 
vlo�te tento kód manuálne.

04. Po ukonèení konfigurácie 
cez App poèkajte, kým 
L1, L2 a L3 svietia 
nazeleno. Na ovládanie 
pohonu zapojeného na 
IT4WIFI zvo¾te tlaèidlá 
�Open�, �Stop�, �Close�. 
Na ikone mô�ete 
pozorova� zmenu stavu 
pohonu.
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 Ak popísaná procedúra nie je ukonèená 
úspe�ne, skontrolujte, èi sú splnené po�iadavky 
uvedené na zaèiatku návodu, vykonajte Reset 
IT4WIFI pou�itím tlaèidla P (kapitola 5), a potom 
skúste znovu.

4.2 - Prvá konfigurácia s technológiou MyNice (Android)
Na vykonanie procedúry je potrebné by� v blízkosti IT4WIFI, led L3 musí svieti� nazeleno a led L2 blika� nazeleno. V prípade, �e to tak nie je, vykonajte Reset (kapitola 5).
Tie� sa uistite, �e smartphone je pripojený do siete WiFi, ktorá podporuje slu�bu Bonjour.

07. Po dokonèení konfigu-
rácie, na ovládanie pohonu 
zapojeného na IT4WIFI 
zvo¾te tlaèidlá �Open�, 
�Stop� a �Close�. Na ikone 
mô�ete pozorova� zmenu 
stavu pohonu. 
Zvolením symbolu �oko� 
mô�ete pou�íva� v�etky 
ostatné príkazy na pohyb.

04. Zadajte poverenia siete, na 
ktorú chcete pripoji� 
zariadenie. Odporúèa sa 
pozorne skontrolova� 
správnos� vlo�ených 
parametrov. Keï ste 
vybrali �ípku vpravo hore, 
poèkajte pribli�ne 2 minúty 
na dokonèenie procesu.

05. Na konci procesu poèkaj-
te, kým sa zariadenie 
objaví medzi zariadeniami 
siete WiFi, v ktorej bolo 
konfiguro-vané, a poèkajte, 
kým bude ma� L1 a L3 
rozsvietené nazeleno (L2 
mô�e zosta� oran�ová v 
prípade, �e nie je dia¾kovo 
dosiahnute¾ná). Následne 
zariadenie vyberte, aby ste 
sa pohli ïalej.

06. Vlo�te kód vytlaèený na 
etikete IT4WIFI a vyberte 
�ípku vpravo hore na 
dokonèenie konfigurácie.

Tabu¾ka 3 - Smartphone s operaèným 
systémom Android 5 a nov�ie

01. Otvorte app �MyNice 
Welcome HK� a vyberte 
Start with your first Nice 

Accessory�.

02. Keï ste vlo�ili hodnoty, 
ktoré si app vy�aduje 
(Meno u�ívate¾a, Popis, 
Domácnos�), vyberte �Add 
new accessory...�

03. Po dokonèení skenovania 
sietí WiFi vyberte meno 
�NiceIT4WIFIxxxxxx�, ktoré 
si �eláte konfigurova�: 
xxxxxx predstavuje 
posledných 6 znakov MAC 
uvedených na etikete 
IT4WIFI.
Vyberte �ípku vpravo hore, 
aby ste sa pohli ïalej.
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04.

05.

 Ak popísaná procedúra nie je ukonèená 
úspe�ne, skontrolujte, èi sú splnené po�iadavky 
uvedené na zaèiatku návodu, vykonajte Reset 
IT4WIFI pou�itím tlaèidla P (kapitola 5), a potom 
skúste znovu.

Tabu¾ka 4 - iPhone s operaèným 
systémom iOS 10.0 a nov�ie
01.

02.

03.

4.3 - Prvá konfigurácia s technológiou MyNice (iOS)
Na vykonanie procedúry je potrebné by� v blízkosti IT4WIFI, led L3 musí svieti� nazeleno a led L2 blika� nazeleno. V prípade, �e to tak nie je, vykonajte Reset (kapitola 5).
Tie� sa uistite, �e iPhone je pripojený do siete WiFi, ktorá podporuje slu�bu Bonjour.

V �Nastaveniach� > �WiFi� 
na iPhone, naspodu 
obrazovky vyberte meno 
�NiceIT4WIFIxxxxxx�, ktoré 
chcete konfigurova�: 
xxxxxx predstavuje 
posledných 6 znakov MAC 
uvedených na etikete 
IT4WIFI. Postupujte pod¾a 
in�trukcií na stranách. Keï 
je procedúra prihlásenia 
IT4WIFI do siete 
dokonèená, uistite sa, �e 
L3 a L2 svietia nazeleno.

Otvorte app �MyNice 
Welcome� a vyberte 
Start with your first 
Nice Accessory�.

Keï ste vlo�ili hodnoty, 
ktoré si app vy�aduje 
(Meno u�ívate¾a, Popis, 
Domácnos�), v zozname 
zariadení v sieti vyberte  
IT4WIFI a poèkajte na 
dokonèenie konfigurácie. 
Na konci procesu sa 
uistite, �e L1 a L3 svietia 
nazeleno (L2 mô�e zosta� 
oran�ová v prípade, �e nie 
je dia¾kovo dosiahnute¾ná). 
Následne choïte ïalej.

Vlo�te kód vytlaèený na 
etikete IT4WIFI a vyberte 
�ípku vpravo hore na 
dokonèenie konfigurácie.

Po dokonèení konfigurácie, 
na ovládanie pohonu 
zapojeného na IT4WIFI 
zvo¾te tlaèidlá �Open�, � 
Stop�, �Close�. Na ikone 
mô�ete pozorova� zmenu 
stavu pohonu. 
Zvolením symbolu �oko� 
mô�ete pou�íva� v�etky 
ostatné príkazy na pohyb.
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5 RESET

01. Na úplný reset konfigurácie IT4WIFI podr�te 
stlaèené tlaèidlo P (pribli�ne 10 sekúnd).

L1L2
L3P

02. Keï sa led L1, L2, L3 rozsvietia naèerveno 
a zaènú blika�, uvo¾nite tlaèidlo.

L1L2
L3P

03. Keï led prestanú blika�, IT4WIFI sa re�tartuje a led L3 bude svieti� nazeleno a L2 bude blika� nazeleno.

Týmto typom Resetu sa vyma�ú z pamäte IT4WIFI poverenia WiFi, v�etci u�ívatelia a prípadné èasované funkcie.
Ïal�ie typy Resetu nájdete v kompletnom návode.

6 TECHNICKÉ PARAMETRE

 VÝSTRAHY: � V�etky uvedené technické parametre sa 
vz�ahujú na teplotu prostredia 20°C (± 5°C). � Nice S.p.A. si 
vyhradzuje právo vykonáva� zmeny na výrobku, kedyko¾vek to 
pova�uje za potrebné, prièom v�ak zachová rovnakú funkènos� a 
úèel pou�itia.

IT4WIFI

Vstup
Napätie 24 V

Prúd 30 mA

Max. príkon 700 mW

Interfejs WiFi 
Typ 802.11 b/g/n � 2.4 GHz

Výkon 14 dBm na konektore

Bezpeènos� OPEN/WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK

Konektor antény SMA

Prostredie
Teplota 
fungovania

-20°C ... +50°C

Teplota 
skladovania

-25°C ... +70°C

Vlhkos� 15% - 85%

Stupeò ochrany IP 30

Rozmery 58 mm x 63 mm x 24 mm 
(bez SMA a antény)

Váha 60 g 
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Vyhlásenie o zhode ES
Vyhlásenie v súlade so Smernicou 1999/5/ES

Poznámka - Obsah tohto vyhlásenia zodpovedá obsahu oficiálneho dokladu ulo�eného v sídle Nice S.p.A., a najmä 
jeho poslednej revízii dostupnej pred tlaètou tohto návodu. Tu uvedený text bol upravený z tlaèových dôvodov. 
Kópiu pôvodného vyhlásenia je mo�né vy�iada� v Nice S.p.A. (TV), Taliansko.

Èíslo vyhlásenia: 604/IT4W      Revízia: 0      Jazyk: SK

Dolupodpísaný Roberto Griffa, vo funkcii generálneho riadite¾a, vyhlasuje na svoju vlastnú zodpovednos�, �e 
výrobok:

Meno výrobcu: NICE S.p.A.
Adresa: Via Pezza Alta 13, 31046 Rustigné di Oderzo (TV), Taliansko 
Typ výrobku: Interfejs WIFI pre BusT4  
Model / Typ: IT4WIFI
Accessori: 

Spåòa základné nále�itosti v zmysle odseku 3 nasledovnej komunitárnej smernice pre pou�itie, na ktoré je výrobok 
urèený:
• SMERNICA 1999/5/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 9. marca 1999 o rádiovom zariadení a koncových
telekomunikaèných zariadeniach a o vzájomnom uznávaní ich zhody, v súlade s nasledovnými harmonizovanými 
normami:
· Ochrana zdravia (èl. 3 (1)(a)): EN 62479:2010
· Elektrická bezpeènos� (èl. 3 (1)(a)): EN 60950-1:2006+A1:2010+A12:2011+A11:2009+A2:2013
· Elektromagnetická kompatibilita (èl. 3 (1)(b)): EN 301 489-1 V1.9.2:2011, EN 301 489-17 V2.2.1:2012
· Rádiové spektrum (èl. 3 (2)): EN 300 440-2 V1.4.1:2010, EN 300 328 V1.9.1:2015

Ïalej výrobok spåòa nále�itosti nasleovných komunitárnych smerníc:
• SMERNICA 2014/30/EÚ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY z 26. februára 2014 o harmonizácii právnych
predpisov èlenských �tátov vz�ahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie), v súlade s 
nasledovnými harmonizovanými normami: EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Oderzo, 22. februára 2017 Ing. Roberto Griffa 
(generálny riadite¾)

8 PRÁVNE POZNÁMKY

Apple, iPhone, Bonjour, Apple TV, Siri sú ochranné 
známky Apple Inc., registrované v Spojených �tátoch a 
ïal�ích krajinách. HomeKit je ochranná známka Apple Inc. 
App Store je ochranná známka slu�by Apple Inc. Android 
je ochranná známka Google Inc. 

Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikaèná známka Wi-Fi 
Alliance.

Logo Works with Apple HomeKit znamená, �e 
elektronické príslu�enstvo bolo navrhnuté pre pripojenie 
�peciálne na iPod, iPhone alebo iPad, jednotlivo, a bolo 
certifikované vývojárom pre splnenie �tandardov Apple. 
Spoloènos� Apple nie je zodpovedná za fungovanie tohto 
zariadenia alebo za dodr�iavanie bezpeènostných a 
regulaèných noriem.

7 LIKVIDÁCIA VÝROBKU 

Tento výrobok je zlo�ený z rôznych typov materiálov: 
niektoré mô�u by� recyklované, iné musia by� zlikvidované. 
Je potrebné informova� sa o systémoch 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 mô�u ma� �kodlivé úèinky na �ivotné 
prostredie a na ¾udské zdravie.

Ako znázoròuje ved¾aj�í symbol, je 
zakázané vyhodi� tento výrobok do domo-
vého odpadu. Vykonajte �separovaný zber� 
pre likvidáciu v súlade s predpismi platnými 
vo  va�ej  krajine  alebo  odovzdajte výrobok

predajcovi v momente nákupu nového rovnocenného 
výrobku.

 VÝSTRAHA! - Predpisy platné na lokálnej 
úrovni mô�u stanovova� tvrdé sankcie pre prípady 
nelegálnej likvidácie tohto výrobku.
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www.niceforyou.com

Nice S.p.A.
Via Pezza Alta, 13
31046 Oderzo (TV), Italy
info@niceforyou.com

SET-UP CODE
AXIAL, s.r.o.

Dlhá 25/B
900 31 Stupava, SR

+421 903 442 636 
axial@axial.sk




