
2. Zdalne wpisywanie pilota do pamiêci karty

               Rysunek 6. Zdalne wpisywanie pilota.

W procedurze zdalnego dopisywania pilota, nowo dopisany pilot 
dziedziczy ustawienia "starego" pilota, u¿ytego w tej 
procedurze.

Funkcja zdalnego wpisywania pilota jest dostêpna wy³¹cznie 
dla pilotów serii DTM 433 MHz (ZSP).

Uwaga!
        Nieudane dopisanie pilota mo¿e byæ spowodowane:
4 s³ab¹ bateri¹ któregoœ z pilotów, przez co nie wytrzymuje on 

d³ugiej transmisji,
4 zak³óceniami radiowymi, które mog³y pojawiæ siê w trakcie 

trwania procedury zdalnego wpisywania
4 w³¹czon¹ blokad¹ funkcji zdalnego wpisywania (patrz pkt. 4)
4 u¿yciem w procedurze, pilota innego rodzaju ni¿ DTM 433 MHz 

(ZSP).

3. Zmiana przypisania przycisków pilota do funkcji karty
4
4dopisaæ ponownie, wg pkt. 1 lub pkt 2.

usun¹æ wybranego pilota z pamiêci karty (patrz pkt.5)

                Rysunek 2. Instalacja karty radiowej S-MIX bez obudowy.

IV. Programowanie  karty radiowej S-MIX
1. Wpisywanie pilota

Rysunek 3. Programowanie funkcji  "PP" (krok po kroku)
dla przycisku nr 1 pilota.

Rysunek 4. Programowanie funkcji “FU” (furtka) 
                   dla przycisku nr 2 pilota.

W procedurze programowania, mo¿na u¿yæ dowolnych 
przycisków pilota, które maj¹ sterowaæ programowan¹ 
funkcj¹. 

I. Informacje ogólne
Karta radiowa S-MIX przeznaczona jest do 

realizacji sterowania radiowego na p³ycie g³ównej central 
bramowych NICE. Posiada 2 kana³y wyjœciowe (steruj¹ce). 
Karta wspó³pracuje z pilotami radiowymi serii DTM433 MHz, 
SMILO (Nice) oraz wieloma innymi pilotami ró¿nych 
producentów.
W po³¹czeniu z pilotami serii DTM 433 MHz, transmisja 
sygna³u oparta jest w pe³ni na standardzie kodowania 

® ®KeeLoq  firmy Microchip , tzw. kodzie dynamicznie 
zmiennym, daj¹cym najwy¿szej klasy zabezpieczenie.

II. Dane techniczne
4Wspó³praca z pilotami Nice serii SMILO, DTM System serii 

DTM 433 MHz  i  pilotami wielu  innych producentów;
4Wspó³praca z centralami NICE obs³uguj¹cymi odbiorniki 

SMXI, SMXIS, SMXIF, OXI;
4Stabilny odbiornik superheterodynowy, czêstotliwoœæ pracy: 

433,92 MHz;
4Pamiêæ odbiornika mieœci w sobie 35 pilotów ró¿nego typu, 

ró¿nych producentów;
4Mo¿liwoœæ prostego wpisywania pilotów, bez koniecznoœci 

u¿ywania przycisków karty (tylko piloty serii DTM 433 MHz); 
4Mo¿liwoœæ zablokowania funkcji prostego wpisywania 

pilotów;
4Zasilanie odbiornika 5V DC, z centrali;
4Maksymalny pobór pr¹du 15mA ;
4Temperatura pracy odbiornika od -20°C do +55°C;
4Gabaryty: 42mm x 33mm x10mm.

III. Instalacja karty radiowej S-MIX

Rysunek 1. Instalacja karty radiowej S-MIX w oryginalnej 
obudowie radia NICE.

Po zamontowaniu karty w oryginalnej obudowie radia NICE, z 
zewn¹trz dostêpna bêdzie do programowania tylko funkcja 
’PP’ (dostêp tylko do jednego przycisku karty).

Rysunek 5. Widok karty radiowej z objaœnieniem
 wa¿niejszych elementów.

Instrukcja obs³ugi karty radiowej
S-MIX 
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Urz¹dzeñ elektrycznych lub elektronicznych nie mo¿na 
wyrzucaæ razem z odpadami gospodarczymi. Prawid³owa 
utylizacja urz¹dzenia daje mo¿liwoœæ zachowania naturalnych 
zasobów Ziemi na d³u¿ej i zapobiega degradacji œrodowiska 
naturalnego.

5. Usuniêcie pilota z pamiêci karty

Rysunek 8. Usuwanie pojedynczego pilota z pamiêci karty.

Uwaga! Zbyt d³ugie przytrzymanie (powy¿ej 10 sekund) przycisków na 
karcie, doprowadzi do sformatowania pamiêci i tym samym do usuniêcia 
WSZYSTKICH pilotów.

6. Usuwanie wszystkich pilotów z pamiêci karty

Rysunek 9. Usuwanie wszystkich pilotów z pamiêci.

Uwaga! Proces formatowania pamiêci karty powoduje nieodwracalne 
usuniêcie wszystkich pilotów oraz wy³¹czenie blokady zdalnego 
dopisywania pilotów.

V. Parametry pilotów serii DTM 433 MHz 

4 System zmiennokodowy Keeloq ;
4 2 lub 4 przyciski; 
4 Czêstotliwoœæ pracy - 433,92 MHz;
4 Zasilanie bateri¹ L1028 23A 12V lub 

2xCR2016 - pilot Victory;
4 Zasiêg do 150m;
4 Skuteczna moc promieniowania: 3 mW;
4 Temperatura pracy pilota od 0°C do +55°C.

VI. Gwarancja
Producent DTM System, przekazuje urz¹dzenia sprawne i gotowe do u¿ytku. 
Producent udziela gwarancji na okres 24 miesiêcy od daty zakupu przez klienta 
koñcowego. Okres gwarancji okreœlany jest na podstawie plomb gwarancyjnych 
producenta, umieszczanych na ka¿dym wyrobie. Producent zobowi¹zuje siê do 
bezp³atnej naprawy urz¹dzenia, je¿eli w okresie gwarancji wyst¹pi³y wady z winy 
producenta. Niesprawne urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ na w³asny koszt do 
miejsca zakupu, za³¹czaj¹c krótki, jednoznaczny opis uszkodzenia. Koszt 
demonta¿u i monta¿u urz¹dzenia ponosi u¿ytkownik. Gwarancja nie obejmuje 
baterii w pilotach, wszelkich uszkodzeñ powsta³ych w wyniku nieprawid³owego 
u¿ytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw oraz uszkodzeñ 
powsta³ych w wyniku wy³adowania atmosferycznego, przepiêcia lub zwarcia sieci 
zasilaj¹cej. Szczegó³owe warunki udzielania gwarancji reguluj¹ stosowne akty 
prawne.
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4. Zablokowanie / odblokowanie zdalnego 
    wpisywania pilotów.

Rysunek 7. W³¹czenie / wy³¹czenie blokady.

A b y  z a b e z p i e c z y æ  u r z ¹ d z e n i e  p r z e d  
nieuprawnionymi próbami dopisania dodatkowego pilota 
(szczególnie istotne w obszarach o chronionym dostêpie 
u¿ytkowników), zaleca siê zablokowanie funkcji zdalnego 
wpisywania pilotów. Aby zablokowaæ tê funkcjê, naciskamy 
obydwa przyciski jednoczeœnie po czym zwalniamy jeden z 
nich (obojêtnie który, drugi pozostaje naciœniêty a¿ do koñca 
procedury). Po ok. 4 sek. zapali siê dioda PP (oznacza to, ¿e 
aktualnie blokada zdalnego wpisywania pilotów jest 
wy³¹czona), przycisk trzymamy dalej. Po kolejnych 4 
sekundach  zapali siê dioda FU (oznacza, ¿e funkcja zdalnego 
wpisywania pilotów bêdzie  zablokowana), gdy zwolnimy 
trzymany przycisk, karta zapamiêta ustawienia i zablokuje 
zdalne wpisywanie pilotów. Tak samo przebiega procedura 
odblokowywania, tylko wówczas zwalniamy przycisk, gdy 
zapali siê dioda PP. W ustawieniach fabrycznych (po 
formatowaniu), blokada zdalnego wpisywania pilotów jest 
wy³¹czona.
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Producent
DTM System spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ sp.k.
ul.Brzeska 7, 85-145 Bydgoszcz, Polska

Wyrób
Karta zdalnego sterowania radiowego,
model(e): S-MIX, S-FIX, SPC433

Opis wyrobu
Karta radiowa zdalnego sterowania o kodowanej transmisji, 
posiadaj¹ca 2 kana³y,  pracuj¹ca na czêstot l iwoœci 
433,92 Mhz. Zasilana z p³yty g³ównej sterownika. Do sterowania 
kart¹ s³u¿¹ bateryjnie zasilane piloty (nadajniki) radiowe, 
Urz¹dzenie przeznaczone jest do wspó³pracy z centralami 
bramowymi.

Wyrób jest zgodny z Dyrektywami Unii Europejskiej:
R&TTE 99/5/EC

Wyrób spe³nia wymagania norm zharmonizowanych:
R&TTE:             PN-ETSI EN 300 220-2 V2.1.2:2007;
                          PN-ETSI EN 300 220-3 V1.1.1:2004
EMC:                 PN-EN 301 489-1; PN-EN 301 489-3   

SPRZÊT RADIOWY W KLASIE 1 WED£UG R&TTE

Procedura oceny zgodnoœci
W kartach radiowych przeprowadzono wewnêtrzn¹ kontrolê 
produkcji zgodnie z za³¹cznikiem II dyrektywy R&TTE 99/5/EC. 
W y n i k i  p o t w i e r d z a j ¹  z g o d n o œ æ .  Z g o d n o œ æ  d l a  
przedmiotowego wyrobu lub pochodnych potwierdzaj¹ równie¿ 
badania w Instytucie £¹cznoœci, Szachowa 1, PL 04-894 
Warszawa

Bydgoszcz, Polska 08-02-2016
Prezes Zarz¹du
Komplementariusza
Daniel Kujawski


