
MyNice
Welcome to your 
Nice World
De intelligente oplossing voor geïntegreerd beheer 
van het alarmsysteem en de hiermee verbonden 
huisautomatisering.
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Controle status van Nice inrichtingen en automatisering



Visualiseer en 
wijzig het scenario

Doorloop voor 
weergave van de 
overige scenario’s

Selecteer de 
dag of volledige 

week voor de 
weergave van de 

geprogrammeerde 
scenario’s  

Programmeerbare weekklok

Programmeerbare 
weekklok
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Systeeminstellingen

Voor instelling van een taal

Voor instelling van een land

Voor wijziging van de weergavevoorkeuren en instelling van 
datum en uur

Voor wijziging van de naam van de installatie

Voor instelling van de verbindingsparameters

Voor toevoeging van inrichtingen van het alarmsysteem en 
wijziging van de parameters

Voor wijziging van de naam van de zones

Voor toevoeging van gebruikers en wijziging van 
activeringen

Voor instelling van stand-by-tijd van de pagina’s, 
lichtintensiteit van het scherm en volume van de 
ingesproken berichten. Schakel de LED-signalen van de 
inrichtingen uit en isoleer tijdelijk de af te stellen inrichtingen

Voor in- en uitschakeling van de functies voor medische 
hulp, paniek en agressie, GSM-oproepen, periodieke 
meldingen, internetaansluiting, digitale protocollen Contact 
ID en Sia

Voor inschakeling en beheer van de ontvangst van 
meldingen via e-mail

Voor opname van ingesproken berichten

Voor aanvraag van de ontvangst via SMS van het restkrediet 
op de SIM-kaart

Om de verschillende inrichtingen te testen (veldmeter, test 
inrichtingen, test modules, test sirenes, test fotogrammen 
en test relais)

Voor koppeling van de Nice automatiseringen

Om scenario’s te creëren, wijzigen en uit te stellen

Opslaan van installatie via MicroUSB, reset installatie via 
MicroUSB, update van systeem via Cloud, update USB / 
Herstart installatie, update firmware via MicroUSB, reset 
defaultinstellingen

Voor koppeling van een Smartphone en Tablet via App 
MyNice World

Voor raadpleging van de chronologie van de gebeurtenissen
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Taal

Land

Datum en tijd

Naam van het systeem

Wifi-verbinding

Programmering van uw  
apparaten

Naam van de gebieden

Gebruikersbeheer

Algemene parameters 
besturingseenheid

Andere communicatieparameters

Email

Opname spraakmeldingen

Verzoek resterend tegoed

Systeemtest

Programmeer uw domotica-
apparaten 

Scenario’s

Utiliteit

Koppeling smartphone

Menu Gebeurtenissen



Scenario’s

Voor aanmaak en wijziging van uitgestelde 
scenario’s of combinaties van acties.

Aanmaken van scenario’s en uitgestelde acties

Aanmaken van scenario, automatiseringsscombinaties
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1. Scenario bijvoegen

2. Naam scenario: de naam van het scenario verschijnt in de weergave.
 Selecteer  voor activering van de rechtstreekse controle via touchscreen of App. 

3. Uitstel: selecteer de weekdagen waarvoor u het commando wenst te activeren en stel 
het uur van activering in.  

4. Inrichtingen bijvoegen: selecteer de inrichtingen en het bijbehorende commando.

5. Vertraging: u kan de inrichtingen activeren volgens een vooraf ingestelde 
tijdssequentie. 

Bijvoorbeeld:  
Hoofd  Hek  Actie  Sluiting  Vertraging 0
MyNice  Actie  Inschakeling  Buiten  Vertraging  10 sec

Op deze wijze zal het geprogrammeerde scenario het sluitsignaal van het hoofdhek 
verzenden en na 10 seconden het activeringssignaal van het alarm van de buitenzone.

1. Scenario bijvoegen

2. Naam scenario: de naam van het scenario verschijnt in de weergave.
 Selecteer  voor activering van de rechtstreekse controle via touchscreen of App. 

3. Activeren indien: selecteer de gebeurtenis vereist om het commando in te schakelen.  

4. Inrichtingen bijvoegen: selecteer de inrichtingen en het bijbehorende commando.

5. Vertraging: u kan de inrichtingen activeren volgens een vooraf ingestelde 
tijdssequentie. 

Bijvoorbeeld:  
Hoofd  Hek  Actie  Sluiting  Vertraging 0
MyNice  Actie  Inschakeling  Buiten  Vertraging  10 sec

Op deze wijze zal het geprogrammeerde scenario het sluitsignaal van het hoofdhek 
verzenden en na 10 seconden het activeringssignaal van het alarm van de buitenzone.



Koppelen van Smartphone

Alvorens deze procedure uit te voeren moet u er 
zeker van zijn dat de gebruiker geautoriseerd is 
voor de omgeving.

Download de MyNice World app op de Smartpho-
ne,

• indien de besturingseenheid is aangesloten in de 
modus Client moet u controleren dat de smartphone 
verbonden is met het wifi-net of geautoriseerd is om 
gegevens uit te wisselen.

• indien de besturingseenheid is aangesloten in de mo-
dus Access Point moet de smartphone verbinding 
maken met het wifi-net van de besturingseenheid.

Ga naar het menu 

Start de MyNice World App en voltooi de configura-
tie (Nieuwe configuratie)

Kopieer het IP-adres van de besturingseenheid en 
het serienummer in de betreffende velden.

Voer de juiste gebruikersnaam in, identiek aan 
de opgeslagen naam in de besturingseenheid, 
en de bijbehorende PIN, druk op start op de 
besturingseenheid en op OK op de smartphone. 
Wacht op het beëindigen van de koppelingsprocedure. 
Als bevestiging hoort u een geluidssignaal. Na de 
bevestiging van de correcte koppeling verschijnt de 
gebruikersnaam die de authenticatie heeft gevraagd op 
de besturingseenheid.

Gebruikersbeheer

Koppeling smartphone

DIRECT BEHEER VIA APP  
ACTIVEREN

        Menu Instellingen
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Met MyNice World bestuur je het Nice alarmsysteem 
en de bijbehorende huisautomatisering: hekken/
poorten, garagepoorten, gordijnen binnen- en 
buitenhuis, rolluiken, verlichting, irrigatie en zelfs 
andere elektrische systemen indien aanwezig.

MyNice  
World App

> MyNice World App

Hierbij verklaar ik, NICE S.p.A., dat het type radioapparatuur
- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC
conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd 
op het volgende internetadres:
http://www.niceforyou.com/en/support

EG-verklaring van overeenstemming

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

Nice cares for the environment.
Using natural paper it avoids excessive use  
of raw materials and forest exploitation.
Waste is reduced, energy is saved
and climate quality is improved. www.niceforyou.com 
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