
MyNice
Welcome to your 
Nice World
Inteligentne rozwiązanie umożliwiające 
zintegrowane zarządzanie systemem alarmowym 
oraz automatyką domową.



Stan WiFi, GSM 
i informacja o 
połączonych 
użytkownikach

Stan zasilania 
sieciowego 
i stopień 
naładowania 
baterii w 
przypadku awarii 
zasilania

Konfigurowalne 
przyciski 
bezpośredniego 
dostępu do 
poleceń systemu 
alarmowego i 
automatyki Nice

Dostęp i 
bezpośrednia 

kontrola 
obszarów 

aktywacji alarmu

Nazwa instalacji

Kontrola adresu 
IP kamery i 

PhotoPIR

Kontrola stanu 
urządzeń i automatyki 

Nice

Strona główna Programator godzinowy 
tygodniowy

Ustawienia systemu i 
dostęp instalatora

Strona główna
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Kontrola stanu urządzeń i automatyki Nice



Wyświetlanie i 
edycja scenariusza

Przewijanie 
do dalszych 
scenariuszy

Wybór dnia lub 
całego tygodnia w 
celu wyświetlenia 

zaprogramowanych 
scenariuszy  

Programator godzinowy tygodniowy

Programator godzinowy 
tygodniowy
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Ustawienia systemu

Wybór języka

Wybór kraju

Edycja preferencji dotyczących wyświetlania i ustawianie 
daty i godziny

Edycja nazwy instalacji

Ustawienie parametrów łączności

Dodawanie urządzeń do systemu alarmowego i edycja 
parametrów

Zmiana nazw obszarów

Dodawanie użytkowników i edycja uprawnień

Ustawianie czasu w trybie czuwania ekranu, regulacja 
jasności ekranu oraz głośności komunikatów głosowych. 
Wyłączenie sygnałów LED urządzeń i czasowe odizolowanie 
urządzeń na czas konserwacji

Włączanie i wyłączanie funkcji pomocy medycznej, 
antypanicznej i przeciwnapadowej, połączeń GSM, 
komunikatów okresowych, połączenia Internet, protokołów 
cyfrowych Contact ID i Sia

Aktywacja i zarządzanie odbiorem powiadomień pocztą 
elektroniczną

Nagrywanie powiadomień głosowych

Wysłanie prośby o wiadomość SMS z informacją o 
środkach pozostałych na karcie SIM

Przeprowadzanie testu urządzeń (field meter, test urządzeń, 
test sterowników, test syren, test zdjęć i test przekaźników)

Parowanie z systemami automatyki Nice

Tworzenie, edycja, ustawienia czasowe scenariuszy

Zapisywanie systemu przy użyciu MicroUSB, reset systemu 
przy użyciu MicroUSB, aktualizacja systemy przy użyciu 
Cloud, aktualizacja USB / Restart instalacji, aktualizacja 
oprogramowania firmware przy użyciu MicroUSB, 
przywracanie ustawień fabrycznych

Parowanie smartfonu i tabletu za pośrednictwem aplikacji 
MyNice World

Przeglądanie historii zdarzeń
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Język

Kraj

Data i godzina

Nazwa instalacji

Połączenia Wi-Fi

Programowanie Twoich urządzeń

Nazwa obszarów

Sterowanie użytkownikami

Ogólne parametry centrali

Inne parametry komunikacji

Email

Nagrywanie powiadomień 
głosowych

Zapytanie o pozostający kredyt

Test instalacji

Programowanie Twoich urządzeń 
automatyki domowej

Scenariusze

Użyteczność

Przypisanie Smartphona

Menu Wydarzeń



Scenariusze

Tworzenie i edycja scenariuszy czasowych 
lub kombinacji działań.

Tworzenie scenariuszy i działań czasowych

Tworzenie scenariuszy, połączeń z automatyką
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1. Dodaj scenariusz

2. Nazwa scenariusza: nazwa scenariusza pojawia się w wyświetlaczu.
 Wybierz  , aby umożliwić sterowanie bezpośrednie przy użyciu ekranu dotykowego 

lub aplikacji. 

3. Regulacja czasowa: wybierz dni tygodnia, w których ma być aktywowane polecenie i 
ustawić czas jego aktywacji.  

4. Dodaj urządzenia: wybierz urządzenia i polecenie.

5. Opóźnienie: istnieje możliwość aktywacji urządzeń w określonej sekwencji czasowej. 

Na przykład:  
Brama  główna  Działanie  Zamknij  Opóźnienie  0
MyNice  Działanie  Włączenie  Zewnętrzne  Opóźnienie 10 s

Zaprogramowany w ten sposób scenariusz wyśle polecenie zamknięcia bramy głównej, a 
po 10 sekundach polecenie aktywacji systemu alarmowego w obszarze zewnętrznym.

1. Dodaj scenariusz

2. Nazwa scenariusza: nazwa scenariusza pojawia się w wyświetlaczu.
 Wybierz  , aby umożliwić sterowanie bezpośrednie przy użyciu ekranu dotykowego  
 lub aplikacji. 

3. Włącz, jeśli: wybierz rodzaj zdarzenia, które spowoduje aktywację polecenia.  

4. Dodaj urządzenia: wybierz urządzenia i polecenie.

5. Opóźnienie: istnieje możliwość aktywacji urządzeń w określonej sekwencji czasowej. 

Na przykład:  
Brama  główna  Działanie  Zamknij  Opóźnienie  0
MyNice  Działanie  Włączenie  Zewnętrzne  Opóźnienie  10 s

Zaprogramowany w ten sposób scenariusz wyśle polecenie zamknięcia bramy głównej, a 
po 10 sekundach polecenie włączenia systemu alarmowego w obszarze zewnętrznym.



Parowanie smartfonu

Przed wykonaniem czynności, upewnić się, że 
użytkownik został upoważniony w sekcji

Pobrać na smartfon aplikację MyNice World,

• jeśli centrala jest przyłączona w trybie Klient, upewnić 
się, że smartfon jest połączony z siecią Wi-Fi lub ma 
aktywowany inny sposób wymiany danych.

• jeśli centrala jest przyłączona w trybie Access Point, 
należy podłączyć smartfon do sieci Wi-Fi centrali.

Przejść do menu 

Uruchomić aplikację MyNice World i przystąpić do 
konfiguracji (New configuration)

Wypełnić pola kopiując adres IP centrali i numer seryjny.

Wprowadzić nazwę użytkownika, dokładnie tak, 
jak zapisano ją w centrali, oraz kod PIN, nacisnąć 
Start na centrali i OK na smartfonie. Poczekać na 
zakończenie procedury parowania, o czym powiadamia 
sygnał dźwiękowy. Prawidłowo przeprowadzone 
parowanie jest potwierdzone wyświetleniem nazwy 
użytkownika, który zażądał uwierzytelnienia.

Sterowanie użytkownikami

Przypisanie Smartphona

ZAŁĄCZENIE STEROWANIA 
BEZPOŚREDNIEGO PRZEZ APP

        Spis Ustawienia
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Dzięki MyNice World możesz zarządzać instalacją 
alarmową oraz systemami automatyki Nice w 
swoim domu: bramami, drzwiami garażowymi, 
roletami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zasłonami, 
instalacjami oświetleniowymi, nawadnianiem i 
innymi odbiornikami elektrycznymi.

MyNice  
World App

> MyNice World App

NICE S.p.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego
- MNCUT
- MNCUTC
- MNCUC
jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym:
http://www.niceforyou.com/en/support

Deklaracja zgodności UE

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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