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BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT
USB-contact gebruikt door de beheerder als tafellezer
Ethernetconnector
+ Ingang 24 V-voeding (zonder DMBPD-module)
_
Algemene ingangen Wiegand
Uitgang afstand
Poort 1 WieIngang D0
gand
Ingang D1
Uitgang afstand
Poort 2 WieIngang D0
gand
Ingang D1
Uitgang afstand
Poort 3 WieIngang D0
gand
Ingang D1
Uitgang afstand
Poort 4 WieIngang D0
gand
Ingang D1
Algemene ingangen Wiegand
Display

Lezers met
Wiegand-interface

Bus

T4

Codeklavier

Klemmenlijsten Nice Modular System

Uitgang 4
Uitgang 3
Uitgang 2
Uitgang 1
Algemene ingangen
Ingang 4
Ingang 3
Ingang 2
Ingang 1

Uitgangen voor algemene automatiseringen met potentiaalvrij
contact
Aanwezigheidsingangen potentiaalvrij contact

BusT4
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CODEKLAVIER EN DISPLAY

CODEKLAVIER
p

Verhoging waarde

q

Verlaging waarde

t

Verplaatsing cursor naar links

u

Verplaatsing cursor naar rechts

8

Bevestigen

ESC

Annuleren

Voorbeeld
Bevestigen
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Bevestigen

p

Verhoging waarde

q

Verlaging waarde

t

Verplaatsing cursor naar links

u

Verplaatsing cursor naar rechts
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Bevestigen

ESC

Annuleren

DISPLAY - HOOFDMENU
Zonder ethernetverbinding
Met ethernetverbinding

Invoer numerieke
pincode

Als de besturingseenheid met de pc of de router is verbonden, wordt op de tweede regel het IP-adres weergegeven; is dat niet zo, dan verschijnt daar Offline.
Om het configuratiemenu te openen: druk op toets 8 voer vervolgens de numerieke pincode in (standaard 12345, wijzigbaar via de web area:
open het menu Instellingen > Systeeminstellingen > item Hardware “PIN lokaal codeklavier” wijzig het veld).
Zodra de pincode correct is ingevoerd, verschijnt op het display PIN ok en wordt het configuratiemenu geopend; bij invoer van een verkeerde
pincode, verschijnt het bericht invalid PIN.
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INSTALLATIE EN ELEKTRISCHE MODULEAANSLUITINGEN

U mag de modules ALLEEN onderling aansluiten wanneer ze NIET OP DE NETVOEDING ZIJN AANGESLOTEN.
Alle modules van het systeem “Nice Modular System” moeten in een schakelkast worden geïnstalleerd, achter elkaar geplaatst en op een of
meer DIN-rails bevestigd.
Om de 24 V-voeding (min.15 W) op de besturingseenheid aan te sluiten, gaat u als volgt te werk:
A) met behulp van het modulair systeem (afb. 2a) met de BMBPD-module (we verwijzen hiervoor naar de betreffende instructiehandleiding)
B) directe aansluiting van de voeding op de klemmen (afb. 2b)

2a

2b
N L

+ –

B

– +

DW
uts
Inp

GND
ct

A

24V

UP

B

UP
DW

UPnta
y Co

GND

DW
uts

Inp

GND
ct

UPnta

A
UP

B

UP
DW

y Co

GND

DW
uts
Inp

GND
ct

A
UP

4

UP
DW

UPnta
y Co

GND

CONFIGURATIE VAN IEDERE AFZONDERLIJKE AUTOMATISERING

01. Configureer de OXI-ontvangers met behulp van de OBox-programmeereenheid om de
functie “herhaling op BusT4” te activeren.

02. Configureer iedere afzonderlijke automatisering (a, b, c) met behulp van de Oview-programmeereenheid om in de motoren en de OXI-ontvangers dezelfde eenduidige adressen in te stellen en de functies van de besturingseenheid “opening woonblok” en “automatische sluiting” te activeren.
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03. Sluit de automatiseringen aan op de besturingseenheid voor toegangscontrole (ACNPS01) via de BusT4 (d):
- Bij gebruik van algemene automatiseringen, zonder BusT4, moeten deze op de 4 uitgangen met potentiaalvrij contact worden aangesloten (e).
- Eventuele aanwezigheidsingangen (detectielussen, fotocellen, poortcontacten) die voor activering van de identificatie van de gebruiker
worden gebruikt, moeten op de ingangen worden aangesloten (f).
- De lezers met Wiegand-interface kunnen worden verbonden met de ingangen (g) die via een hulpvoeding van stroom worden voorzien (h).
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Om de installatiefase te vereenvoudigen, worden vooraf geconfigureerde toegangen en de standaard geconfigureerde zender gecreëerd zoals
in de onderstaande tabellen beschreven:
Tabel 1 - Configuratie standaarddoorgangen
Toegang

1

2

Tabel 2 - Koppelingen standaardzender
3

4

5

6

Toets

1

2

3

4

Poort Wiegand

1

2

3

4

Toegang

1

2

3

4

Uitgang

A

B C D

OXI-ontvanger BusT4

Ins.0 ind.2

Ins.1 ind.2

Motor BusT4

Ins.0 ind.3

Ins.1 ind.3

04. Sluit de besturingseenheid aan op de router (i) of direct op de ethernetpoort van de pc (l) met behulp van gewone patch cords in de
LAN-poort.
(i) Voordat u de besturingseenheid op de router aansluit, controleert u:
- of deze geconfigureerd is met statisch IP-adres 192.168.1.100 (fabrieksinstelling) en dat dit adres vrij is in het netwerk om storingen te
vermijden.
- of deze geconfigureerd is met DHCP-adres; in dat geval moet u controleren dat de DHCP-dienst op de router actief is (dynamische
toewijzing van de IP-adressen); verbind vervolgens de ethernetkabel en wacht tot op het display het toegewezen IP-adres verschijnt.
(l) Voor toegang tot de direct op de pc aangesloten besturingseenheid configureert u de netwerkkaart van de pc door het TCIP/IPv4-adres
in te stellen binnen dezelfde familie (bijvoorbeeld: als de besturingseenheid 192.168.1.100 als adres heeft, stelt u het adres van de pc ook
in op 192.168.1.1) en hetzelfde subnet mask (255.255.255.0).
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CONFIGURATIE VAN DE BESTURINGSEENHEID VOOR TOEGANGSCONTROLE

De met de standaardgebruiker gekoppelde zender wordt “master” genoemd: naam “#default” en bijnaam “default”.
De installateur kan via het lokale codeklavier (zonder gebruik van de pc) de vooraf geconfigureerde master-zender met adres 1 vervangen door
een nieuwe zender met een gepersonaliseerd of fabrieksadres.
01. Open het configuratiemenu, het identificatiegedeelte “IDENTIFIERS SECTION” en selecteer “DEFAULT IDENTIFIER ADD”.
02. Druk op eender welke toets van de nieuwe zender en laat deze opnieuw los; wacht tot het bericht “RADIO command add correctly” verschijnt.
Via deze procedure wordt de bestaande standaardzender door de nieuwe zender vervangen, en tegelijkertijd worden aan de toetsen de gekoppelde functies van de oude zender toegekend.
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DATUM EN TIJD
De datum en tijd kunnen zowel automatisch als handmatig worden ingesteld.
Automatisch:
- Bij verbinding met de router (i) en vervolgens internetaansluiting: "datum en uur" worden automatisch bijgewerkt via de NTP-dienst.
- Bij verbinding met de computer via ethernetcontact (l): "datum en uur" worden via de geïntegreerde webserver gewijzigd door deze te koppelen aan het IP-adres dat op het lokale display verschijnt (controleer of de besturingseenheid en de computer in hetzelfde netwerk zitten).
Handmatig: uit te voeren met behulp van het lokale codeklavier.
Wijzigen Bevestigen

Wijzigen Bevestigen
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ETHERNET-NETWERK
- (p) Configuratie van de besturingseenheid met statisch (STATIC) of dynamisch (DHCP) IP-adres. Standaard: STATIC.
Bij DHCP-configuratie zal het toegekende adres op het
display worden weergegeven, bij een statisch adres
moeten de volgende punten worden geconfigureerd:
- (q) Configuratie van het IP-adres van de besturingseenheid. Standaard: 192.168.1.100.
- (r) Configuratie van het NETMASK van de besturingseenheid. Standaard: 255.255.255.0.
- (s) Invoer adres van de router (gateway) verbonden
met de besturingseenheid. Standaard: 192.168.1.254.
- (t) Configuratie adres van de DNS-dienst. Standaard: 8.8.8.8.
- (u) Zodra de configuratie van het LAN-netwerk beëindigd is, verschijnt het IP-adres op het display.
Start de eigen browser en voer dit in de IP-adresbalk
van de besturingseenheid in (bv. 192.168.1.100).
Open de web area als beheerder (administrator) of
als installateur (installer). Het standaardwachtwoord
voor de twee profielen is "password".
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p
Bevestigen

Bevestigen

q

Wijzigen Bevestigen

r

Wijzigen Bevestigen

s

Wijzigen Bevestigen

t

Wijzigen Bevestigen
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GEHEUGENOPSLAG VAN EEN NIEUWE ZENDER

Alvorens over te gaan tot de opslag van nieuwe zenders, dient u te controleren of de toetsen van de master-zender correct gekoppeld zijn: zie
tabel 2 en opeenvolgende wijzigingen uitgevoerd via pc.
De master-zender kopiëren via procedure uit te voeren in de onmiddellijke omgeving van de automatiseringen
01. De toets van de master-zender (A) 3 maal indrukken en loslaten
02. De toets van de nieuwe zender (B) 3 maal indrukken en loslaten
03. De toets van de master-zender (A) 3 maal indrukken en loslaten
04. De toets van de nieuwe zender (B) 3 maal indrukken en loslaten

A

B

Opmerkingen: - De procedure wordt binnen 30 sec. afgesloten. - Het is belangrijk dat er tijdens de kopieerprocedure geen andere zenders
worden gelezen; dit kan er immers toe leiden dat de volledige procedure niet correct wordt afgesloten.
De master-zender kopiëren via procedure uit te voeren op afstand van de automatiseringen
01. Plaats de twee zenders, de master (A) en de nieuwe (B) zender,
dicht bij elkaar.
02. Op de nieuwe zender (B) drukt u eender welke toets in en houdt u
deze ingedrukt tot de led op de master-zender (A) gaat branden;
laat de toets vervolgens los.
03. Op de master-zender (A) drukt u eender welke toets in en houdt u
deze ingedrukt tot de led op de nieuwe zender (B) gaat branden;
laat de toets vervolgens los (de led gaat uit om aan te geven dat de
procedure ten einde is en dat de activeringscode is overgedragen).

A

B

We verwijzen naar procedure “E - Geheugenopslag via de ACTIVERINGScode (tussen twee zenders)” in de instructiehandleiding van Era One.
Lokale toevoeging van een nieuwe zender
De besturingseenheid voorziet de koppeling van de nieuwe zender aan een nieuwe gebruiker met de inloggegevens van de standaardgebruiker.
01. Selecteer het menu “IDENTIFIERS SECTION” en het item “NEW IDENTIFIERS ADD”, druk vervolgens op eender welke toets van de zender
en houd deze ingedrukt.
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Toevoeging van een nieuwe zender op afstand via een besturingseenheid voor toegangscontrole die als tafellezer wordt gebruikt
01.
02.
03.
04.

Verbind de besturingseenheid met de computer met behulp van de daartoe voorziene USB-kabel (mannelijke USB-A-kabel niet meegeleverd).
Start de browser en ga naar het adres http... door het adres van de externe besturingseenheid in te voeren.
Selecteer het menu “Identificatiegegevens toevoegen” en daarna het codeveld.
Druk op een toets van de zender en controleer of de code correct in het codeveld wordt vermeld; volg de instructies op het scherm om
de procedure te beëindigen.
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WEB AREA EN VEILIGHEID

WEB AREA - INSTALLATEUR

Login

Toegangscontroles

Hoofdpagina
Structuur
Doorgangen

Structuur
Nieuwe doorgang
Groepen
Lijst doorgang
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Inrichtingen

Structuur
Nieuwe apparaat
Groepen
Geconfigureerd
Gebruikers
Niet geconfigureerd
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Groepen

Structuur
Nieuwe groep
Groepen
Lijst groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Structuur
Nieuwe gebruiker
Groepen
Lijst gebruikers
Gebruikers
Import gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Identificatie

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Gebruikers

Standaardinstallateur

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen
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Statistieken
Overzicht wekelijkse
toegangen
Laatste
toegangen

Doorgangen

Nieuw gebied
Lijst gebieden
Nieuwe gebouw
Lijst gebouwen
Nieuwe flat
Lijst flats

Identificatiegegevens toevoegen
Toegewezen afstandsbedieningen
Niet-toegewezen afstandsbedieningen
Toegewezen identificatoren
Niet-toegewezen identificatoren
Aanmaak afstandsbedieningen

Gebruikersnaam: installer
Standaardwachtwoord: password
Het wachtwoord kan gewijzigd worden in het menu “Wachtwoord wijzigen”.

Menu voor configuratie en beheer van de besturingseenheid voor toegangscontrole
Gebruikersstatistieken en uitgevoerde toegangen
Grafiek van de wekelijkse toegangen
Lijst laatste toegangen
Doorgangen: drukknoppen voor handmatig openen en sluiten
Configuratie hardware, back-up en update software
Creatie van een of meer gebieden, gebouwen en flats
Gebied: laat toe een of meer gebieden te creëren en te beheren via herkenningslezers.
Gebouw: creatie en invoer van de gegevens van de gebouwen
Flat: creatie en toewijzing aan het respectieve gebouw
Om de installatie te versnellen, is voor ieder gebied, gebouw en flat een standaard gecreëerd.

Creatie van de doorgangen op basis van de aanwezige automatiseringen in het gebied en in het
gebouw
Aan de doorgang worden toegekend: het gebied waartoe deze behoort en de richting
Om het werk van de installateur te versnellen, zijn standaarddoorgangen gecreëerd (zie tabel 1). De
eerste vier doorgangen zijn bestemd voor de aansluiting van algemene automatiseringen, de vijfde
dient voor de koppeling van de automatiseringen op BusT4.
Opmerking: er gelden geen beperkingen voor doorgangen bij gebruik van Nice-automatiseringen
op BusT4.
Koppeling van de inrichtingen (sensoren, motoren, ontvangers enz.) op de doorgangen
De op BusT4 aangesloten automatiseringen worden herkend door in de lijst van de te configureren
inrichtingen op de toets ZOEKEN te drukken om ze vervolgens in de gewenste doorgang op te
nemen.
Met het oog op een correcte werking moeten de herkenningsinrichtingen met Wiegand-interface,
de ingangen en de uitgangen met potentiaalvrij contact aan de respectieve doorgang worden gekoppeld.
Beheer van groepen
Het is mogelijk om groepen te creëren van verschillende gebruikers die gekoppeld zijn aan gepersonaliseerde agenda's.
De uitsluiting van de groep uit de antipass back-functies kan in de detailgegevens worden ingesteld.
Om het werk van de installateur te versnellen, is een standaardgroep gecreëerd die aan de agenda
“Allowed 24/7” gekoppeld is en dus 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang heeft.

Import van de gebruikers van een lijst in een csv-bestand met aangepaste formattering
Creatie van een of meer nieuwe gebruikers die tot dezelfde flat behoren en beheer van de gebruikers
via de knop “Details”.
Aan een nieuwe gebruiker kan een nieuwe identificatiecode worden gekoppeld, hetzij uit een bestaande lijst, hetzij door de code via het interne radiosignaal of een externe lezer in te lezen.
Na selectie van de ingelezen data koppelt de zender/RFID-inrichting de actie aan de doorgang (bv.
opening - doorgang1).
We raden aan om een gebruiker met naam "#default" te creëren; dan kunt u van de functionaliteiten voor het kopiëren van zenders gebruikmaken, zowel vlak bij de besturingseenheid als in de omgeving van de automatiseringen.
Creatie van een nieuwe identificatiecode via intern radiosignaal of externe lezers. Het is ook mogelijk
om de codes van de door de OXI-ontvanger gelezen zenders te importeren.
De zender of RFID-identificatiecode kan aan een gebruiker worden toegewezen en aan de actie van
de gewenste doorgang worden gekoppeld.
Niet-toegewezen zenders of RFID-identificatiecodes worden in de lijst “Niet-toegewezen” vermeld
en kunnen via de knop “Details” worden geconfigureerd.
Via de functie “Aanmaak radio-instructies” kan een lijst van zenders met opgaande codes worden
gecreëerd.

WEB AREA - BEHEERDER

Login

Toegangscontroles

Hoofdpagina
Agenda's

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Verbindingen

Structuur
Nieuwe beperking
Groepen
Lijst beperkingen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Groepen

Structuur
Nieuwe groep
Groepen
Lijst groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Gebruikers

Structuur
Nieuwe gebruiker
Groepen
Lijst gebruikers
Gebruikers
Import gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Identificatie

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Wachtwoord
wijzigen

Standaardbeheerder

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Standaardinstallateur
Structuur
Oud wachtwoord
Groepen
Nieuw wachtwoord
Gebruikers
Identificatie
Nieuw wachtwoord herhalen
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Statistieken
Overzicht wekelijkse
toegangen
Laatste
toegangen

Doorgangen

Nieuwe agenda
Lijst agenda's
Nieuwe feestdagen
Lijst feestdagen
Nieuw interval
Lijst intervallen

Identificatiegegevens toevoegen
Toegewezen afstandsbedieningen
Niet-toegewezen afstandsbedieningen
Toegewezen identificatoren
Niet-toegewezen identificatoren
Aanmaak afstandsbedieningen

Gebruikersnaam: administrator
Standaardwachtwoord: password
Het wachtwoord kan gewijzigd worden in het menu “Wachtwoord wijzigen”.

Menu voor configuratie en beheer van de besturingseenheid voor toegangscontrole
Gebruikersstatistieken en uitgevoerde toegangen
Grafiek van de wekelijkse toegangen
Lijst laatste toegangen
Doorgangen: drukknoppen voor handmatig openen en sluiten Configuratie hardware, back-up en
update software
Creatie van weekagenda's, ingedeeld per uur, om de voor de gebruikersgroepen geldende toegangsrechten te beheren.
Beheer van de feestdagen
Interval bepaalt een periode met invoer van begin- en einddatum/uur.
De toegangsrechten van de standaardagenda “Allowed 24/7” zijn 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Creatie van een buitengewone periode
De beperking kan worden toegepast op een gebied, gebouw, flat, doorgang, inrichting of groep, en
ook begin- en einddatum/uur worden gedefinieerd.

Beheer van groepen
Het is mogelijk om groepen te creëren van verschillende gebruikers die gekoppeld zijn aan gepersonaliseerde agenda's.
De uitsluiting van de groep uit de antipass back-functies kan in de detailgegevens worden ingesteld.
Om het werk van de installateur te versnellen, is een standaardgroep gecreëerd die aan de agenda
“Allowed 24/7” gekoppeld is en dus 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 toegang heeft.

Import van de gebruikers van een lijst in een csv-bestand met aangepaste formattering
Creatie van een of meer nieuwe gebruikers die tot dezelfde flat behoren en beheer van de gebruikers
via de knop “Details”.
Aan een nieuwe gebruiker kan een nieuwe identificatiecode worden gekoppeld, hetzij uit een bestaande lijst, hetzij door de code via het interne radiosignaal of een externe lezer in te lezen.
Na selectie van de ingelezen data koppelt de zender/RFID-inrichting de actie aan de doorgang (bv.
opening - doorgang1).
Creatie van een nieuwe identificatiecode via intern radiosignaal of externe lezers. Het is ook mogelijk
om de codes van de door de OXI-ontvanger gelezen zenders te importeren.
De zender of RFID-identificatiecode kan aan een gebruiker worden toegewezen en aan de actie van
de gewenste doorgang worden gekoppeld.
Niet-toegewezen zenders of RFID-identificatiecodes worden in de lijst “Niet-toegewezen” vermeld
en kunnen via de knop “Details” worden geconfigureerd.
Via de functie “Aanmaak radio-instructies” kan een lijst van zenders met verschillende codes worden
gecreëerd.
We raden aan om een gebruiker met naam "#default" te creëren; dan kunt u van de functionaliteiten
voor het kopiëren van zenders gebruikmaken, zowel vlak bij de besturingseenheid als in de omgeving van de automatiseringen.
Creatie van een nieuwe identificatiecode via intern radiosignaal of externe lezers. Het is ook mogelijk
om de codes van de door de OXI-ontvanger gelezen zenders te importeren.
De zender of RFID-identificatiecode kan aan een gebruiker worden toegewezen en aan de actie van
de gewenste doorgang worden gekoppeld.
Niet-toegewezen zenders of RFID-identificatiecodes worden in de lijst “Niet-toegewezen” vermeld
en kunnen via de knop “Details” worden geconfigureerd.
Via de functie “Aanmaak radio-instructies” kan een lijst van zenders met opgaande codes worden
gecreëerd.
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VEILIGHEID - INSTALLATEUR en BEHEERDER
Bij de eerste toegang raden we ten stelligste aan om het wachtwoord te wijzigen en een eigen wachtwoord te creëren.
Bovendien kunnen zowel de installateur als de beheerder het eigen wachtwoord beheren.

Login

Toegangscontroles

Hoofdpagina
Wachtwoord
wijzigen

Standaardinstallateur

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Standaardinstallateur
Structuur
Oud wachtwoord
Groepen
Nieuw wachtwoord
Gebruikers
Identificatie
Nieuw wachtwoord herhalen
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Statistieken
Overzicht wekelijkse
toegangen
Laatste
toegangen

Doorgangen

Het programma starten als installateur of beheerder
Gebruikersnaam: installer of administrator
Standaardwachtwoord: password

Structuur
Groepen
Gebruikers
Identificatie
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Standaardbeheerder
Statistieken
Overzicht wekelijkse
toegangen
Laatste
toegangen

Doorgangen

Standaardbeheerder
Structuur
Oud wachtwoord
Groepen
Nieuw wachtwoord
Gebruikers
Identificatie
Nieuw wachtwoord herhalen
Agenda's
Verbindingen
Doorgangen
Inrichtingen

Om het wachtwoord niet te vergeten, raden we aan om het hier te noteren.

Om het menu voor het wachtwoordbeheer te openen, plaatst u
de cursor op het woord Default en klikt u.
Er verschijnt een dropdownmenu waarin u Wachtwoord wijzigen selecteert.

In het gedeelte Wachtwoord wijzigen voert u het oude wachtwoord in, vervolgens het nieuwe wachtwoord en nogmaals dit
nieuwe wachtwoord om het te bevestigen. Om het nieuwe
wachtwoord op te slaan, drukt u op de knop Bijwerken.
Het wachtwoord moet minstens 8 tekens tellen en niet meer
dan 40.

WACHTWOORD INSTALLATEUR

WACHTWOORD BEHEERDER

EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
De fabrikant, NICE S.p.A., verklaart hierbij dat het apparatuurtype ACNPS01 overeenstemt met de Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op de volgende URL:
http://www.niceforyou.com/en/support

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

www.niceforyou.com

