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...... Návod a upozornenie pre užívateľa pohonu POP  
  

 
 
 
Upozornenie! 
 
Prečítajte si pozorne tento manuál  ešte predtým, ako začnete 
zariadenie inštalovať, pretože pokyny v ňom uvedené obsahujú 
dôležité informácie, ktoré sa týkajú  bezpečnosti, inštalácie, 
používania a údržby zariadenia. 
Pre uľahčenie práce s týmto manuálom sme tam, kde to bolo možné, 
zoradili jednotlivé kapitoly do správneho poradia podľa skutočného 
postupu inštalácie zariadenia. Všetky postupy, ktoré nie sú v tomto 
manuáli uvedené, nie sú dovolené. Nevhodný spôsob inštalácie alebo 
požívania zariadenia môže poškodiť výrobok a ohroziť osoby a 
majetok. 
Spoločnosť Nice sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za nedodržanie 
osvedčených metód zachádzania so zariadením, za poruchy  
vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených pre aplikáciu 
zariadenia, rovnako ako za škody, ku ktorým môže behom používania 
takto inštalovaného zariadenia dôjsť. Uložte tento manuál na 
bezpečnom mieste, aby ste ho mohli kedykoľvek v budúcnosti použiť. 
Tento manuál je súčasťou výrobku POP a rovnako ako konštrukčné 
riešenie a výroba zariadenia, je plne v súlade s platnými štandardmi a 
smernicami. Berúc do úvahy riziká, ktoré sa môžu vyskytovať v 
priebehu inštalácie a prevádzky zariadenia, je nutné, aby zariadenie 
bolo inštalované prísne v súladu s aktuálne platnou legislatívou, 
normami a predpismi, a to hlavne s dôrazom na nasledujúce body: 
§ Predtým, ako začnete s vlastnou inštaláciou zariadenia, 

skontrolujte, či je dodávka kompletná a či obsahuje všetky 
súčasti, doplnky a materiál potrebný na uvedenie zariadenia do 
prevádzky s prihliadnutím na požiadavky pre špecifickú 
aplikáciu. 

§ Automatické systémy sa nesmie používať do doby, kým nie je 
plne uvedený do prevádzky, ako je opísané v časti Testovanie a 
uvedenie do prevádzky. 

§ Baliaci materiál musí byť zlikvidovaný v súladu s miestnymi 
platnými zákonmi. 

 
 
 

 
 
 
 
 
§ Neprevádzajte žiadne modifikácie súčiastok, pokiaľ tak nie je 

uvedené v tomto manuáli. Takýto zásah by spôsobil len 
komplikácie. Spoločnosť Nice sa zrieka akejkoľvek 
zodpovednosti za škody, ktoré by boli výsledkom modifikácie 
výrobku. 

§ Neponárajte súčasti automatického zariadenia do vody, ani do 
žiadnej inej kvapaliny. Počas inštalácie sa uistite, že do 
ovládacej jednotky alebo do ďalších otvorených súčastí 
zariadenia neprenikne žiadna kvapalina. 

§ V prípade, že tekuté látky preniknú do automatického zariadenia, 
okamžite odpojte napájací zdroj a kontaktujte zákaznícky servis 
spoločnosti Nice. Použitie zariadenia by inak za týchto 
podmienok mohlo byť  nebezpečné. 

§ Uchovávajte všetky súčasti zariadenia mimo dosah zdrojov tepla 
a otvoreného ohňa; oheň by mohol poškodiť súčasti zariadenia a 
spôsobiť poruchu, požiar alebo nebezpečné situácie. 

§ Behom dlhých období nečinnosti by mal byť voliteľný akumulátor 
vybraný a uložený na suchom mieste, aby nedochádzalo k úniku 
škodlivých látok. 

§ Pripojte riadiacu jednotku len k napájaciemu zdroju, ktorý je 
vybavený bezpečnostným uzemňujúcim systémom.  

§ Všetky operácie, ktoré vyžadujú otvorenie krytu zariadenia, 
musia byť prevedené po odpojení ovládacej jednotky od zdroja 
napájania. Pokiaľ nie je možné zabezpečiť odpojenie zariadenia 
od zdroja, označte zariadenie tabuľkou s nápisom:  
      „VÝSTRAHA: NA ZARIADENÍ SA PRACUJE!“ 

§ V prípade, že sa odpoja automatické spínače alebo zhoria 
poistky, musíte najprv zistiť príčinu a odstrániť ju skôr, ako znova 
nastavíte spínače alebo vymeníte poistky a uvediete zariadenie 
do funkčného stavu. 

§ Pokiaľ dôjde k takej poruche, ktorá sa nedá odstrániť na základe 
informácií uvedených v tomto manuáli, kontaktujte prosím 
zákaznícky servis spoločnosti Nice. 

 
 

SK
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1) Popis výrobku 
 
POP je prevodový motor pre malé až stredne veľké otočné brány. 
Automaticky otvára a zatvára brány, ktorých krídla majú maximálny 
rozmer 1,8  metrov na dľžku a ich hmotnosť nepresahuje 200 
kilogramov. 

§ PP7024 so vstavanou riadiacou jednotkou a 230V napájacím 
zdrojom (model PP7024/V1 je napájaný 120 V). 

§ Model PP7224 nie je vybavený žiadnym riadiacim obvodom a 
prevodový motor modelu PP07224 sa pripojuje k riadiacej 
jednotke PP7024.

2) Inštalácia 
Inštaláciu zariadenia musí prevádzať výhradne kvalifikovaný a 
skúsený technik, a to v súladu so smernicami, ktoré sú uvedené 
v časti Výstražné upozornenia.  

 

2.1) Predbežná kontrola 
Nepoužívajte zariadenie POP k automatickému ovládaniu brán, 
pokiaľ to je neúčinné a nebezpečné. Zariadenie nedokáže riešiť 
poruchy, ktoré vyplynú z nesprávnej inštalácie alebo nesprávnej 
údržby brán. 
Uistite sa, že konštrukcia brán je vhodná pre automatické ovládanie a 
že je v súladu s platnými smernicami a predpismi. 
Uistite sa, že: 
§ Obal je nepoškodený a obsahuje všetky súčasti, zobrazené na 

obrázku 1. 
o 1 kus automatického ovládača brány PP7024; 
o 1 kus automatického ovládača brány PP7224; 
o 2 kusy priameho ramena; 
o 2 kusy zakriveného ramena; 
o 2 kusy konzol pre zavesenie prevodového motoru; 
o 1 kus krabičky s mechanickým príslušenstvom; 
o 1 kus krabičky s elektronickým príslušenstvom; 

§ Brány sa musia otvárať a zatvárať bez zadierania alebo bez 
miest s výrazným trením. 

§ Brány sú dobre vyvážené, tzn.  pokiaĽ sa zastaví v ľubovolnej 
polohe, nesmie vykazovať žiadnu tendenciu  začať sa znovu 
kamkoľvek pohybovať. 

§ Plocha vyhradená pre inštaláciu prevodového motoru umožňuje 
ľahký pohyb a manévrovanie zariadenia. 

§ Uistite sa, že plocha pre inštaláciu je zlúčiteľná s celkovými 
rozmermi prevodového motora (obrázok 2). 

§ Uistite sa, že montážne miesta rôznych súčastí sú chránené 
pred nárazmi, a že povrch, vyhradený k montáži, je dostatočne 
pevný a tuhý. 

§ Uistite sa, že miesta vyhradené pre inštaláciu fotobuniek sú 
dostatočne ploché, a že umožňujú vhodné zarovnanie polohy 
medzi vysielačom a prijímačom. 

§ Skontrolujte, či je k dispozícii dostatočný priestor pre otáčanie 
ramena (obrázok 3).

 
2.2) Typická konfigurácia systému (obrázok 4) 

1. Ovládací servo motor POP PP 7024 
2. Ovládací servo motor POP PP 7224 
3. Fotobunka 
4. Anténa 

5. Blikajúce výstražné svetlo - maják 
6. Kľúčom ovládaný voliaci spínač 
7. Miesto pre inštaláciu fotobuniek (voliteľné) 
8. Napájacie vedenie

 
2.3) Inštalácia (obrázok 5) 
Konzoly primontujte nasledujúcim spôsobom: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Pomocou uhlu otvorenia krídla brány ako vodítka skontrolujte, či je možné dodržať hodnoty uvedené v tabuľke 1. 
2. Zmerajte hodnotu „A“ priamo v mieste inštalácie. 
3. Hodnota „B“ môže byť vypočítaná na základe údajov z tabuľky 1,  pomocou hodnoty „A“ spoločne s údajom o uhle otvorenia krídel 

brány. Napríklad, pokiaľ hodnota „A“ = 100 mm a je vyžadované otvorenie krídla brány do uhlu 100°, hodnota „B“ by mala byť 
približne 180 mm. 

  

Obrázok 5 

  

  

  

  

Tabuľka 1 
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2.4) Inštalácia konzoly pre upevnenie motora na stĺpik (obrázok 6) 
Pomocou skrutiek, ktoré sú vhodné pre zaskrutkovanie do materiálu stĺpika, pripevnite konzolu prevodového motoru vo vodorovnej polohe. 

 
2.5) Zostavenie priameho ramena (obrázok 7) 
Pomocou skrutky M8x25 s podložkou inštalujte priame rameno. Uistite sa, že rameno je umiestené tak, aby vychádzalo z prednej časti 
zariadenia. 

 
2.6) Inštalácia pohonu (obrázok 8) 
Vložte zariadenie POP do dosky v mieste C a pripevnite ho k nemu pomocou dodaných skrutiek M6x100 a matíc. 

 
2.7) Zostavenie zakriveného ramena a upevnenie staviteľnej konzoly ku krídlam brány (obrázok 9)
Pomocou dodaných skrutiek M8x45 s plastikovou podložkou 
pripevnite dve ramená a pomocou skrutky M8x35 pripevnite 
zakrivené rameno s nastaviteľnou konzolou.  

Konzola je buď privarená k bráne, alebo je k nej primontovaná 
pomocou skrutiek, ktoré sú vhodné pre materiál, z ktorého je 
vyrobené krídlo brány. Dve konzoly musia byť od sebe vzdialené 
aspoň 500 milimetrov (obrázky 5 a 6), musia byť umiestnené 
horizontálne a odsunuté od konzoly motora 100 milimetrov.

 
2.8) Odblokovanie pohonu z vnútornej strany (obrázok 10) 
Tento postup sa prevádza nasledujúcim spôsobom: 
A. Zodvihnite kryt. 
B. Vložte uvoľňovací kľúč dodaný so zariadením a otočte ním v smere hodinových ručičiek, pokiaľ sa nezastaví. 

 

2.8.1) Odblokovanie pohonu y vonkajšej strany (obrázok 11) (voliteľne) 
Uvoľňovací systém sa zostavuje v šiestich krokoch: 
A. Zložte plastikový kryt (1). 
B. Zaskrutkujte kolík (3) do uvoľňovacieho hriadeľa (2). 
C. Zaskrutkujte napínač káblu (4) do špeciálneho otvoru (5). 

D. Zaistite pružinu (6) ku kolíku (3) a k upevňovaciemu bodu, ktorý 
je vidieť na kryte. 

E. Zasuňte uvoľňovací kábel (7) do otvoru v kolíku (3) a do 
napínača kábla (4). 

F. Inštalujte plastikový kryt (1) do pôvodnej polohy.

 
2.9) Zaistenie dorazu otvorenej polohy (obrázok 12) 
Tento krok sa prevádza po odblokovaní pohonu, doraz pripevnite pomocou dvoch skrutiek M6x25, umiestnených do najvhodnejších miest. 

 
2.10) Elektrické pripojenie 
Konzultujte návod k obsluhe POA1, kde je elektrické pripojenie zariadenia detailne popísané. 

 
2.11) Pripojenie ku zdroju napájania (obrázok 13) 
Pri modely PP7024: pripojte kábel napájacieho zdroja 230 V priamo ku svorkám, kde je pripojená poistka. 
Pri modely PP7224: pripojte kábel z jednotky PP7024 k veľkým svorkám. 

 
2.12) Používanie záložných akumulátorov (obrázok 14) (voliteľne) 
Zariadenie POP sa dodáva v komplete so skriňou, určenou pre inštaláciu záložných akumulátorov (voliteľne). Otvorte plastikový kryt na riadiacej 
jednotke a pripojte skrinku s akumulátorom. 

 

3) Ručné uvoľnenie mechanizmu 
 
Ručná prevádzka zariadenia (obrázok 10) musí byť použitá v prípade, že došlo k poruche systému alebo k poruche napájania. Ručné 
ovládanie brány je možné len vtedy, keď sa prevodový motor môže presúvať volne a je správne zostavený,  pomocou originálneho 
príslušenstva. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



4)  Testovanie a uvedenie do prevádzky 
 
Tu sa jedná o najdôležitejšie operácie, navrhnuté tak, aby bola 
zaručená maximálna bezpečnosť funkcie automatického systému. 
Testovacie procedúry môžu byť použité aj k pravidelnému 
overovaniu, či zariadenie, ktoré tvorí súčasť automatického systému, 
pracujú správne. Testovanie automatického systému musí prevádzať 
výhradne kvalifikovaný a skúsený personál, ktorý musí zistiť, ktoré 

testy je nutné previesť s ohľadom na hroziace riziká použitia a overiť 
zhodu systému s platnými právnymi ustanoveniami, smernicami a 
normami, obzvlášť so všetkými  ustanoveniami normy EN 12445, 
ktorá definuje spôsoby testovania automatických systémov ovládania 
brán.

 

4.1) Testovanie 
1. Uistite sa, že ustanovenie, spomínané v časti Výstražné 

upozornenia, sú starostlivo dodržované. 
2. Otestujte otváranie a zatváranie brány a uistite sa, že krídla 

brány sa pohybujú zamýšľaným smerom. Test by mal byť 
prevedený niekoľkokrát, aby bolo isté, že sa krídla brány 
pohybujú hladko, že sa pri pohybe nevyskytujú žiadne miesta 
s vysokým trením, a že pri montáži a pri nastavení pohybu 
nedošlo k žiadnym nedostatkom. 

3. Skontrolujte správnu funkciu bezpečnostných zariadení, jedného 
za druhým. 

4. Zmerajte dorazovú silu v súladu s normou EN 12445. Pokiaľ je 
pri redukovaní dorazovej sily využitá brzdná sila motora, snažte 
sa nájsť také nastavenie, ktoré by poskytlo najlepšie možné 
výsledky.

 
5) Údržba 
 
Všetky údržbárske práce sa musia prevádzať výhradne v súladu s bezpečnostnými pokynmi uvedenými v tejto príručke a podľa príslušných 
právnych úprav a noriem. Zariadenie POP nevyžaduje žiadnu zvláštnu údržbu. Napriek tomu je nutné sa pravidelne uistiť (aspoň raz za pol 
roka), že všetky súčasti zariadenia sú dokonale funkčné. Preveďte preto všetky testy a kontroly, uvedené v časti 4. 1 – Testovanie. Pokiaľ sú 
súčasti systému i iné zariadenia, postupujte podľa pokynov uvedených v príslušnom programe údržby. 
 

5.1) Likvidácia 
Zariadenie  POP je tvorené rôznymi typmi materiálov, z ktorých 
niektoré možno recyklovať (hliník, plasty, elektrické káble), kým 
ostatné musia byť zlikvidované (dosky plošných spojov). 
Varovanie: Niektoré elektronické súčiaski môžu obsahovať 
znečisťujúce látky. Neznečisťujte životné prostredie. Obstarajte si 
informácie o recyklácii alebo o systémoch likvidácie, ktoré sú vo 
vašom sídle k dispozícii a sú v súlade s miestnymi platnými 
predpismi.  
 
 
 

1. Odpojte automatický systém od zdroja elektrickej energie. 
2. Demontujte všetky súčasti a príslušenstvo. Postupujte 

v opačnom poradí krokov, ktoré sú popísané v kapitole 2 – 
Inštalácia.  

3. Vyberte dosky plošných spojov. 
4. Roztrieďte rôzny elektronický materiál a recyklovateľný materiál 

a odovzdajte ho autorizovanej spoločnosti, ktorá sa zaoberá 
likvidáciou materiálov a recykláciou. 

5. Oostávajúci materiál odovzdajte do autorizovaného zberného 
centra pre ekologickú likvidáciu nerecyklovateľných materiálov. 

6) Technické údaje 
 

  PP7024 PP7024 / V1 PP7224 * 
Napájanie VAC/Hz 230 / 50 120 / 50–60 / 
 V DC / / 24 
Maximálny prúd A –1 –2 3 
Výkon motora W 75 
Krútiaci sa moment Nm 180 
Doba otvorenia S 10 
Prevádzková teplota °C –20 ° ÷ +50 ° 
Trieda ochrany  IP 44 
Pracovný cyklus  30 % 
Trieda izolácie  1 B 
* Táto verzia nie je vybavená riadiacou jednotkou. 

 

7)  Príslušenstvo 
 
KIO – Kľúčom riadený voliaci spínač s uvoľňovacím káblom. 
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Návod a upozornenia pre užívateľa pohonu POP 
 
Blahoželáme vám, že ste si vybrali výrobok NICE ako systém 
automatického ovládania brány! 
 
Spoločnosť Nice S.p.a. vyrába súčasti pre automatizované 
ovládanie brán, dverí, vrát, rolovacích vrát, výkladných roliet a 
markíz: prevodové motory, riadiace jednotky, rádiové ovládače, 
svetelné majáky, fotobunky a rôzne ďalšie príslušenstvo. 
Spoločnosť Nice používa len tie najlepšie materiály a ich 
remeselné spracovanie je vždy prvotriedne. Spoločnosť Nice sa 
zameriava na inovačné riešenie, navrhnuté k zjednodušeniu 
použitia zariadenia, venuje  dôkladnú pozornosť  štúdiu 
technického riešenia a ergonomických parametrov svojich 
výrobkov, rovnako ako estetickému vzhľadu. Z celej širokej škály 
výrobkov spoločnosti Nice si iste váš inštalačný technik vyberie tie, 
ktoré sú najvhodnejšie pre vaše špecifické potreby. 
 
Spoločnosť Nice nie je výrobcom celého automatického systému, 
ktorý používate; ten je skôr výsledkom kombinácie jednotlivých 
operácií, prevedených vašim inštalačným technikom – menovite sa 
jedná o analýzu, vyhodnotenia a výber materiálu a vlastnú 
implementáciu systému. Každý automatický systém je preto 
unikátnym riešením. Váš inštalačný technik je jedinou osobou, 
ktorá má dostatok skúseností a profesionality,  vyžadovaných 
k nastaveniu systému. Jediný bude schopný uspokojiť vaše 
náročné požiadavky, teda požiadavky na bezpečný, spoľahlivý a 
trvanlivý systém, ktorý je zostavený v súladu s platnými zákonnými 
predpismi. 
 
Automatický systém nie je len veľmi pohodlným riešením, ale 
rovnako zlepšuje úroveň celkovej bezpečnosti vášho domova. 
Okrem toho vám vydrží dlhé roky s veľmi malou potrebou údržby. 
Aj keď automatický systém, ktorý ste si vybrali, spĺňa 
bezpečnostné požiadavky kladené platnou legislatívou, nijako to 
nevylučuje existenciu zostatkového rizika, tj. možnosti vzniku  

 
nebezpečia ktoré je obvykle výsledkom nesprávneho alebo 
neprimeraného používania. Preto sme pripravili nasledujúci zoznam 
krokov, ktoré je potrebné učiniť, a upozorňujeme na aktivity, ktorým je 
nutné zabrániť, aby nedochádzalo k prípadným nešťastným nehodám: 
 
o Pred prvým použitím automatického systému ovládania brány 

požiadajte svojho inštalačného technika, aby vám vysvetlil 
možné hroziace zvyškové riziká. Venujte niekoľko minút 
preštudovaniu užívateľského návodu, ktorý vám inštalačný technik 
odovzdá.  Uchovajte si tento návod k obsluhe pre budúce použitie. 
Prípadne ho odovzdajte ďalšiemu užívateľovi automatického 
systému. 

o Váš automatický systém je stroj, ktorý bude dôkladne plniť 
vaše príkazy. Neprimerané alebo nesprávne použitie môže viesť k 
vzniku nebezpečia. Nepoužívajte systém, pokiaľ sa v jeho blízkosti 
za prevádzky vyskytujú ľudia alebo predmety.  

o Deti: automatické systémy sú konštruované tak, aby zaručovali 
vysokú mieru bezpečnosti a istoty. Sú vybavené detekčnými 
zariadeniami, ktoré zabránia pohybu v prípade, že sa do dráhy 
pohybu dostanú ľudia alebo predmety, tzn., že zaručuje bezpečnú a 
spoľahlivú aktiváciu. Napriek týmto konštrukčným vlastnostiam sa 
doporučuje, aby sa deťom zabraňovalo hrať sa okolo priestoru 
automatického systému. Je treba držať diaľkové ovládanie 
z dosahu detí, aby sa tým zabránilo nechcenému aktivovaniu 
systému: automatický systém nie je hračka!. Zariadenie nie je 
hračka 

o Poruchy: Pokiaľ zistíte, že váš automatický systém nepracuje 
správne, odpojte napájanie systému a skúste hoj uviesť do pohybu 
ručným ovládaním. Nepokúšajte sa prevádzať žiadnu opravu. 
Zavolajte inštalačného technika a medzitým používajte systém bez 
automatického ovládania, s uvolnením prevodového motora, ako je 
popísané nižšie. 
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o Údržba: Obdobne ako iné stroje vyžaduje váš automatický 
systém pravidelnou údržbu, aby bola zaistená jeho dlhodobá 
životnosť a celková bezpečnosť. Zaistite pravidelnú údržbu 
podľa plánu na základe dohody s inštalačným technikom. 
Spoločnosť Nice doporučuje prevádzať pravidelnú údržbu 
každých šesť mesiacov, pokiaľ sa systém používa ako bežný 
domáci systém, ale tento interval údržby sa môže meniť na 
základe intenzity použitia. K prevádzaniu kontrol, údržby a 
opráv má oprávnenie iba kvalifikovaný inštalačný technik. 

o Žiadnym spôsobom nemodifikujte zariadenie alebo jeho 
naprogramovanie či parametre nastavenia, a to ani v prípade, 
že si myslíte, že by ste taký zásah dokázali previesť: za 
systém je zodpovedný váš inštalačný technik.  

o Konečné testy, pravidelné servisné kontroly a akékoľvek 
opravy musí osoba, ktorá ich previedla, riadne zaznamenať. 

Tieto záznamy musia zostať v rukách majiteľa automatického 
systému. 

o Likvidácia zariadenia: Na konci užitočnej životnosti automatického 
systému ho musí  demontovať kvalifikovaná osoba a všetok 
materiál musí byť recyklovaný alebo zlikvidovaný v súlade 
s miestnymi platnými zákonmi a predpismi o likvidácii odpadu. 

o V prípade poruchy alebo výpadku napájania: Pri čakaní na 
zásah inštalačného technika (alebo na obnovenie prerušeného 
napájania, pokiaľ váš systém nie je vybavený záložným zdrojom), 
môžete systém ovládať ako každý iný, bez automatického riadenia. 
Pokiaľ to budete chcieť previesť, ručne odistite prevodový motor – 
táto operácia je jediná, ktorú môže užívateľ systému volne 
prevádzať – bola prispôsobená konštruktérmi systému Nice tak, 
aby bola úplne jednoduchá, pohodlná a bez potreby použitia 
nástrojov alebo fyzickej námahy. 

 

Odblokovanie pohonu 
z vnútornej strany 
 
1. Nadvihnite kryt. 
2. Vložte uvoľňovací kľúč dodaný so 

zariadením a otočte ním v smere 
hodinových ručičiek, kým sa nezastaví. 

 

 

Odblokovanie pohonu z 
vonkajšej strany 
 
 
1. Dajte dolu plastikový kryt (1). 
2. Zaskrutkujte kolík (3) do uvoľňovacieho 

hriadeľa (2). 
3. Zaskrutkujte napínač kábla (4) do 

špeciálneho otvoru (5). 
4. Zaistite pružinu (6) ku kolíku (3) a 

k upevňovaciemu bodu, ktorý je vidieť 
na kryte. 

5. Zasuňte uvoľňovací kábel (7) do otvoru 
v kolíku (3) a do napínača kábla (4). 

6. Inštalujte plastikový kryt (1) do pôvodnej 
polohy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dôležité upozornenie: Pokiaľ je váš systém vybavený diaľkovým 
ovládaním, ktoré po určitej dobe nepracuje správne alebo 
nepracuje vôbec, môže to byť tým, že sú vybité batérie (v závislosti 
na type batérie môže k takej situácii dôjsť po niekoľkých 
mesiacoch až dvoch alebo troch rokoch). V takom prípade uvidíte, 
že svetlo, ktoré potvrdzuje vysielaný signál, je slabé alebo nesvieti 
vôbec, prípadne sa rozsvieti len krátko. Než zavoláte inštalačného 
technika, pokúste sa batériu vymeniť za batériu z iného, 
funkčného, diaľkového ovládania. Pokiaľ je problém spôsobený 
vybitými batériami, stačí ich vymeniť za batérie zhodného typu. 
 
 
 
 
 

 
Ste spokojný ? Ak si želáte vybaviť váš dom novým 
automatickým systémom, zverte svoje požiadavky vášmu 
špecialistovi na inštalácie a použite výrobky firmy NICE, máte 
záruku potrebnej odbornej znalosti a najprogresívnejších výrobkov 
na trhu, s rysmi neprekonateľného výkonu a maximálnej 
kompability. 
Ďakujeme vám, že ste si našli čas a prečítali si tento návod a 
upozornenia. Želáme vám čo najväčšiu spokojnosť pri používaní 
vášho nového automatického systému. Vášmu špecialistovi na 
inštalácie bude potešením pomôcť vám so všetkými súčasnými a 
budúcimi požiadavkami. 
 

  

  


