
 

 
NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ AUTOMATICKÉHO BRÁNOVÉHO POHONU 

POPKIT   

o Poruchy: Pokud zjistíte, že váš automatický systém nepracuje správně, odpojte napájení systému a zkuste jej uvést do pohybu ručním 
ovládáním. Nepokoušejte se provádět žádnou opravu. Zavolejte instalačního technika a mezitím používejte sytém bez automatického 
ovládání, s uvolněním převodového motoru, jak je popsáno níže. 

o Údržba: Obdobně jako jiné stroje vyžaduje váš automatický systém pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jeho dlouhodobá životnost 
a celková bezpečnost. Zajistěte pravidelnou údržbu podle plánu na základě dohody s instalačním technikem. Společnost Nice 
doporučuje provádět pravidelnou údržbu každých šest měsíců, pokud se systém používá jako běžný domácí systém, ale tento interval 
údržby se může měnit na základě intenzity použití. K provádění kontrol, údržby a oprav má oprávnění pouze kvalifikovaný instalační 
technik. 

o Žádným způsobem nemodifikujte zařízení nebo jeho naprogramování či parametry nastavení, a to ani v případě, že si myslíte, že byste 
takový zásah dokázali provést: za systém je odpovědný váš instalační technik.  

o Konečné testy, pravidelné servisní kontroly a jakékoliv opravy musí osoba, která je provedla, řádně zaznamenat. Tyto záznamy musí 
zůstat v držení majitele automatického systému. 

o Likvidace zařízení: Na konci užitečné životnosti automatického systému ho musí  demontovat kvalifikovaná osoba a všechen materiál 
musí být recyklován nebo zlikvidován v souladu s místně platnými zákony a předpisy o likvidaci odpadu. 

o V případě poruchy nebo výpadku napájení: Při čekání na zásah instalačního technika (nebo na obnovení přerušeného napájení, 
pokud váš systém není vybaven záložními akumulátory), můžete systém ovládat jako každý jiný, bez automatického řízení. Pokud to 
budete chtít provést, ručně odjistěte převodový motor – tato operace je jediná, kterou může uživatel systému volně provádět – byla 
uzpůsobena konstruktéry systému Nice tak, aby byla zcela snadná, pohodlná a bez potřeby použití nástrojů nebo fyzické námahy. 

 

Odblokování pohonu z vnitřní 
strany 

1. Zvedněte kryt. 
2. Vložte uvolňovací klíč dodaný se zařízením a 

otočte jím po směru hodinových ručiček, dokud se 
nezastaví. 

 
 

 
Odblokování 

pohonu  z vnější 
strany  

 
o Sejměte plastikový kryt (1). 
o Zašroubujte kolík (3) do uvolňovacího hřídele (2). 
o Zašroubujte napínač kabelu (4) do speciálního 

otvoru (5). 
o Zajistěte pružinu (6) ke kolíku (3) a 

k upevňovacímu bodu, který je vidět na krytu. 
o Zasuňte uvolňovací kabel (7) do otvoru v kolíku (3) 

a do napínače kabelu (4). 
o Instalujte plastikový kryt (1) do původní polohy. 

 
 

 

 

 

Důležité upozornění: Pokud je váš systém vybaven dálkovým ovládáním, které po jisté době nepracuje správně nebo 
nepracuje vůbec, může to být tím, že jsou vybité baterie (v závislosti na typu baterie může k takové situaci dojít po několika 
měsících až dvou nebo třech letech). V takovém případě uvidíte, že světlo, které potvrzuje vysílaný signál, je slabé nebo nesvítí 
vůbec, případně se rozsvítí pouze krátce. Než zavoláte instalačního technika, pokuste se baterie vyměnit za baterie z jiného, 
funkčního, dálkového ovládání. Pokud je problém způsoben vybitými bateriemi, stačí je vyměnit za  stejné baterie shodného 
typu. 

Jste spokojeni? Pokud chcete ve svém domě nainstalovat další automatický systém, kontaktujte svého instalačního technika a 
použijte výrobky společnosti Nice. Získáte tak služby specialistů a nejmodernější výrobky, které jsou na trhu k dispozici, 
vynikající parametry a maximální kompatibilitu systému.  

Děkujeme vám, že jste si prostudovali tento návod k obsluze. Věříme, že budete  se svým novým systémem spokojeni.  Pro 
jakékoliv současné nebo budoucí výměny součástí kontaktujte prosím svého spolehlivého instalačního technika. 

 


