
Gratulacje z powodu wybrania produktu NICE! urz¹dzenie zgodnie z Waszymi wymaganiami, 
pewnie i niezawodnie, a jednoczeœnie odpowiednio 

Nice S.p.A. produkuje elementy do automatyzacji do obowi¹zuj¹cych norm.
bram, drzwi, rolet, zas³on przeciws³onecznych, Na sz a au to ma ty ka , po za  as pe kt am i 
si³owniki, centrale sterowania, sterowanie radiowe, bezpieczeñstwa jest bardzo wygodna i ze wzglêdu 
lampy, fotokomórki oraz osprzêt. na proste rozwi¹zania konstrukcyjne zapewnia 
Nice wykorzystuje materia³y i obróbkê wysokiej wieloletnie bezawaryjne dzia³anie.
jakoœci, a poprzez poszukiwanie innowacji oraz Jednak, stosowanie nawet najlepszej 
wyszukanych  rozwi¹zañ  t echn icznych ,  automatyki zgodnej z wymaganymi normami 
estetycznych i ergonomicznych do maximum bezpieczeñstwa nie wyklucza istnienia „cienia 
upraszcza korzystanie z urz¹dzeñ. ryzyka” tzn. powstania niebezpiecznych sytuacji 
Wasz instalator z pewnoœci¹ dokona wyboru spowodowanych zazwyczaj lekkomyœlnoœci¹ lub 
produktu najbardziej odpowiadaj¹cego waszym b³êdnym u¿ytkowaniem.
wymaganiom.

Nice jednak¿e nie jest wykonawc¹ monta¿u 
Waszej automatyki, jego wykonanie jest wynikiem 
analizy, wyboru materia³ów i wykonania  
urz¹dzenia przez Waszego zaufanego instalatora.
Ka¿dy rodzaj automatu jest odpowiedni dla 
pewnego typu bramy i tylko Wasz instalator posiada 
doœwiadczenie i profesjonalizm, aby zamontowaæ 

Instrukcje i ostrze¿enia 
przeznaczone dla u¿ytkownika. 

si³owniki do bram gara¿owych
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Wa¿ne: Jeœli Wasze urz¹dzenie, wyposa¿one w sterowanie radiowe, zaczyna stwarzaæ problemy, mo¿e to byæ spowodowane wyczerpaniem 
siê baterii (zale¿nie do typu mo¿e ona wyczerpaæ siê po kilku miesi¹cach lub  po dwóch /trzech latach). Mo¿na to stwierdziæ na podstawie 
obserwacji intensywnoœci œwiate³ka potwierdzaj¹cego transmisjê. Zanim wezwiecie instalatora spróbujcie zamieniæ bateriê z drugim 
przekaŸnikiem. Jeœli problem tkwi w wy³adowanej baterii, wystarczy wymieniæ ja na now¹ tego samego typu.

Jesteœcie zadowoleni? W przypadku, gdybyœcie chcieli zainstalowaæ sobie dodatkowy automat, udajcie siê do tego  samego instalatora, Nice 
zaœ ze swojej strony zapewni Wam najnowoczeœniejsze na rynku ,bezawaryjne i kompatybilne produkty wraz z konsultacj¹ specjalisty.

Dziêkujemy Wam za przeczytanie tych zaleceñ oraz ¿yczymy zadowolenia z Waszego nowego automatu: jeœli w przysz³oœci bêdzie 
potrzebowaæ nowego urz¹dzenia, zapraszamy do nas za poœrednictwem instalatora, którego ju¿ raz obdarzyliœcie Waszym zaufaniem.

Aby unikn¹æ takich „niespodzianek” pragniemy udzieliæ Wam kilku niezbêdnych rad:
Przed pierwszym u¿yciem automatu nale¿y zastosowaæ siê do zaleceñ instalatora i poœwiêciæ kilka minut na 

lekturê dostarczonej przez niego instrukcji obs³ugi i ostrze¿eñ dla u¿ytkownika;
· Wasz automat jest urz¹dzeniem bardzo dok³adnie wykonuj¹cym Wasze polecenia; dlatego te¿ lekkomyœlne 

lub niew³aœciwe u¿ycie go mo¿e staæ siê niebezpieczne; Nie uruchamiajcie automatyki, jeœli w zasiêgu jej 
dzia³ania znajduj¹ siê osoby, zwierzêta lub rzeczy;

· Dzieci: urz¹dzenie gwarantuje wysoki stopieñ bezpieczeñstwa, zawiera systemy nie pozwalaj¹ce na 
uruchomienie, w przypadku obecnoœci osób lub rzeczy. Roztropnym bêdzie jednak zabroniæ dzieciom zabawy 
w pobli¿u bramy oraz nie zostawiaæ pilota w ich zasiêgu, aby unikn¹æ przypadkowego uruchomienia  to nie 
jest zabawka!
· Anomalie: jeœli zauwa¿ycie jakiekolwiek nieprawid³owoœci w dzia³aniu automatu, natychmiast od³¹czcie 
zasilanie oraz odblokujcie mechanizm rêczny. Nie próbujcie sami napraw, ¿¹dajcie ich od Waszego zaufanego 
instalatora: w miêdzyczasie, po odblokowaniu mechanizmu rêcznego, urz¹dzenie mo¿e dzia³aæ rêcznie

· Czynnoœci konserwacyjne: Jak wszystkie urz¹dzenia, aby Wasz automat móg³ jak najd³u¿ej funkcjonowaæ 
bezawaryjnie i bezpiecznie, wymaga on okresowych czynnoœci konserwacyjnych. Uzgodnijcie z Waszym 
instalatorem okresowy program tych czynnoœci. Nice radzi, przy standardowym, domowym u¿ytkowaniu, 
dokonywanie przegl¹dów co 6 miesiêcy, okres ten mo¿e siê jednak zmieniaæ, w zale¿noœci od intensywnoœci 
u¿ytkowania. Jakakolwiek interwencja kontrolna, serwisowa, czy naprawcza musi byæ przeprowadzana przez 
wykwalifikowany personel.

· Tak¿e w przypadku, gdy jesteœcie pewni swoich umiejêtnoœci techniczno-elektronicznych, nie modyfikujcie 
urz¹dzenia i parametrów jego oprogramowania,odpowiedzialnoœæ za to spoczywa na Waszym instalatorze.

· Koñcowa kolaudacja(?), serwisy okresowe i ewentualne naprawy musz¹ byæ dokumentowane przez 
wykonuj¹cego, a dokumenty przechowywane u w³aœciciela urz¹dzenia.

· Zbyt. Po ca³kowitym zu¿yciu siê automatyki, up³ynnienie powinno zostaæ wykonane przez osoby 
wykwalifikowane, a materia³y poddane recyklingowi lub zbyte zgodnie z aktualnie obowi¹zuj¹cymi 
przepisami.

· W przypadku zepsucia siê lub braku zasilania. W oczekiwaniu na interwencjê waszego instalatora (lub 
powrót dop³ywu energii elektr., jeœli urz¹dzenie nie jest zaopatrzone w bateria rezerwowe), automat mo¿e 
dzia³aæ, bêd¹c otwierany rêcznie. By przestawiæ go na dzia³anie rêczne, nale¿y wykonaæ odblokowanie 
rêczne: czynnoœæ ta jest jedyn¹ ingerencj¹, która mo¿e byæ wykonywana przez u¿ytkownika automatyki. 
Funkcja ta jest szczególnie dopracowana przez Nice tak, aby zagwarantowaæ Wam, jak naj³atwiejsze 
u¿ytkowanie urz¹dzenia, bez wykorzystywania jakichkolwiek narzêdzi, czy wysi³ku fizycznego.

 W przypadku braku zasilania lub awarii si³ownika nale¿y: W przypadku gdy nie ma osobnego wejœcia do gara¿u nale¿y 
1. poci¹gn¹æ linkê wysprzêglania si³ownika (pionowo w dó³) zaopatrzyæ siê w system wysprzêglania si³ownika od zewn¹trz 
2. rêcznie podnieœæ bramê SPA2. O te elementy pytaj swojego sprzedawcê.
3. rêczne zamkniêcie bramy spowoduje ponowne zasprzêglenie 
si³ownika
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