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PT - Adendo ao Guia Rápido

ANTES DE INSTALAR E PROGRAMAR ESTA UNIDADE POR 
FAVOR LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL E RETENHA-O 
PARA FUTURA CONSULTA.
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PT

2

PT – Declaração de Conformidade da UE (N. 605/TTN) e declaração de incorporação de “quase-
máquina”

Revisão: 0 – Idioma:PT – Nome do fabricante: NICE S.p.A. - Endereço: Via Pezza Alta N°13, 31046 
Rustignè di Oderzo (TV) Itália – Pessoa autorizada a elaborar a documentação técnica: NICE 
S.p.A. - Tipo di produto: Mo- torredutor eletromecânico - Modelo/Tipo: TTN3724HS, TTN3724RHS, 
TTN6024HS, TTN6024RHS - Acessórios: -

O abaixo assinado Roberto Griffa,  na qualidade de Diretor Executivo, declara sob sua própria 
responsabilidade que o produto acima indicado está em conformidade com as disposições impostas 
pelas seguintes diretivas:

• Diretiva 2014/30/UE (EMC):

O produto também está em conformidade com a seguinte diretiva de acordo os requisitos previstos 
para as “quase-máquinas” (Anexo II, parte 1, seção B):

• Diretiva 2006/42/CE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 17 de maio de 2006 
relativa às máquinas e que altera a diretiva 95/16/CE (reformulação).

- Declaramos que a documentação técnica pertinente foi elaborada em conformidade com o Anexo 
VII B da Diretiva 2006/42 / CE e que os seguintes requisitos essenciais foram respeitados:

- O fabricante compromete-se a transmitir às autoridades nacionais, em resposta a um pedido 
fundamentado, as informações pertinentes sobre a “quase-máquina”, sem prejuízo dos seus 
direitos de propriedade intelectual.

-	 Se	a	“quase-máquina”	entrar	em	serviço	em	um	país	europeu	com	uma	língua	oficial	diferente	
da utilizada nesta declaração, o importador tem a obrigação de associar a esta declaração a 
respectiva tradução.

-	 Advertimos	que	a	“quase-máquina”	não	deve	ser	colocada	em	serviço	até	que	a	máquina	final	
em que será incorporada seja, por sua vez, declarada em conformidade, se aplicável, com as 
disposições da Diretiva 2006/42 / CE.

Além disso, o produto está em conformidade com as seguintes normas:
EN 60335-1:2002 + A1:2004 + A11:2004 + A12:2006 + A2:2006 + A13:2008 + A14:2010 + A15:2011 
EN 60335-2-103:2003+A11:2009L

Local e Data: Oderzo, 11/05/2017  Eng. Roberto Griffa
 Diretor Executivo
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Instalação Típica 
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Model L max (mm) L min (mm Travel (mm) W (mm) H (mm)

TTN6024HSC 1710 1030 680
105 170

TTN3724HSC 1370 860 510
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Modelo Ângulo X (cm) Y (cm)

TTN6024HSC 100° 20 28

115° 28 28

TTN3724HSC
110° 18 18

90° 25 25

90° 15 15
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Este manual é um resumo das fases de instalação e funcionamento com 
os valores padrão: o manual de instruções completo (instalação, conexões, 
configurações	 de	 parâmetros,	 diagnósticos,	 etc.)	 pode	 ser	 baixado	 no	 site		
www.nice.com.br
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Desbloqueio da automação 

Bloqueio da automação 

3
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Manual completo: www.nice.com.br
Para ser entregue ao usuário

Número de Série:__________________________________________

Data: ________________________________
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Os produtos do segmento de Automação e Segurança possuem garantia de todas as partes, peças 
e componentes contra eventuais defeitos de fabricação pelo prazo de 3 (três) meses (garantia legal) 
mais	9	 (nove)	meses	de	garantia	adicional,	 comprovada	mediante	apresentação	de	nota	 fiscal	 de	
compra	do	produto	pelo	consumidor	final.	
Em caso de possível problema no produto, este deverá ser encaminhado à um distribuidor autorizado 
Nice Brasil para esta linha de produto, e se constatado defeito de fabricação, o reparo à critério da Nice 
Brasil, poderá incluir a substituição de peças ou placas por novas ou recondicionadas equivalentes. 
Este produto e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original.
A garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer das hipóteses a seguir:
a)	Não	 forem	observadas	 as	 especificações	 técnicas	 do	 produto	 e	 recomendações	 do	Manual	 de	
Instalação quanto às condições de aplicação e adequação do local para instalação, tais como tensão 
elétrica compatível com o produto, características de uso etc.
b) Houver danos provocados por acessórios ou equipamentos acoplados ao produto que não sejam 
da linha de produtos do Grupo Nice Brasil; 
c)	Tenha	ocorrido	mau	uso,	má	conservação	ou	se	o	produto	tiver	sofrido	alterações	ou	modificações	
estéticas e/ou funcionais, bem como, se tiver sido realizado conserto por pessoas ou entidades não 
credenciadas pela Nice Brasil;
d) Quando os danos do produto forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (raios, 
inundações, desabamentos etc.), umidade, tensão na rede elétrica (sobre tensão provocada por 
acidentes	ou	flutuações	excessivas	da	rede	elétrica),	influência	de	natureza	química	ou	eletromagnética,	
decorrente do desgaste natural das partes, peças e componentes;
e) Quando houver falhas no funcionamento normal do produto decorrentes da falta de limpeza e 
excesso de resíduos, má conservação, bem como decorrentes da ação de animais (insetos, roedores 
ou animais domésticos), ou ainda, decorrentes da existência de objetos em seu interior, estranhos ao 
seu	funcionamento	e	finalidade	de	utilização
f)	Certificado	de	garantia	ou	número	de	série/lote	forem	rasurados	ou	apresentem	sinais	de	adulteração.
g) O produto houver sido violado e ou peças não originais constatadas.
h)	Quando	não	for	apresentada	a	Nota	fiscal	de	compra	do	produto.
i) Na eventualidade do Consumidor solicitar o atendimento domiciliar, deverá encaminhar-se ao Serviço 
Autorizado mais próximo para consulta da taxa de visita técnica. Caso seja constatada a necessidade 
da retirada do produto, as des¬pesas decorrentes, transporte, segurança de ida e volta do produto, 
ficam	sob	a	responsabilidade	do	Consumidor.
Caso	não	seja	constatado	defeito	de	fabricação,	e	seja	identificado	falhas	provenientes	de	instalação	
ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as despesas.
O	 transporte	 e	 a	 embalagem	 do	 produto	 ficam	 por	 conta	 e	 risco	 do	 comprador.	 Sendo	 estas	 as	
condições deste Termo de Garantia complementar, a Nice Brasil se reserva o direito de alterar as 
características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem aviso prévio.

Nome do Comprador: _______________________________________________________________
Assinatura do Comprador: ___________________________________________________________
N° da Nota Fiscal: __________________________________________________________________
Data da Compra: __________________________________________________________________
Modelo: _________________________________________________________________________  
Lote: ____________________________________________________________________________
Distribuidor: ______________________________________________________________________

Termo de garantia
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De Segunda à Sexta das 08:00 às 17:00
Telefone: +55 (11) 97594-3148 (WhatsApp)
E-mail: assistenciatecnica@niceforyou.com

Suporte ao cliente
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niceforyou.com/br

Acompanhe no Facebook
/nicegroupbrasil 

Assista no YouTube
/nicebrasil 

Siga no Instagram
@nicebrasiloficial

ISO 9001:2015


