
Manual do Usuário Porta 
Automáticas NICE 

PT - Instruções e avisos de segurança para instalação e uso e termo 
de garantia.
Aviso: Siga todas as instruções de segurança e instalação correta-
mente para evitar ferimentos graves. A instalação deverá ser feita 
por um profissional, procure um distribuidor.
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1- INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E ADVERTÊNCIA

2- IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas com capacidades físicas,
sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com falta de experiência e 
conhecimento (inclusive crianças), a menos que tenham recebido instruções 
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa
responsável pela sua segurança. Recomenda-se que as crianças sejam vigia-
das e orientadas, assegurando que não brinquem com o produto.

Antes de utilizar o automatizador, leia e siga rigorosamente
todas as instruções contidas neste manual.
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3- ALIMENTAÇÃO (Rede elétrica)

4- MODO DE DESLIGAMENTO

A rede elétrica disponibilizada, para o Automatizador Nice, deve ser de 220V ex-
clusiva, saindo direto do quadro de distribuição, com disjuntores de ação rápida, 
de no máximo 6 amperes. Para rede elétrica com outra tensão deve se consultar 
um técnico especializado ou um revendedor autorizado.

Para o desligamento total do automatizador é necessários retirar o cordão de 
alimentação pelo plugue, desligar o disjuntor ou o interruptor disponibilizado 
para o automatizador.

IMPORTANTE
Fixe a etiqueta de destravamento manual no equipamento de

forma que seja visível para todos os usuários.

ATENÇÃO
Verifique sempre o estado das etiquetas. Caso os adesivos
se danifiquem ou se tornem ilegíveis, adquira outro em um 

Representante Nice.
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5- INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Antes de ligar ou acionar o automatizador verifique se as folhas moveis da 
porta estão livres, ou seja, sem nada obstruindo seu percurso (caminho) e tenha 
certeza de que não há crianças, animais, objetos ou obstáculos no percurso do
movimentador;

2.Toda a vez que for ligado ou religado em caso queda de energia elétrica, o
automatizador automaticamente faz a leitura de percurso de trabalho da porta. 
Durante a execução desta operação a central não atenderá a nenhum outro 
comando, e deve se tomar a precaução de que não haja nenhum obstáculo 
em seu percurso, uma vez feita a leitura de percurso o automatizador voltará a 
funcionar normalmente;

3. Toda vez que a porta com o automatizador for trancada com fechadura manu-
al, deve desligar o automatizador, para evitar que o mesmo fique tentando abrir 
caso alguém se aproxime de alguns dos sensores;

4. Evite colocar objetos que possam se movimentar no raio de ação dos radares
(plantas, cortinas, ventiladores e etc.), para que os radares não detectem
movimentos falsos e a porta fique abrindo constantemente;

5. Em hipótese alguma modificar ou alterar configurações na central de coman-
do ou alterar nenhuma parte mecânica do automatizador sem a presença de um
técnico especializado e autorizado.

6. Antes de realizar a limpeza, sempre desligue a energia elétrica, não lavar os 
vidros utilizando uma mangueira com jato de água. Para a limpeza externa do 
trilho não utilize produtos abrasivos, tais como esponja de aço, thinner, solupan 
líquido e demais solventes . Não usar nenhum tipo de lubrificante na correia e 
roldanas

7. O Sistema eletrônico dos automatizadores possuem anti esmagamento, 
evitando que pessoas sejam esmagadas (apertadas) pelas folhas de vidro da 
porta;

AVISO 
Instruções de segurança importantes. 

Siga todas as instruções deste manual. 
A instalação incorreta pode levar a ferimentos graves.
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6- SISTEMA DE DESTRAVAMENTO

8. É obrigatório o uso de FOTOCÉLULAS para a segurança de todos os usu-
ários;

9. Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo 
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;

10. É de muita importância esperar o final do curso de movimentação do auto-
matizador e manter as pessoas distantes até que o portão esteja completamente 
aberto ou fechado;

11. Freqüentemente, examine a instalação, o sistema de segurança, os suportes 
de fixação, o desgaste mecânico, danos ou desequilíbrio. O bom estado mecâni-
co (abertura e fechamento adequados). Não execute reparos ou adaptações por 
sua conta. Procure um técnico especializado para execução dos reparos, já que 
uma falha na instalação ou reparo inadequado pode causar lesões ao usuário; 
Qualquer dúvida ou problemas entre em contato com o distribuidor ou com a 
revenda onde foi adquirido o equipamento.

Quando ocorrer falta de energia elétrica, o sistema de porta automática fica 
inativo, portanto basta apenas abrir a porta em modo manual.
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A central eletrônica possibilita a instalação de outros acessórios que agregam funções 
ao automatizador e dão mais conforto e segurança ao usuário:
Itens de serie:
Fotocélula: Evita que a porta feche caso haja alguém ou algum obstáculo
no percurso.
Acessórios opcionais:
Radar: Sensor que aciona a porta automática quando uma pessoa
aproxima de seu raio de detecção.
Receptor: equipamento que permite acionar a porta através de
transmissores.
Trava Eletromagnética: Dispositivo de segurança que controla o acesso
de pessoas a um ambiente, funcionando junto aos controles de acesso.

7- INFORMAÇÕES DE FUNCIONAMENTO DOS RADARES

8- CENTRAL DE COMANDO



7

Antes de fazer a limpeza da porta, sempre desligue a energia elétrica. (vide pagina 4)

1. Não utilizar mangueiras com jato de água ou qualquer outro tipo de equipamento que 
possa vir a molhar o automatizador Nice.

2. A limpeza do equipamento dever ser feita com panos ou estopas umedecidos em 
aguá ou álcool e materiais de limpeza não abrasivos ou corrosivos.

3. As roldanas não necessitam de nenhum tipo de lubrificação, pois seu material é com-
posto de agentes lubrificante, somente faça limpeza nas aéreas de atrito.

4. Se estiver utilizando trilho embutido no piso, conserva lo sempre limpo, para que 
possíveis objetos não dificultem ou atrapalhem o movimento das folhas moveis do au-
tomatizador.

O Seletor de funções possibilita ao usuário definir o modo de trabalho da porta (Entra-
da e saída liberada, somente entrada liberada, somente saída liberada, porta fechada, 
abertura parcial e sempre aberta). Estas configurações são de fácil execução basta 
pressionar o botão que representa o modo de funcionamento que desejar no seletor 
digital de funções, assim que a configuração for aceita aparecera no display do
seletor “Enviado com Sucesso!!!”.

SOMENTE ENTRADA:
ENTRADA E SAÍDA (fluxo normal):
PORTA ABERTA:
PORTA FECHADA:
SOMENTE SAÍDA:
ABERTURA PARCIAL:

9- INFORMAÇÕES PARA A LIMPEZA

9- SELETOR DE FUNÇÕES (configurações de funcionamento).
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Atenção.
As configurações de funcionamento devem ser feitas

preferencialmente com a porta parada.

PORTA FECHADA

PORTA ABERTA

SOMENTE SAÍDA

SOMENTE ENTRADA

Ao acionar esta função a porta permanecerá fechada até segunda 
ordem, inibindo os radares e acendendo no seletor digital de funções 
o led vermelho. (Permitindo somente MASTER)

Ao acionar esta função a porta permanecerá aberta até segunda or-
dem, inibindo os radares e acendendo no seletor digital de funções 
o led verde.

Ao acionar esta função a porta permitirá apenas o fluxo de saída, não 
permitindo a entrada, habilitando apenas o radar interno e acendendo 
o led azul correspondente.

Ao acionar esta função a porta permitirá apenas o fluxo de entrada, 
não permitindo a saída, habilitando apenas o radar externo e acen-
dendo o led azul correspondente.
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Importante.
Caso haja duvidas sobre o funcionamento do seletor digital
de funções procure um técnico especializado Nice ou um

distribuidor Nice mais próximo.

ENTRADA E SAÍDA (FLUXO NORMAL)

ABERTURA PARCIAL

Ao acionar esta função, quando a porta receber um comando de aber-
tura, abrirá apenas o percurso previamente cadastrado, não fazendo 
a abertura total da porta e acendendo no seletor digital de funções o 
led azul. (Para utilizarmos esta função devemos pedir para o técnico
no momento da instalação que grave o percurso de abertura parcial).

Para habilitar esta função devemos acionar os botões das 
funções somente entrada e somente saida. Ao acionar es-
tas funções a porta permitira o fluxo de entrada e saída, 
habilitando o radar externo e o radar interno acendendo no 
seletor digital de funções os leds azuis dos botões somente 
entrada e somente saída.
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TERMO DE GARANTIA
Os produtos da marca Nice 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 Ma-
nual 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.
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 na-
tureza (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 lim-
peza 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.
Caso não seja constatado defeito de fabricação, e seja identificado falhas
provenientes de instalação ou uso inadequados, o consumidor deverá arcar com as des-
pesas.
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___________________________________________
Nº da nota fiscal__________________________________________________
Data da compra__________________________________________________
Modelo_________________________________________________________
Lote:___________________________________________________________
Distribuior:______________________________________________________



Instalador:
Whatsapp:  Sim/Si       Não/No
Whatsapp:  Sim/Si       Não/No

Tel. 1:  Operadora (          )       (    )
Tel. 2:  Operadora (          )       (    )
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Assita no Youtube
/NiceBrasil

Acompanhe no 
Facebook
/NiceBrasil

Siga no Instagram
/NiceBrasil

www.niceforyou.com/br

PÓS VENDA: 
(19) 2113-2727


