
 

 

Návod na instalaci dvířek pro automatické otvírání u kurníku. 

1. VŠEOBECNĚ 
 

Tento návod na použití obsahuje pokyny pro instalaci námi dodávaných dvířek. Než začnete dvířka 
používat a instalovat, pozorně si přečtěte tento návod k instalaci a dodržujte v něm uvedené pokyny. 
Návod na použití uschovejte pro pozdější použití! 
 
2. ŘÁDNÉ UŽÍVAŃÍ 
 
Automatická dvířka do kurníku se otevírají a zavírají přes kladku (nebo i bez kladky, pokud to umístění 
dovolí) automatické otvíraní, které lze zakoupit samostatně nebo v sadě s dvířky. Dvířka jsou určené pouze 
pro veškerou drůbež, ne pro jiné druhy zvířat.  
 
3. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 
 
UPOZORNĚNÍ  
 
V případě neodborného použití hrozí riziko poranění zvířat a poškození věcí! 
• Zajistěte, aby se v rizikové oblasti pohyblivých části nevyskytovala žádná zvířata nebo děti. 
• Musí být zvolena odpovídající hmotnost dvířek. 
• Musí být zajištěna vždy čistota vodících drážek. 
• V zimním období odstraňujte případný sníh a možnou vzniklou námrazu. Ideálně nad dvířka a 
mechanizmus instalujte vhodnou stříšku. 
 
4. OBSAH DODÁVKY 
 
• Dvířka dle zvolené velikosti a provedení. 
• 2x vodící lišty dvířek (převážně hliníkové provedení). 
• 4x šroub do dřeva pro uchycení vodících lišt.  
• Vodící kladky (jsou-li součástí standardní dodávky a objednávky). 
• Návod na montáž. 
 
5. K MONTÁŽI BUDETE POTRĚBOVAT 
 
Metr, křížový šroubovák a vodováhu.  
 
6. MONTÁŽ - VHODNÉ MÍSTO A MONTÁŽNÍ SITUACE 
 
Montážní situaci si nejdříve naplánujte, obzvláště vedení šňůry od dvířek k přístroji a umístění přístroje. Pro 
umístění automatického otvírače můžete využít několik variant (viz nákres). Vyberte tu nejvhodnější pro 
váš kurník. Vyberte i dostatečnou velikost dvířek (vyrábíme i na zakázku dle dodaných rozměrů různé typy 
dvířek). Pro zadání rozměrů použijte naše vyobrazení a označení kót. 

 



 

 

UPOZORNĚNÍ 
 
V případě neodborného použití hrozí riziko poranění zvířat a poškození věcí! 
• Působení síly dvířek může vést k poranění zvířat. Vyberte dostatečnou velikost dvířek! 
• Chybnou montáží může dojít ke vzniku nebezpečných míst pro zvířata. 
• Pro elektronickou jednotku automatických dvířek do kurníku vyberte místo s rovným a dostatečně nosným 
podkladem. 
• Místo montáže musí být chráněno před deštěm, sněhem a námrazou. 
• Pokud máte elektronickou jednotku automatických dvířek bez světelného senzoru a podmínky vám to 
umožní, doporučujeme instalovat automat i dvířka uvnitř kurníku.  
• Použijete-li vodící kladky (doporučujeme použít kladky s nerezovými ložisky) pro vedení šňůry dbejte na 
jejich stálou čistotu a hladký chod. Ve vyobrazení je ukázáno několik možností jejich uspořádání. 
• Elektronická jednotka se montuje vždy ve vzpřímené poloze s vývodem šňůry na spodní straně. Dvířka 
nebo první vodící kladka musí být namontována tak, aby šňůra vedla z přístroje rovně. Poslední vodící 
kladka u dvířek musí být namontována tak, aby směřovalo rovně nahoru na střed dvířek. 
 
7. UPEVNĚNÍ DVÍREK A ELEKTRONICKÉ JEDNOTKY 
 
a) Upevněte vodící lišty pomocí dodaných 4 šroubů a zasuňte dvířka do drážek vodících lišt. Použijte 

vodováhu a přiložený montážní materiál. Vodící lišty přišroubujte dle vyobrazení do vhodného místa, 
vemte v úvahu prostor pro zvednutí dvířek, šířku průchodu, případnou instalaci kladek apod. Dvířka 
jsou zasunuta do vodících lišt maximálně 5 mm na každé straně.  

 
 
Následně zkontrolujte, jestli jsou splněny následující podmínky: 
 
• Dvířka se pohybují ve vertikálním směru a vlastní tíhou se posouvají do uzavřené polohy. 
• Dvířka mají lehký chod ve vodících lištách. Pro vysunutí dvířek není zapotřebí žádná velká síla a při jejich 
puštění se dvířka samočinně a spolehlivě zasunou. Případně aplikujte do drážek několik kapek oleje. 
• Tažná šňůra vede bez překážek od dvířek až k přístroji, aniž by se třela o cizí tělesa. 
• Vodící lišty dvířek jsou namontována odborně, zejména vodorovně, lišty dvířka nesvírají a dvířka mají i 
dostatečnou vůli ve vodících lištách (alespoň 5 mm na každé straně).  
• Přístroj, všechny vodící kladky a dvířka se nacházejí na jedné úrovni. Šňůra proto později nebude drhnout 
o kraje vodících kladek. 
• Všechny vodící kladky se otáčejí bez velkého odporu. 
 
 
 



 

 

 
 

b) Připevněte elektronickou jednotku a uvažte tažnou šňůru. Tažnou šňůru přivažte do otvoru ve dvířkách. 
Postupujte přitom dle dodaného návodu k dodané elektronické jednotce.  Nejprve najeďte elektronikou 
do horní koncové polohy (převážně výchozí stav šňůrky – je namotaná v jednotce.  Šňůra se namotá do 
elektronické jednotky, až se uzel pro doraz dostane až ke krytu jednotky. Dvířka jsou v horní koncové 
poloze (dvířka jsou zcela otevřeny). V horních koncové poloze ponechte trochu místa pro eventuální 
doraz, aby se motor včas vypnul a nedošlo k jeho přetížení. Tažnou šňůru spojte se dvířky tak, aby se 
dvířka při natažené šňůře nacházela v horní koncové poloze.  
 

UPOZORNĚNÍ 
 

Zajistěte, aby dvířka, která máte k dispozici, byla větší než 300g a méně než 700g, aby bylo zajištěno, 
že jednotka funguje správně. Do uzavřené polohy se dvířka posouvají svojí vlastní tíhou, proto je nutné 
dodržet stanovenou hmotnost dodávaných dvířek. Použitím těžkých dvířek může dojít k poškození motorku 
navíjení. Použitím lehčích dvířek nedojde k samovolnému zavření dvířek. 
Maximální vzdálenost od jednotky k dvířkům v zavřené poloze nesmí překročit 75 cm, protože to 
vybočí z možností koncového spínače a způsobí, že jednotka spustí dvířka, ale limit překročí maximum, 
šňůrka může dokonce prasknout. Pokud chcete překročit 75 cm, musíte přidat šňůrku (navázat) ze spodní 
smyčky (dodané šňůrky) ke svým dveřím, abyste zajistili původní funkce. 
 
 
9. OBSLUHA 
 
• Pro elektronickou jednotku automatických dvířek použijte dodaný návod k obsluze. 
• Samostatná dvířka jsou zcela bez obsluhy. Dbejte na jejich lehký chod ve vodících lištách.  
 
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 
 
UPOZORNĚNÍ 
 
V případě neodborné instalace hrozí riziko poranění zvířat a poškození věcí! 
Dvířka se musí v každém časovém okamžiku pohybovat lehce. Vodící lišty pravidelně čistěte a popřípadě 
použijte mazací prostředek. V oblasti uzavírání dvířek odstraňujte nečistoty a cizí předměty, aby se šetřil 
motor. Dbejte, aby se do vnitřku elektronické jednotky přes šňůru nedostaly nečistoty. Pravidelně 
kontrolujte stav šňůry na opotřebení a včas ji vyměňujte. Používejte naši náhradní šňůru. Dbejte na 
pravidelnou kontrolu stavu baterií a zavčasu je vyměňte.  
 
Dvířka jsou bezúdržbové, měla by být ale pravidelně důkladně čištěna. V případě defektu elektronického 
přístroje musí být okamžitě odstaven z provozu. V případě opravy přístroje se prosím obraťte na svého 
dodavatele nebo přístroj zašlete k určené opravně. Nedovolte, aby dveře překročily 700g a nainstalujte 
stříšku nad zařízení, zamezíte tvorbě námrazy na šňůře v zimním období. 
 
Každý den kontrolujte činnost dvířek! Pokud máte sebemenší pochybnosti o správnosti postupu 
instalace ihned nás kontaktujte, zašlete několik fotografií místa instalace a popište problém, který 
máte na info@kinplast.cz. 
 
 
 
 
Děkujeme, že jste se rozhodli pro produkty na https://www.kinplast.cz 
♥ Pokud z nějakého důvodu nebudete spokojeni, prosím kontaktujte nás na info@kinplast.cz 
♥ Vynasnažíme Váš problém co nejrychleji vyřešit. 
Upozornění: Před instalací produktu, prosím podívejte se na informace co je součástí dodávky. Pozorně 
si prosím vše přečtěte, některé vyobrazené dekorace nejsou součástí dodávky. Naším cílem je, aby našim 
zákazníkům výrobek kvalitně posloužil. 
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