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WWaażżnnee  zzaassaaddyy  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  

 Uwaga: Zapoznanie się ze wszystkimi poniższymi instrukcjami jest warunkiem zachowania 
bezpieczeństwa osób. Nieprawidłowe zainstalowanie lub stosowanie wyrobu grozi odniesieniem 
poważnych obrażeń. 

1. Należy uważnie przeczytać instrukcje przed zainstalowaniem wyrobu. 

2. Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych (np. toreb foliowych) w zasięgu dzieci. 

3. Zachować niniejszą „Instrukcję” na przyszłość. 

4. Wyrób przeznaczony jest wyłącznie do opisanych tu zastosowań. Inne (nie opisane tu) zastosowanie mo-
że zagrażać bezpieczeństwu osób i wyrobowi. 

5. Firma Genius nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z nieprawidłowym lub niezgodnym z prze-
znaczeniem stosowaniem wyrobu. 

6. Nie instalować wyrobu w atmosferze wybuchowej: obecność łatwopalnej substancji w powietrzu grozi wybuchem. 

7. Części mechaniczne muszą być zgodne z normami EN 12604 i EN 12605. 

8. Normy te muszą być również przestrzegane poza Unią Europejską (oprócz uregulowań krajowych). 

9. Firma Genius nie odpowiada za skutki niestosowania właściwych technik w wytwarzaniu elementów zamyka-
jących, napędzanych wyrobem, ani za żadne odkształcenia podczas użytkowania. 

10. Montaż musi być zgodny z normami EN 12453 i EN 12445. Wyrobowi musi zostać zapewniony poziom 
bezpieczeństwa C+D. 

11. Odłączyć zasilanie sieciowe i bateryjne przed jakąkolwiek ingerencją w wyrób. 

12. Zasilanie sieciowe musi zostać doprowadzone do wyrobu przez przełącznik wszystkich aktywnych prze-
wodów z min. 3 mm szczeliną powietrzną. Zalecany jest też wyłącznik termiczny 6A wszystkich aktyw-
nych przewodów. 

13. Zainstalować wyłącznik różnicowo-prądowy 0,03 A na doprowadzeniu zasilania do wyrobu. 

14. Zapewnić idealne uziemienie i połączyć z nim metalowe części masy elementów zasilanych. 

15. Wyrób wyposażony jest w zabezpieczenie przed zgnieceniem działające na zasadzie kontroli momentu 
siły. Wartość wyzwalająca wymaga jednak sprawdzenia i ustawienia zgodnie z instrukcjami z punktu 10. 

16. Zabezpieczenia zgodne z normą EN 12978 zapobiegają zgnieceniu, ciągnięciu i ścięciu. 

17. W każdej instalacji zalecane jest zainstalowanie co najmniej jednego sygnalizatora świetlnego oraz odpo-
wiednio zamocowanego znaku ostrzegawczego (oprócz urządzeń opisanych w punkcie 16). 

18. Firma Genius nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo i sprawność wyrobu w razie połą-
czenia go z wyrobami innych producentów. 

19. W konserwacji stosować wyłącznie oryginalne części firmy Genius. 

20. Nie modyfikować wyrobu. 

21. Instalator musi przekazać użytkownikowi wszystkie informacje dotyczące awaryjnej obsługi ręcznej oraz 
broszurę z informacjami bezpieczeństwa dołączoną do wyrobu. 

22. Zapobiec przebywaniu osób w pobliżu pracującego wyrobu. 

23. Chronić piloty (generatory impulsów) przed dziećmi, by zapobiec przypadkowemu aktywowaniu wyrobu. 

24. Ruch przez bramę/drzwi/rampę jest dozwolony dopiero po pełnym otwarciu. 

25. Samodzielne naprawianie/serwisowanie wyrobu jest zabronione. Czynności takie są zastrzeżone dla ser-
wisu firmy Genius. 

26. Wykonywanie jakichkolwiek nie opisanych tu czynności jest zabronione. 

DDeekkllaarraaccjjaa  zzggooddnnoośśccii  zz  nnoorrmmaammii  WWssppóóllnnoott  EEuurrooppeejjsskkiicchh  ((CCEE))  

Producent: Genius S.p.A. 
Adres: Via Padre Elzi, 32 - 24050 - Grassobbio - Bergamo - Włochy 
deklaruje, że: siłownik, model Falcon M 
 przeznaczony jest do wbudowania w maszynę lub zmontowania z innymi maszynami w celu wytworzenia 

maszyny w rozumieniu Dyrektywy 98/37/WE, 
 spełnia istotne warunki bezpieczeństwa następujących dyrektyw EWG: 

 73/23/EWG ze zmianą 93/68/EWG, 

 89/336/EWG ze zmianami 92/31/EWG i 93/68/EWG. 
Ponadto, producent deklaruje, że maszyna nie może zostać uruchomiona do chwili zidentyfikowania maszyny 
docelowej i zadeklarowania jej zgodności z Dyrektywą 98/37/WE. 

Grassobbio, 10.11.2006 
D. Gianantoni, Dyrektor Zarządzający 
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SSiiłłoowwnniikk  FFaallccoonn  

Niniejsze instrukcje dotyczą następujących modeli siłownika Falcon: 14 M, 14 MC, 20 M, 20 MC, 15 
M, 15 MC, 20 M 3Ph. 

Siłownik Falcon jest silnikiem przekładniowym napędzającym przesuwne skrzydło bramy. Napęd 
przenoszony jest z wałka zębatego silnika na zębatkę lub łańcuch skrzydła. Mechanizm nienawrot-
ny zapewnia blokadę mechaniczną skrzydła podczas postoju silnika, dzięki czemu brama nie wy-
maga zamka. 

 Ponieważ silnik nie zawiera sprzęgła mechanicznego, zastosowano w nim układ sterowania 

wyposażony w nastawne sprzęgło elektroniczne jako zabezpieczenie antyzgnieceniowe. 

Poręczny mechanizm zwolnienia ręcznego ze specjalnym kluczem umożliwia przesuwanie skrzydła 
bramy w sytuacji awaryjnej lub braku zasilania. W siłownikach z wersji „C” zespół sterowania znaj-
duje się wewnątrz urządzenia. 

 Siłownik przeznaczony jest do przesuwania skrzydeł bram na przejazdach samochodowych. 

Inne zastosowania są niedopuszczalne. 

11  OOppiiss  ii  ddaannee  tteecchhnniicczznnee  

IIlluussttrraaccjjaa  11  

 

1. Płyta podłożowa 
2. Silnik przekładniowy 
3. Obudowa i zespół sterowania (tylko w wer-

sjach „C”) 
4. Czujnik magnetyczny 
5. Wałek zębaty 
6. Pokrętło zwolnienia z kluczem 
7. Otwory i nakrętki zamocowania 
8. Osłony boczne 
9. Obudowa (pokrywa) 

 

Model 14 M / 14 MC 20 M / 20 MC 15 M / 15 MC 20 M 3Ph 

Zasilanie (+6% -10%) 230 V, 50 Hz 115 V, 60 Hz 400 V, 50 Hz 

Moc pobierana (W) 650 800 710 840 

Prąd pobierany (A) 2.8 3.5 6.7 2.2 

Silnik elektryczny (obr./min.) 1400 1700 1400 

Kondensator (μF) 16 20 60 / 

Napór wałka zębatego (daN) 110 150 130 185 

Moment obrotowy (Nm) 35 45 38 60 

Ochrona termiczna (°C) 140 / 

Maks. waga skrzydła (kg) 1400 2000 1500 2000 

Rodzaj przekładni zębatej Z 16, moduł 4 

Prędkość skrzydła (m/min) 10 11 10 

Maks. długość skrzydła (m) 20 

Rodzaj ogranicznika zakresu ruchu Magnetyczny 

Rodzaj sprzęgła Elektroniczne sterowanie momentem obrotowym (patrz: układ sterowania) 

Częstość użytkowania (patrz: wykres) S3 - 40% S3 50% 

Temperatura otoczenia podczas pracy (°C) -20 - +55 
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Model 14 M / 14 MC 20 M / 20 MC 15 M / 15 MC 20 M 3Ph 

Waga silnika przekładniowego (kg) 14 15 

Klasa ochrony IP 44 

Wymiary siłownika Patrz: Ilustracja 2 

22  WWyymmiiaarryy  

IIlluussttrraaccjjaa  22  

 

33  KKrrzzyywwaa  lliimmiittuu  cczzaassuu  pprraaccyy  

Wykres umożliwia ustalenie maksymalnego 
czasu pracy siłownika (T) w zależności od 
częstotliwości uruchamiania go (F). Zgodnie z 
normą IEC 34-1, silnik przekładniowy Falcon 
typu S3 może pracować przez 40% czasu. 
Silnik pracuje wydajnie w zakresie częstotli-
wości użytkowania znajdującym się pod krzy-
wą. 

 Ważne: Krzywa dotyczy temperatury 
20°C. Bezpośrednie nasłonecznienie może 
obniżyć częstość użytkowania do 20% poda-
nych wartości. 

Wyliczanie częstości użytkowania 

Odsetek czasu efektywnej pracy (otwieranie i 
zamykanie) w porównaniu z całkowitym cza-
sem użytkowania (otwieranie, zamykanie i po-
stoje). 

Wzór: % F = (Ta + Tc) / (Ta + Tc + Tp + Ti) x 
100, gdzie: Ta = Czas otwierania, Tc = Czas 
zamykania, Tp = Czas postoju, Ti = Odstęp 
pomiędzy kolejnymi pełnymi cyklami  
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44  KKoommppoonneennttyy  eelleekkttrroonniicczznnee  ((ssttaannddaarrddoowwee))  

IIlluussttrraaccjjaa  33  

 
 

L.p. Opis Kabel połączeniowy 

1. Silnik przekładniowy 3x2.5 mm2 (230/115V) / 4x2.5 mm2 (400V) 

2. Nadajnik fotoelektryczny 2x0.5 mm2 (TX) 

3. Odbiornik fotoelektryczny 4x0.5 mm2 (RX) 

4. Przełącznik wybieraka z kluczem 2x0.5 mm2 

5. Migający sygnalizator świetlny 2x1.5 mm2 

6. Odbiornik zewnętrzny (opcja) 3x0.5 mm2 

55  IInnssttaallaaccjjaa  ssiiłłoowwnniikkaa  

55..11  WWssttęęppnnee  sspprraawwddzzeenniiaa  

Warunkiem bezpiecznej i wydajnej pracy siłownika jest spełnienie następujących warunków: 

 Konstrukcja bramy musi nadawać się do automatyzacji. Szczególnie istotne jest prawidłowe do-
branie rozmiaru koła jezdnego do wagi skrzydła i zapewnienie zabezpieczeń przed wypadnię-
ciem z toru: prowadnica górna i ograniczniki mechaniczne ruchu. 

 Grunt pod cokołem fundamentowym musi być wystarczająco nośny. 

 Obszar wykopu pod cokół fundamentowy musi być wolny od rur i kabli elektrycznych. 

 Jeśli pojazdy mogą uderzyć w silnik przekładniowy, urządzenie to należy odpowiednio zabez-
pieczyć. 

 Zapewnić odpowiednie gniazdo zasilające z uziemieniem do przyłączenia siłownika. 

 Pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół siłownika w celu ułatwienia instalacji i konserwacji. 

55..22  WWyylleewwkkaa  bbeettoonnoowwaa  ppoodd  ppłłyyttęę  ppooddłłoożżoowwąą  

1. Zamontować płytę w sposób pokazany na Ilustracji 
4. 

2. Orientację płyty niezbędną dla zazębienia silnika 
ze skrzydłem przedstawiają Ilustracje 5 i 6 (zamy-
kanie odpowiednio w kierunku prawym i lewym). 

 Otwór Ø 80 na kable (Ilustracje 5 i 6, poz. 1) 
musi znajdować się z lewej strony. 

3. Wykonać cokół fundamentowy (Ilustracja 7) i za-
mocować na nim płytę podłożową, wykonując je-
den lub większą liczbę przepustów na kable. Wy-
poziomować płytę, korzystając z poziomicy spiry-
tusowej. Zaczekać na stwardnienie betonu. 

IIlluussttrraaccjjaa  44  

 

4. Przygotować kable elektryczne do przyłączenia zasilania i akcesoriów (Ilustracja 3). 
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 Łączenie będzie łatwiejsze jeśli kable będą wystawać na ok. 40 cm z otworu w płycie (Ilu-

stracje 5 i 6, poz. 1). 

IIlluussttrraaccjjaa  55  

 

IIlluussttrraaccjjaa  66  

  

IIlluussttrraaccjjaa  77  

  

55..33  IInnssttaallaaccjjaa  mmeecchhaanniicczznnaa  

1. Zdjąć pokrywę siłownika, wykręcając 2 górne wkręty mocu-
jące (Ilustracja 8, poz. 1). 

2. Obrócić pokrywę o ok. 30° i pociągnąć do góry. 

3. Wyjąć 2 osłony boczne (Ilustracja 8, poz. 2). 

4. Nałożyć siłownik na płytę, korzystając z dołączonych podkła-
dek i nakrętek (Ilustracja 9). 

 Przeprowadzić kable przez szczelinę w reduktorze si-

łownika. 

5. Wyregulować wysokość stopy i odległość od skrzydła (Ilu-
stracja 10). 

 Działanie to jest niezbędne dla uzyskania prawidłowe-

go połączenia z zębatką i ewentualnej przyszłej regulacji wy-
sokości silnika 

6. Przykręcić wkręty mocujące siłownik.. 

IIlluussttrraaccjjaa  88  

 

7. Przygotować siłownik do pracy ręcznej zgodnie z instrukcjami z punktu 8. 

IIlluussttrraaccjjaa  99  

 

IIlluussttrraaccjjaa  1100  
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55..44  IInnssttaallaaccjjaa  zzęębbaattkkii  

55..44..11  ZZęębbaattkkaa  ssttaalloowwaa  ssppaawwaannaa  ((IIlluussttrraaccjjaa  1111))  

1. Zamocować 3 zapadki gwintowane na zębatce, ustawiając je w 
górnej części szczeliny. Luz w szczelinie umożliwi przyszłą regu-
lację. 

2. Ręcznie przesunąć skrzydło do położenia otwartego. 

3. Położyć pierwszy odcinek zębatki poziomo na wałku zębatym i 
przyspawać gwintowaną zapadkę do skrzydła (Ilustracja 13). 

IIlluussttrraaccjjaa  1111  

 

4. Przesunąć ręcznie skrzydło, upewniając się, że zębatka oparta jest na wałku zębatym i przy-
spawać drugą, a następnie trzecią zapadkę. 

5. Zamocować kolejny odcinek zębatki przy pierwszym, korzystając z trzeciego odcinka zębatki w 
celu zsynchronizowania zębów dwóch pierwszych odcinków (Ilustracja 14, poz. 1). 

6. Przesunąć skrzydło ręcznie i przyspawać trzy zapadki gwintowane drugiego odcinka zębatki.  

 Zębatka nie może wystawać poza krawędź bramy. 

55..44..22  ZZęębbaattkkaa  ssttaalloowwaa  pprrzzyykkrręęccaannaa  ((IIlluussttrraaccjjaa  1122))  

 

1. Ręcznie przesunąć skrzydło do położenia otwartego. 

2. Położyć pierwszy odcinek zębatki poziomo na wałku zębatym, 
wkładając odstępnik pomiędzy zębatkę i krawędź skrzydła. Wypo-
ziomować zębatkę, korzystając z poziomicy spirytusowej i zazna-
czyć punkt wiercenia markerem. 

3. Wywiercić otwór o średnicy 6,5 mm i nagwintować go gwintowni-
kiem zewnętrznym M8. Wkręcić śrubę. 

IIlluussttrraaccjjaa  1122  

 
 

4. Przesunąć ręcznie skrzydło, upewnia-
jąc się, że zębatka oparta jest na wałku 
zębatym i wykonać drugie i trzecie po-
łączenie śrubowe w ten sam sposób. 

5. Zamocować kolejny odcinek zębatki 
przy pierwszym, korzystając z trzecie-
go odcinka zębatki w celu zsynchroni-
zowania zębów dwóch pierwszych od-
cinków (Ilustracja 14, poz. 1). 

6. Przesuwając skrzydło ręcznie, wyko-
nać połączenia śrubowe kolejnych od-
cinków. 

 Zębatka nie może wystawać poza 
krawędź bramy. 

IIlluussttrraaccjjaa  1133  

 

Uwagi do instalacji zębatki 

 Upewnić się, że podczas ruchu skrzydła żaden z odcinków zębatki nie spadnie z wałka zębatego. 

 Nie łączyć spawami odcinków zębatki ze sobą ani z odstępnikami. 

 Po zainstalowaniu zębatki zalecane jest obniżenie silnika o ok. 1,5 mm w celu zapewnienia 
prawidłowego zazębienia wałka z zębatką (Ilustracja 15). 

 Sprawdzić ręcznie, czy skrzydło dochodzi do ograniczników mechanicznych i czy nie występuje 
tarcie. 

 Nie smarować zębatki ani koła zębatego. 
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IIlluussttrraaccjjaa  1144  

 

IIlluussttrraaccjjaa  1155  

 

66  UUrruucchhoommiieenniiee  

66..11  PPrrzzyyłłąącczzeenniiee  zzeessppoołłuu  sstteerroowwaanniiaa  

 Odłączyć zasilanie od zespołu sterowania przed wykonaniem jakiejkolwiek czynności (łącze-
nie, programowanie lub konserwacja). 

Przestrzegać zasad 10, 11, 12, 13 i 14 z punktu „Ważne zasady bezpieczeństwa”. Zapewnić speł-
nienie warunków z Ilustracji 3, ułożyć kable w torowiskach i wykonać połączenia elektryczne wybra-
nych akcesoriów. Zawsze oddzielać kable zasilające od sygnałowych (przycisk, odbiornik, fotoko-
mórki, etc.). Ułożyć kable w oddzielnych osłonach, by zapobiec zakłóceniom elektrycznym. 

66..11..11  UUzziieemmiieenniiee  

Przyłączyć kabel uziemiający w sposób pokazany na Ilustracji 16. 

66..11..22  ZZeessppóółł  sstteerroowwaanniiaa  

Sterownik elektryczny w siłownikach z 
wersji „C” zamocowany jest do regulowa-
nego podparcia z przezroczystą pokrywą. 

Przyciski programowania sterownika 
umieszczone są na tej pokrywie. Umożli-
wia to programowanie sterownika bez 
zdejmowania pokrywy. Przyłączyć sterow-
nik zgodnie z instrukcjami. 

IIlluussttrraaccjjaa  1166  

 

66..22  UUssttaawwiiaanniiee  ooggrraanniicczznniikkóóww  rruucchhuu  

 Prawidłowe ustawienie magnesów ograniczających jest możliwe dopiero po zainstalowaniu 
sterownika i przyłączeniu do niego wszystkich akcesoriów sygnalizacyjnych i zabezpieczeń. 
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Siłownik wyposażony jest w magnetyczny wyłącznik krańcowy zatrzymujący silnik po aktywowaniu 
czujnika przez magnes zamocowany w górnej części zębatki. Magnesy dołączone do siłownika są 
specjalnie spolaryzowane i każdy z nich aktywuje tylko jeden ze styczników czujnika: stycznik za-
mykania lub otwierania. Magnes wyzwalający stycznik otwierania oznaczony jest symbolem otwartej 
kłódki, a drugi magnes symbolem zamkniętej kłódki (Ilustracja 17). Procedura ustawiania magne-
sów ograniczników: 

 Poniższa instrukcja dotyczy skrzydła zamykanego w lewo (Ilustracja 6). W przypadku skrzy-

dła zamykanego w prawo (Ilustracja 5) należy zamienić miejscami magnesy na zębatce. 

1. Zamocować obydwa magnesy (Ilustracja 17). 

2. Przełączyć siłownik w tryb ręczny (instrukcje w 
punkcie 8) i włączyć zasilanie. 

3. Otworzyć ręcznie skrzydło, zatrzymując je na 4 
cm przed ogranicznikiem mechanicznym. 

4. Pozwolić magnesowi oznaczonemu kłódką 
otwartą przesunąć się w kierunku zębatki (Ilu-
stracja 18). Natychmiast po zgaśnięciu na ste-
rowniku diody wyłącznika krańcowego otwierania 
przesunąć magnes w stronę skrzydła o dodatko-
we 10 mm i unieruchomić magnes wkrętami (Ilu-
stracja 18, poz. 1). 

IIlluussttrraaccjjaa  1177  

 

 

5. Postąpić w ten sam sposób z magne-
sem zamykania. 

6. Ustawić bramę w połowie drogi i włą-
czyć tryb automatyczny (instrukcje w 
punkcie 9). 

 Przed wysłaniem polecenia upew-
nić się, że skrzydła nie można przesu-
wać ręcznie. 

7. Uruchomić pełny cykl skrzydła, by spraw-
dzić działanie ograniczników ruchu. 

 By zapobiec uszkodzeniu siłow-

nika i/lub przerywanej pracy mechani-
zmu pozostawić co najmniej 40 mm  

IIlluussttrraaccjjaa  1188  

 

odstępu pomiędzy krawędziami skrzydła i ogranicznikami mechanicznymi. 

 Upewnić się, że po zakończeniu zarówno otwierania, jak i zamykania odpowiednia dioda 

ogranicznika ruchu pozostaje aktywna (dioda zgaszona). 

8. W razie potrzeby dostosować położenia magnesów. 
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77  TTeessttoowwaanniiee  ssiiłłoowwnniikkaa  

Włożyć osłony boczne oraz nałożyć i przykręcić pokrywę 
siłownika (Ilustracja 19). 

Nakleić etykietę ostrzegawczą na pokrywę (Ilustracja 20). 
Sprawdzić działanie siłownika i wszystkich akcesoriów. 
Przekazać „Instrukcje obsługi” użytkownikowi, wyjaśnić za-
sady korzystania z siłownika i poinformować o potencjal-
nych zagrożeniach. 

IIlluussttrraaccjjaa  2200  
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88  OObbssłłuuggaa  rręęcczznnaa  

 Wybierak trybu ręcznego umożliwia odłączenie siłownika od skrzydła, dzięki czemu skrzydło 
można przesuwać ręcznie. Przed wybraniem trybu ręcznego należy odłączyć zasilanie siłownika 
wyłącznikiem różnicowo-prądowym zainstalowanym na linii zasilającej silnik. 

Wybranie trybu ręcznego nie stanowi wyłączenia awaryjnego siłownika. 

Jeśli skrzydło musi być przesuwane ręcznie z powodu utraty zasilania lub usterki siłownika: 

1. Włożyć klucz do wybieraka (Ilustracja 21, poz. 1) i obrócić go w prawo (poz. 2). 

2. Obrócić mechanizm w prawo o ok. 180° (poz. 3). 

3. Skrzydło można teraz przesuwać ręcznie. 

IIlluussttrraaccjjaa  2211  

 

99  PPrrzzyywwrraaccaanniiee  nnoorrmmaallnneeggoo  ttrryybbuu  pprraaccyy  

 Wyłączyć zasilanie siłownika przed przełączeniem go w tryb automatyczny, by zapobiec 

przypadkowemu aktywowaniu silnika. 

1. Obrócić wybierak w lewo o ok. 180° (Ilustracja 22, poz. 1). 

2. Obrócić klucz w lewo (poz. 2) i wyjąć go z wybieraka (poz. 3). 

3. Ręcznie przesunąć skrzydło, by je zazębić z silnikiem. 

 Przed włączeniem zasilania upewnić się, że skrzydła nie można przesuwać ręcznie. 
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L



 

12 

IIlluussttrraaccjjaa  2222  

 

1100  ZZaassttoossoowwaanniiaa  sszzcczzeeggóóllnnee  

Brak. 

 Wykonywanie jakichkolwiek nie opisanych tu czynności jest zabronione. 

1111  KKoonnsseerrwwaaccjjaa  

Maksymalny okres użytkowania i stały poziom bezpieczeństwa zapewni sprawdzanie systemu co 6 
miesięcy. „Instrukcja obsługi” zawiera formularz do ewidencjonowania konserwacji. 

 Formularz ten należy traktować wyłącznie jako pomoc i źródło wskazówek, ponieważ w kon-
kretnych warunkach nie można wykluczyć zapotrzebowania na inne działania utrzymaniowe. 

1122  NNaapprraawwyy  

Samodzielne naprawianie/serwisowanie wyrobu jest zabronione. Czynności takie są zastrzeżone 
dla serwisu firmy Genius. 

1133  AAkkcceessoorriiaa  

Informacje o akcesoriach zawiera katalog wyrobów firmy Genius. 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczone tu opisy i ilustracje mają charakter niezobowiązujący. Firma GENIUS zastrzega so-
bie prawo do wprowadzenia w dowolnym czasie zmian mniej istotnych cech wyrobu z przyczyn 
technicznych lub komercyjnych bez aktualizowania niniejszej publikacji. 
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