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POLSKA

UWAGA! 

OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA
OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

     Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Nieprawidłowa instalacja lub niewłaściwe użytkowanie 
może doprowadzić do poniesienia poważnych obrażeń. 
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Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji produktu.
Materiałów opakowaniowych (tworzywa sztuczne, styropian itd.) nie należy 
pozostawiać w miejscach dostępnych dla dzieci, gdyż stanowią potencjalne 
zagrożenie.
Niniejszą instrukcję należy zachować, aby można z niej było korzystać także                  
w przyszłości.
Ten produkt został zaprojektowany i wyprodukowany wyłącznie w celu użytkowania 
zgodnie z przeznaczeniem opisanym w niniejszej dokumentacji. Wykorzystywanie go 
w innym celu, nieokreślonym tutaj, może niekorzystnie wpływać na stan techniczny     
i działanie produktu oraz stanowi potencjalne źródło zagrożenia.
Firma GENIUS nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego użytkowania, 
niezgodnego z przeznaczeniem niniejszego zautomatyzowanego systemu.
Urządzenia nie należy instalować w atmosferze grożącej wybuchem: obecność 
palnych gazów lub oparów stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa. 
Elementy mechaniczne muszą odpowiadać wymaganiom norm EN 12604 i EN 12605.
W krajach nie należących do Unii Europejskiej dla zapewnienia odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa należy oprócz obowiązujących przepisów krajowych 
stosować się do wymagań ww. norm.
Firma GENIUS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieprzestrzeganie Zasad 
Sztuki (tzw. dobrych praktyk) podczas instalacji elementów, które mają zostać 
zmechanizowane, lub za jakiekolwiek deformacje powstałe podczas eksploatacji. 
Instalację należy wykonać z uwzględnieniem wymagań norm EN 12453 i EN 12445. 
Poziom bezpieczeństwa systemów automatyki mysi wynosić C + D. 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z obsługą systemu należy 
odłączyć zasilanie.
Linia zasilania sieciowego układu automatyki musi być wyposażona w wyłącznik 
wielobiegunowy o odstępie styków w stanie otwarcia wynoszącym przynajmniej 3 
mm. Wraz z wyłącznikiem wielobiegunowym zaleca się zastosowanie rozłącznika 
termicznego (bezpiecznika topikowego) 6A. 
Należy upewnić się, że przed systemem zainstalowany jest wyłącznik różnicowy            
o progu załączenia 0,03 A.
Należy upewnić się, że instalacja uziemiająca wykonana jest prawidłowo oraz 
podłączyć do niej  metalowe elementy obudowy.
Układ automatyki jest wyposażony w mechanizm zabezpieczający przed 
zgnieceniem, działający na zasadzie ograniczenia momentu obrotowego.                    
W każdym wypadku wymagane jest sprawdzenie jego progu zadziałania zgodnie       
z wytycznymi Norm opisanych w p. 10.
Urządzenia zabezpieczające (norma EN 12978) zapewniają ochronę stref zagrożenia 
przed skutkami ruchu elementów mechanicznych, np. zmiażdżeniem, otarciem lub 
obrażeniami ciętymi.
Dla każdego urządzenia zaleca się zastosowanie chociaż jednej lampy 
sygnalizacyjnej (np. GENIUSLIGHT) oraz tabliczki ostrzegawczej odpowiednio 
umocowanej do konstrukcji bramy. Ponadto należy zastosować urządzenia 
wspomniane w p. 16.
Firma GENIUS nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo i prawidłową pracę 
układu automatyki, jeżeli zastosowano do niej komponenty nie wyprodukowane 
przez firmę GENIUS.
Do prac związanych z konserwacją i naprawami należy stosować wyłącznie 
oryginalne części firmy GENIUS. 
Nie wolno dokonywać żadnych zmian w komponentach stanowiących część 
systemu automatyki.
Instalator powinien przekazać użytkownikowi informacje, dotyczące ręcznej obsługi 
systemu w sytuacjach awaryjnych oraz dołączoną do produktu 
instrukcję/dokumentację.
Podczas pracy urządzenia w jego pobliżu nie powinny przebywać dzieci ani osoby 
dorosłe.
Urządzenie nie może być używane przez dzieci oraz osoby niepełnosprawne, oraz 
przez osoby bez doświadczenia i odpowiedniego przeszkolenia, 
Radiowe urządzenia sterujące (piloty) i wszelkie inne generatory sygnałów 
sterowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby wykluczyć niezamierzone 
uruchomienie bramy.
Przechodzić lub przejeżdżać przez bramę wolno dopiero po jej całkowitym 
zatrzymaniu.
Użytkownikowi nie wolno podejmować żadnych prób napraw ani innych prac;           
w tych sprawach powinien zawsze zwracać się do wykwalifikowanego personelu 
firmy GENIUS.
Wszelkie czynności, dotyczące niniejszego urządzenia, których nie opisuje niniejsza 
instrukcja, są niedopuszczalne.
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Uwagi dotyczące czytania podręcznika:
Przed instalacją produktu należy w całości przeczytać wskazówki instalacyjne.

Symbolem      są oznaczone ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa ludzi oraz niezakłóconego działania urządzenia.
Symbol       odnosi się do uwag na temat właściwości i eksploatacji produktu.
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DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Producent:  GENIUS  S.p.A.

Adres:  Via Padre Elzi, 32 - 24050 - Grassobbio- Bergamo - WŁOCHY

Deklaruje, że:  siłownik model RAINBOW 324 FAST C  

spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa następujących dyrektyw EWG:
Dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/EWG 
Dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EWG

Grassobbio, 26 czerwca 2010 roku

Dyrektor zarządzający
D. Gianantoni
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jest przeznaczony do zintegrowania z maszyną lub zmontowania z innymi elementami maszyny, w celu  stworzenia  maszyny  zgodnie 
z postanowieniami Dyrektywy 2006/42/EWG;

ponadto, producent oświadcza, że zabrania się oddawać maszynę do eksploatacji dopóki maszyna, z którą została zintegrowana lub 
której elementem się stanie nie zostanie zidentyfikowana i zadeklarowana jako zgodna z wymaganiami Dyrektywy 2006/42/EWG.
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WAŻNE OSTRZEŻENIA DLA INSTALATORA
  

1. OPIS
Dotyczy Rysunku 1:

Nr Opis
Kolumna
Panel
Płyta podstawy (sprzedawana osobno)
Pokrywa
Obudowa modułu sterowania
Osłona mocowania belki szlabanu
Belka (sprzedawana osobno zgodnie z wymaganiami 
instalacji)
Sprężyna wyważająca (sprzedawana osobno, numer i typ 
zgodny z instalowanym typem belki i akcesoriów)
Silnik przekładniowy
Enkoder
Ograniczniki ruchu zamykania/otwierania
Przełącznik bezpieczeństwa otwarcia panelu
Czerwona listwa (zaślepka szczeliny instalacji opcjonalnej 
listwy świetlnej)
Mechanizm zwalniający
Komora zestawu akumulatorów (do nabycia osobno)

•
•
•

•

•

•

•

•

1.1 SPECYFIKACJE TECHNICZNECIFICATIONS
RAINBOW Model 324 C

Napięcie zasilania 230Vac 50Hz / 
115Vac 60Hz

Napięcie zasilania silnika (Vdc) 24
Maks. moc uciągu (W) 280
Znamionowa moc silnika (W) 160
Maks. moment przy 24Vdc (Nm) 155
Znamionowy moment pracy (Nm) 30
Nominalny czas zamykania/otwierania (sek)  2 do 3
Maks. długość belki (m) 2 do 3
Typ i częstotliwość użytkowania w temp. 20°C Średnio intensywne
Maks. liczba cykli dziennych (cykle) 1500
Temperatura otoczenia pracy (°C) -20 +55
Hałas (dBA) <70
Stopień ochrony IP 54
Masa siłownika (Kg) 66
Wymiary siłownika (mm) Patrz Rysunek 2

  Czas zależy od zaprogramowanego spowolnienia.

  Długość dotyczy światła przejścia, długość ramienia wynosi około 
+400mm.

1.1.1. CZAS EKSPLOATACJI PRODUKTU 

RAINBOW 524 C

Belka i akcesoria  Czas eksploatacji 
(liczba cykli)
  

3 metry 1,500,000
 

2. PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW ELEKTRYCZNYCH 
Dotyczy Rysunku 4:

Nr Opis Przekrój kabla 
Siłownik (zasilanie) 3x1,5 mm2

Fotokomórka TX 2x0,5 mm2

Fotokomórka RX 4x0,5 mm2

Przełącznik kluczykowy 2x0,5 mm2

  

 

3. INSTALACJA SYSTEMU AUTOMATYKI
3.1. KONTROLE WSTĘPNE

3.2. PRACE MURARSKIE PRZY PŁYCIE PODSTAWY
Zainstalować płytę podstawy, jak ukazano to na Rysunku 5.
Wykonać fundament, jak ukazano to na Rysunku 6. 

 

 
Za   pomocą    poziomicy    upewnić    się,    że   płyta   jest   prawidłowo 
wypoziomowana. 

•

•

•

•

•
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Należy zawsze oddzielać kable podłączeniowe akcesoriów 
niskonapięciowych od kabli zasilania. W celu uniknięcia jakichkol-
wiek zakłóceń należy używać osobnych pancerzy.

W celu zagwarantowania bezpiecznej i wydajnej pracy systemu 
automatyki muszą być spełnione następujące warunki:

W całym zakresie ruchu belka szlabanu musi poruszać się nie 
napotykając na jakiekolwiek przeszkody.
Grunt musi zapewniać odpowiednią stabilność dla fundamentu 
kolumny.
Obszar wykopu pod fundament musi być wolny od jakichkolwiek rur czy 
przewodów elektrycznych. 
Jeżeli korpus urządzenia narażony jest na uderzenie przez przejeżdżające 
pojazdy, należy, kiedy to tylko możliwe, zainstalować odpowiednie 
zabezpieczenia przed przypadkowymi kolizjami. 
Upewnić się, że istnieje możliwość podłączenia kolumny do 
odpowiedniego gniazda sieciowego z uziemieniem.

Do układania kabli należy używać odpowiednich sztywnych lub 
elastycznych rurek kablowych. 

Czas eksploatacji produktu obliczono dla temperatury 20°C  
i prawidłowo zainstalowanych siłowników, zgodnie ze 
specyfikacjami podanymi w instrukcjach. 

1
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3

4

Wymiary fundamentu muszą być odpowiednie do rodzaju gruntu oraz 
instalacji.

Zaokrąglona część płyty podstawy musi być skierowana w stronę 
przejazdu, na którym instalowany będzie szlaban. 

W tabeli poniżej podano spodziewany czas eksploatacji produktu 
wyrażony w liczbie cykli, odpowiednio do typu zainstalowanej 
belki i akcesoriów:

Wmurować płytę podstawy, jak ukazano na Rysunku 6, pamiętając           
o zainstalowaniu jednego lub więcej pancerzy do prowadzenia kabli. 

Dziękujemy  za wybranie naszego produktu. Firma GENIUS jest przekonana, 
że sprawność i charakterystyki pracy urządzenia spełnią Państwa 
oczekiwania. 
Wszystkie nasze wyroby stanowią owoc wielu lat doświadczeń                            
w produkcji systemów automatyki oraz przynależność do grupy będącej 
jednym ze światowych liderów w tym sektorze. 

W środku podręcznika znajduje się dodatkowa broszura, 
zawierająca wszystkie ilustracje instalacji. 

Systemy automatyki z rodziny RAINBOW to elektromechaniczne szlabany 
stworzone do kontroli ruchu pojazdów. 
Moduł sterowania znajduje się w górnej części systemu automatyki. Moduł 
ten można obrócić w celu ułatwienia prac związanych z okablowaniem          
i instalacją. Obudowa wyposażona jest w odpowiednie elementy 
montażowe do instalacji fotokomórek (Orion) oraz przełącznika 
kluczykowego (Quick). Zarówno na obudowie kolumny jak i na belce 
szlabanu można zainstalować listwy świetlne, zastępujące tradycyjne lampy 
błyskające. 
Poręczny mechanizm zwalniający, zabezpieczony specjalnym kluczem, 
umożliwia ręczne przesunięcie belki w przypadku awarii zasilania. 
Dzięki zastosowaniu silników na napięcie 24V oraz enkodera                               
(w standardzie), wszystkie systemy automatyki rodziny RAINBOW gwarantują 
bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem instalacji produktu.
Niniejszą instrukcję należy zachować, aby można z niej było korzystać także w przyszłości.
Prawidłowe działanie oraz deklarowane specyfikacje techniczne gwarantowane są 
jedynie w przypadku ścisłego przestrzegania instrukcji opisanych w niniejszym 
podręczniku oraz używania wyłącznie akcesoriów i urządzeń zabezpieczających firmy 
GENIUS. 
Z uwagi na brak sprzęgła mechanicznego, w celu zagwarantowania odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa systemu automatyki konieczne jest użycie modułu sterowania 
wyposażonego w regulowane sprzęgło elektroniczne.
System automatyki został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o kontroli ruchu 
pojazdów. Nie wolno używać go do innych zastosowań. 
Siłownik nie nadaje się do otwierania drzwi lub bram awaryjnych zainstalowanych na 
drogach ewakuacyjnych.
Przechodzić lub przejeżdżać przez bramę wolno dopiero po całkowitym zatrzymaniu się 
belki szlabanu.
Wszelkie czynności dotyczące niniejszego urządzenia, których nie opisuje niniejsza 
instrukcja, są niedopuszczalne.
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Rys. 1

PRZYWRACANIE NORMALNEGO DZIAŁANIA 

 

Rys. 2

KONSERWACJA

 

NAPRAWY
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Dziękujemy  za wybranie naszego produktu. Firma GENIUS jest 
przekonana, że sprawność i charakterystyki pracy urządzenia 
spełnią Państwa oczekiwania. 
Wszystkie nasze wyroby stanowią owoc wielu lat doświadczeń     
w produkcji systemów automatyki oraz przynależność do grupy 
będącej jednym ze światowych liderów w tym sektorze.
Systemy automatyki z rodziny RAINBOW to elektromechaniczne 
szlabany stworzone do kontroli ruchu pojazdów. 
Moduł sterowania znajduje się w górnej części systemu 
automatyki. Moduł ten można obrócić w celu ułatwienia prac 
związanych z okablowaniem i instalacją. Obudowa wyposażona 
jest w odpowiednie elementy montażowe do instalacji 
fotokomórek (Orion) oraz przełącznika kluczykowego (Quick). 
Zarówno na obudowie kolumny jak i na belce szlabanu można 
zainstalować listwy świetlne, zastępujące tradycyjne lampy 
błyskające. 
Poręczny mechanizm zwalniający, zabezpieczony specjalnym 
kluczem, umożliwia ręczne przesunięcie belki w przypadku awarii 
zasilania. 
Dzięki zastosowaniu silników na napięcie 24V oraz enkodera         
(w standardzie), wszystkie systemy automatyki rodziny RAINBOW 
gwarantują bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa. Prawidłowy 
montaż urządzenia pozwala zagwarantować zgodność instalacji 
z obowiązującymi normami bezpieczeństwa.

Przed przywróceniem normalnego działania, aby zapobiec 
uruchomieniu systemu automatyki  przez przypadkowy 
sygnał sterowania, należy odciąć zasilanie systemu 
używając wyłącznika różnicowego.

Obrócić mechanizm zwalniający aż do końca w lewo, Rysunek 
2 element    .
Obrócić klucz do końca w lewo i wyjąć klucz z mechanizmu, 
Rysunek 2 element    .
Przesunąć belkę szlabanu ręcznie aż do zatrzymania, Rysunek 2 
element    .
Włączyć zasilanie systemu.

Jeżeli zostanie zainstalowany prawidłowo, system automatyki RAINBOW 
pozwala zagwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo, 
zaleca się przestrzegania następujących prostych zasad, mających na 
celu zminimalizowania ryzyka wypadków:

Przechodzić lub przejeżdżać przez bramę wolno dopiero po 
całkowitym zatrzymaniu się belki szlabanu.
Nie stawać pod belką szlabanu. 
Radiowe urządzenia sterujące (piloty) i wszelkie inne generatory 
sygnałów sterowania należy trzymać poza zasięgiem dzieci, aby 
wykluczyć niezamierzone uruchomienie bramy.
Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę systemem automatyki. 
Zabrania się celowo zatrzymywać ruch belki szlabanu. 
Należy zadbać aby gałęzie czy krzewy nie kolidowały z ruchem belki 
szlabanu. 
Elementy sygnalizacyjne muszą być utrzymywane w stanie sprawnym 
technicznie oraz widoczne. 
Zabrania się próbować ręcznie przesunąć belkę szlabanu, jeżeli 
mechanizm zwalniający nie został odblokowany. 
W przypadku wystąpienia awarii, należy odciąć zasilanie systemu, 
podnieść belkę szlabanu ręcznie, aby zapewnić możliwość przejazdu 
i czekać na przybycie wykwalifikowanych techników serwisu. 
Jeżeli system został przełączony w tryb obsługi manualnej, należy 
przed przywróceniem normalnej pracy upewnić się, że zasilanie 
systemu nie jest włączone. 
Zabrania się dokonywać jakichkolwiek modyfikacji komponentów 
systemu automatyki. 
Sprawność działania systemu automatyki należy kontrolować co 
sześć miesięcy.
Zabrania się podejmowania jakichkolwiek napraw czy innych 
bezpośrednich działań. Wszelkie naprawy i prace z nimi związane 
muszą być przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników 
serwisu firmy GENIUS lub w centrach serwisowych firmy GENIUS. 
Sprawdzić czy technik-instalator wypełnił załączony rejestr 
konserwacji.

Jeżeli z powodu awarii systemu automatyki lub awarii zasilania 
konieczne jest obsługiwanie systemu w trybie manualnym, należy 
postępować zgodnie z następującymi instrukcjami: 

Odciąć zasilanie systemu za pomocą wyłącznika 
różnicowanego zainstalowanego przed systemem.

Umieścić klucz w mechanizmie zwalniającym i przekręcić aż do 
końca w prawo, jak ukazano to na Rysunku 1 element    . 
Obrócić mechanizm zwalniający aż do końca w prawo, 
Rysunek 1 element    .
Podnieść belkę ręcznie, Rysunek 1 element    .

W celu zagwarantowania prawidłowej pracy oraz stałego 
poziomu bezpieczeństwa należy co sześć miesięcy 
przeprowadzać ogólną kontrolę systemu , zwracając przy tym 
szczególną uwagę na urządzenia bezpieczeństwa. Broszurka 
„Instrukcja obsługi” zawiera formularz rejestracji prac 
konserwacyjnych.

Wszelkie prace konserwacyjne muszą być przeprowadzane 
przez wykwalifikowanych pracowników serwisu firmy GENIUS 
lub w centrach serwisowych firmy GENIUS.

Wszelkie naprawy i prace z nimi związane muszą być 
przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu 
firmy GENIUS lub w centrach serwisowych firmy GENIUS.
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Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać 
instrukcję. Instrukcję należy zachować, gdyż może być 
później potrzebna.



REJESTR KONSERWACJI

   Dane systemu                

Instalator 

Klient

Typ systemu 

Nr seryjny

Data instalacji

Uruchomienie

   Konfiguracja systemu     
       

  CZĘŚĆ   
   

  MODEL    
   

  
NUMER SERII

     
       

Siłownik 

Urządzenie bezpieczeństwa 1

Urządzenie bezpieczeństwa 2

Para fotokomórek 1 

Para fotokomórek 2

Urządzenie sterujące 1 

Urządzenie sterujące 2  

Sterowanie radiowe

Lampa błyskająca

      

 

Rejestr konserwacji 

Informacje dotyczące ryzyka szczątkowego oraz przewidywalnego niewłaściwego użycia



Rejestr konserwacji
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  Podpisy        

1
Technik

 
 

Klient
 

 

2
Technik 
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Pieczęć dealera:

 Via Padre Elzi, 32
24050 - Grassobbio

BERGAMO-WŁOCHY
tel. 0039.035.4242511
fax. 0039.035.4242600

info@geniusg.com 
www.geniusg.com 00058Ixxxx  Rev.0

Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie są wiążące. Firma GENIUS zastrzega sobie prawo, pozostawiając 
główne cechy urządzenia bez zmian, do wprowadzania modyfikacji, które firma uzna za konieczne z przyczyn technicznych lub 
handlowych, w dowolnym czasie, bez wprowadzania poprawek do niniejszego dokumentu.
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Poczekać aż cement się zwiąże. 
3.3. MECHANICAL INSTALLATION

 

3.4. INSTALACJA BELKI

3.5.  INSTALACJA I REGULACJA SPRĘŻYNY 
KOMPENSACYJNEJ

 

3.6. REGULACJA OGRANICZNIKÓW MECHANICZNYCH 

5.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.
9.

•

•

10.

11.

12.

•

•

sposób.  
        

3.7. REGULACJA OGRANICZNIKÓW ZAKRESU RUCHU

 

         

         

 

4. INSTALACJA AKCESORIÓW (Opcja)

5. PODŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE
 

 

          
 
          

  
           

          

6. URUCHOMIENIE
•

•
•

•

•
•
•

Odkręcić  4 górne nakrętki płyty podstawy. 
Odkręcić obie śruby mocujące górną pokrywę, patrz Rysunek 7        
element     . 
Umieścić klucz w zamku pokrywy, Rysunek 8 i przekręcić aż do końca            
w prawo. 
Pozostawić klucz w tym położeniu i zdjąć górną pokrywę, Rysunek 8. 
Zdjąć panel, jak ukazano to na Rysunku 9. 
Umieścić kolumnę na czterech gwintowanych prętach jak ukazano to na 
Rysunku 10 i dokręcić cztery nakrętki mocujące. 
Przygotować system automatyki do pracy w trybie manualnym – patrz 
punkt 7. 
Ustawić wspornik mocowania sprężyn poziomo – Rysunek 11 element     .
Przykręcić płytkę mocowania sprężyny, jak ukazano to na Rysunku 12 oraz 
zgodnie z kierunkiem zamykania:

Jeżeli belka zamyka się po lewej stronie kolumny, instalacja 
prawostronna, płytkę należy zamocować na kołku      – Rysunek 11. 
Jeżeli belka zamyka się po prawej stronie kolumny, instalacja 
lewostronna, płytkę należy zamocować na kołku      – Rysunek 11. 

Ustawić płytkę mocowania sprężyny, jak ukazano to na Rysunku 13, 
odpowiednio do kierunku instalacji (lewostronna lub prawostronna). 
Umieścić płytkę mocowania belki szlabanu z przodu kolumny, należy przy 
tym upewnić się, że płytka jest ustawiona poziomo, Rysunek 14. 
Przykręcić płytkę mocowania belki za pomocą odpowiedniej śruby                
i nakrętki, Rysunek 15. 

Podczas instalacji belki należy pamiętać, że:
Kiedy belka szlabanu znajduje się w położeniu zamkniętym, gumowa 
krawędź musi być skierowana ku dołowi. 
Otwór w belce szlabanu musi być prawidłowo spasowany ze 
sworzniem na płytce mocowania belki. 

Wykonać operacje ukazane na Rysunku 16. 
1. Założyć plastikową podkładkę – Rysunek 16 element    . 
2. Założyć belkę na sworzeń, tak aby gumowa krawędź skierowana 
była w dół. 
3. Założyć obejmę mocującą – Rysunek 16 element   – i dokręcić 
załączonymi śrubami. 
4. Zamontować nakładki, jak ukazano to na Rysunku 17, odpowiednio 
do kierunku instalacji systemu (prawostronna lub lewostronna). 
5. Zainstalować osłonę, jak ukazano to na Rysunku 18. 

W celu zagwarantowania prawidłowego działania, system automatyki musi być 
wyposażony w jedną lub dwie sprężyny kompensujące – zamawiane osobno, 
odpowiednio do modelu systemu automatyki, rodzaju belki oraz wybranych 
akcesoriów. 
W celu zainstalowania i wyregulowania sprężyn należy postępować zgodnie           
z poniższymi instrukcjami:
1. Ustawić belkę szlabanu pionowo i przygotować system automatyki do pracy      
w trybie normalnym, patrz punkt 8. Upewnić się, że belki nie można poruszyć ręką. 
2. Umieścić sprężynę lub sprężyny w płytce mocowania sprężyn, jak ukazano na 
Rysunku 19. 
3. Zainstalować drugą płytkę mocowania sprężyny oraz właściwy pręt (sworzeń) 
mocowania płytki, Rysunek 20 element    i   , na drugim końcu sprężyny; 
zamocować całość do wspornika w kolumnie. Założyć nakrętkę mocującą, 
Rysunek 20 element 
4. Dokręcić nakrętkę, Rysunek 20 element    , aż jakikolwiek luz sprężyny zostanie 
usunięty. 
5. Za pomocą dolnej nakrętki, Rysunek 20 element   , rozpocząć napinanie 
sprężyny.
6. Za pomocą dolnej nakrętki, Rysunek 20 element   , rozpocząć napinanie 
sprężyny.

7. Po wyregulowaniu sprężyny należy zablokować położenie pręta (sworznia) 
poprzez dokręcenie przeciwnakrętki, Rysunek 20 element     . 

W górnej części kolumny znajdują się dwa ograniczniki mechaniczne, Rysunek 21 
element      i      . 
Aby wyregulować położenie ograniczników mechanicznych należy wykonać 
następujące operacje:
1. Manualnie przesunąć belkę w położenie zamknięte. 
2. Poluzować nakrętki mocujące, Rysunek 21 element     . 
3. Za pomocą śruby przesunąć belkę w położenie poziome.
4. Dokręcić nakrętkę mocującą.
5. Ustawić belkę w położeniu pionowym i ustawić drugi ogranicznik w taki sam 

1

1

Sprężyna napięta jest prawidłowo, jeżeli po ustawieniu belki 
pod kątem 45% pozostanie ona nieruchoma. 

1 2

3

3

3
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2

1 2
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Zalecamy okresowo smarować ograniczniki mechaniczne.

System automatyki wyposażony jest w dwa ograniczniki zakresu ruchu, 
pozwalające określić położenie zamknięcia i otwarcia belki, Rysunek 
22. 

System automatyki dostarczany jest z ogranicznikami zakresu 
ruchu przygotowanymi do pracy instalacji lewostronnej. 

Aby ustawić krzywkę, należy:
1. Manualnie przesunąć belkę w położenie zamknięte.
2. Obracać krzywkę, Rysunek 22 element    , aż załączy się ogranicznik 
zakresu ruchu. 
3. Obrócić lekko krzywkę do przodu. 

Mechanizm ogranicznika zakresu ruchu musi załączać się przed 
osiągnięciem ogranicznika mechanicznego. 

4. Zablokować położenie krzywki, dokręcając odpowiednią śrubę. 
5. Przesunąć belkę w położenie otwarte. 
6. Obracać krzywkę, Rysunek 22 element    , aż załączy się ogranicznik 
zakresu ruchu. 
7. Obrócić lekko krzywkę do przodu.

Mechanizm ogranicznika zakresu ruchu musi załączać się przed 
osiągnięciem ogranicznika mechanicznego. 

8. Zablokować położenie krzywki, dokręcając odpowiednią śrubę.
W przypadku instalacji prawostronnej, należy odwrotnie podłączyć 
do urządzenia przewody mechanizmów ograniczników zakresu 
ruchu– patrz instrukcje modułu sterowania. 

9. Zablokować ponownie system automatyki, jak opisano to w punkcie 
8.

Linia zasilania sieciowego układu automatyki musi być 
wyposażona w wyłącznik wielobiegunowy o odstępie styków         
w stanie otwarcia wynoszącym przynajmniej 3 mm. Wraz                     
z wyłącznikiem wielobiegunowym  zaleca się zastosowanie 
rozłącznika termicznego (bezpiecznika topikowego) 6A. 
Należy upewnić się, że przed systemem zainstalowany jest 
wyłącznik różnicowy o progu załączenia 0,03 A.

Po zakończeniu prac związanym z instalacją i regulacją elementów 
mechanicznych systemu, można podłączyć zasilanie sieciowe oraz 
akcesoria. 
W celu podłączenia kabla zasilania, należy usunąć zaślepkę z otworu 
przygotowanego w obudowie modułu sterowania, Rysunek 24    
element     , oraz zamontować dostarczony dławik kablowy M16x1,5.

Wewnątrz kolumny szlabanu  przygotowano korytko do 
układania kabli. 
Kabel zasilania musi być wprowadzony do modułu sterowania 
przez odpowiedni dławik kablowy. 
Instrukcje dotyczące instalacji linii zasilania modułu sterowania 
oraz zasilania akcesoriów znajdują się w dokumentacji modułu 
sterowania. 

Moduł sterowania zainstalowany jest na ruchomym wsporniku, Rysunek 
25, co ułatwia przeprowadzenie prac związanych z okablowaniem           
i oprogramowaniem modułu sterowania.

Założyć panel, jak ukazano to na Rysunku 26 i włączyć zasilanie 
systemu.
Sprawdzić status diod kontrolnych LED oraz modułu sterowania. 
Przeprowadzić procedurę programowania modułu sterowania, 
odpowiednio do wymagań użytkownika. 
Przeprowadzić kontrolę działania wszystkich podłączonych akcesoriów, 
zwracając szczególną uwagę na urządzenia bezpieczeństwa. 
Zamknąć obudowę modułu sterowania i umieścić moduł poziomo.  
Założyć górną pokrywę jak ukazano na Rysunku 27. 
Poinformować użytkownika końcowego o zasadach prawidłowej 
eksploatacji systemu automatyki. 

Kolumna systemu automatyki została wyposażona w otwory i gniazda 
montażowe do instalacji akcesoriów, takich jak fotokomórki (Orion) czy 
przełącznik kluczykowy (Quick). 
Na Rysunku. 23 ukazano akcesoria, które można zainstalować na korpusie 
systemu automatyki. 
Dodatkowo, zapewniono możliwość instalacji oświetlenia sygnalizacyjnego 
na bokach kolumny oraz na całej długości belki szlabanu. 
Instrukcje, dotyczące instalacji poszczególnych akcesoriów znajdują się         
w załączonej do nich dokumentacji. 
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7. PRACA W TRYBIE MANUALNYM

8. PRZYWRACANIE NORMALNEGO DZIAŁANIA 
 -

9. KONSERWACJA

 

 

10. NAPRAWY

11. AKCESORIA
11.1. PODPÓRA

         
  

11.2. WSPORNIK FOTOKOMÓRKI

        

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

11.3. LISTWA ŚWIETLNA KOLUMNY

11.4. LISTWA ŚWIETLNA BELKI

           
 

11.5. . ZESTAW AKUMULATORÓW 

Przedstawić przeprowadzanie operacji zwalniania i blokowania 
systemu automatyki. 
Przekazać użytkownikowi „Instrukcję Obsługi”: jest to osobna 
broszurka umieszczona w środku niniejszego podręcznika. 
Wypełnić załączony Rejestr Konserwacji. 

Jeżeli z powodu awarii systemu automatyki lub awarii zasilania 
konieczne jest obsługiwanie systemu w trybie manualnym, należy 
postępować zgodnie z następującymi instrukcjami:

Odciąć zasilanie systemu za pomocą wyłącznika 
różnicowanego zainstalowanego przed systemem.

Umieścić klucz w mechanizmie zwalniającym i przekręcić aż do 
końca w prawo, jak ukazano to na Rysunku 28 element    . 
Obrócić mechanizm zwalniający aż do końca w prawo, Rysunek 
28 element    . 
Podnieść belkę ręcznie, Rysunek 28 element    .

Przed przywróceniem normalnego działania, aby zapobiec 
uruchomieniu systemu automatyki  przez przypadkowy sygnał 
sterowania, należy odciąć zasilanie systemu, używając 
wyłącznika różnicowego.

Obrócić mechanizm zwalniający aż do końca w lewo, Rysunek 
29 element    . 
Obrócić klucz do końca w lewo i wyjąć z mechanizmu, Rysunek 
29 element    .
Przesunąć belkę szlabanu ręcznie aż do zatrzymania, Rysunek 29 
element    .
Włączyć zasilanie systemu.

W celu zagwarantowania prawidłowej pracy oraz stałego 
poziomu bezpieczeństwa należy co sześć miesięcy 
przeprowadzać ogólną kontrolę systemu, zwracając przy tym 
szczególną uwagę na urządzenia bezpieczeństwa. Broszurka 
„Instrukcja obsługi” zawiera formularz rejestracji prac 
konserwacyjnych. 

Wszelkie prace konserwacyjne lub kontrole przeprowadzane 
przez operatora mogą odbywać się wyłącznie po odłączeniu 
zasilania systemu oraz z belką szlabanu ustawiona w położeniu 
pionowym. 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy szlabanu zaleca się 
wymieniać sprężyny kompensacyjne co 350 tysięcy cykli.
Aby zdemontować sprężynę (kompensacyjną) należy:
1. Odłączyć zasilanie systemu.
2. Ustawić urządzenie w tryb pracy manualnej; ustawić belkę 
pionowo i zablokować siłownik – upewnić się, że szlabanu nie 
można poruszyć ręcznie. 
3. Zdjąć górną pokrywę i panel. 
4. Można teraz zdemontować sprężyny kompensacyjne.
Aby zdemontować belkę szlabanu w celu przeprowadzenia 
konserwacji, należy:
1. Przeprowadzić demontaż sprężyn kompensacyjnych, jak 
opisano powyżej. 
2. Ustawić urządzenie w tryb pracy manualnej i ustawić belkę 
poziomo.
3. Można teraz zdemontować belkę szlabanu.

Belkę szlabanu można demontować dopiero po 
zdemontowaniu sprężyn kompensacyjnych.

Wszelkie naprawy i prace z nimi związane muszą być 
przeprowadzane przez wykwalifikowanych pracowników serwisu 
firmy GENIUS lub w centrach serwisowych firmy GENIUS. Zabrania 
się użytkownikowi przeprowadzania napraw we własnym zakresie.

Podpórka, Rysunek 30, pełni dwie podstawowe funkcje:
Zapobiega zginaniu lub zerwaniu się belki szlabanu w położeniu 
zamkniętym z powodu nadmiernych naprężeń zewnętrznych. 
W położeniu zamkniętym belka szlabanu oparta jest na 
podpórce, dzięki czemu nie wygina się w żaden sposób. 

W przypadku zainstalowania podpórki regulacja sprężyn 
kompensacyjnych nie jest konieczna. 

Wspornik fotokomórki, Rysunek 31, umożliwia zainstalowanie pary 
fotokomórek w osi  belki szlabanu. 

Druga fotokomórka musi być zainstalowana na 
odpowiednim słupku.

Listwa świetlna kolumny ma na celu zwiększenie widoczności 
systemu automatyki i uzupełnia/zastępuje lampę błyskającą. 
Praca listwy sterowana jest przez moduł sterowania.

Kolumna wyposażona jest w komorę na zestaw akumulatorów 
(baterii). Model RAINBOW FAST 324 C model wykorzystuje 
baterie akumulatorowe 24V 7Ah.

Listwa świetlna instalowana jest na górze belki szlabanu w celu 
poprawienia jej widoczności. 

W przypadku instalacji listwy świetlnej na belce, należy 
pamiętać o odpowiednim wyregulowaniu sprężyny 
kompensacyjnej. 
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indicada en el presente manual. Cualquier uso diverso del previsto podría perjudicar 
el funcionamiento del producto y/o representar fuente de peligro.
GENIUS declina cualquier responsabilidad derivada de un uso impropio o diverso 
del previsto.
No instalen el aparato en atmósfera explosiva: la presencia de gas o humos inflama

-

bles constituye un grave peligro para la seguridad.
Los elementos constructivos mecánicos deben estar de acuerdo con lo establecido 
en las Normas EN 12604 y EN 12605.
Para los países no pertenecientes a la CEE, además de las referencias normativas 
nacionales, para obtener un nivel de seguridad adecuado, deben seguirse las 
Normas arriba indicadas.
GENIUS no es responsable del incumplimiento de las buenas técnicas de fabricación 
de los cierres que se han de motorizar, así como de las deformaciones que pudieran 
intervenir en la utilización.
La instalación debe ser realizada de conformidad con las Normas EN 12453 y EN 
12445. El nivel de seguridad de la automación debe ser C+D.
Quiten la alimentación eléctrica y desconecten las baterías antes de efectuar 
cualquier intervención en la instalación.
Coloquen en la red de alimentación de la automación un interruptor omnipolar con 
distancia de apertura de los contactos igual o superior a 3 mm. Se aconseja usar un 
magnetotérmico de 6A con interrupción omnipolar.
Comprueben que la instalación disponga línea arriba de un interruptor diferencial 
con umbral de 0,03 A.
Verifiquen que la instalación de tierra esté correctamente realizada y conecten las 
partes metálicas del cierre.
La automación dispone de un dispositivo de seguridad antiaplastamiento constituido 
por un control de par. No obstante, es necesario comprobar el umbral de intervención 
según lo previsto en las Normas indicadas en el punto 10.
Los dispositivos de seguridad (norma EN 12978) permiten proteger posibles áreas 
de peligro de Riesgos mecánicos de movimiento, como por ej. aplastamiento, 
arrastre, corte.
Para cada equipo se aconseja usar por lo menos una señalización luminosa  así 
como un cartel de señalización adecuadamente fijado a la estructura del bastidor, 
además de los dispositivos indicados en el “16”.
GENIUS declina toda responsabilidad relativa a la seguridad y al buen funciona

-

miento de la automación si se utilizan componentes de la instalación que no sean 
de producción GENIUS.
Para el mantenimiento utilicen exclusivamente piezas originales GENIUS
No efectúen ninguna modificación en los componentes que forman parte del 
sistema de automación.
El instalador debe proporcionar todas las informaciones relativas al funcionamiento 
del sistema en caso de emergencia y entregar al usuario del equipo el manual de 
advertencias que se adjunta al producto.
No permitan que niños o personas se detengan en proximidad del producto durante 
su funcionamiento.
La aplicación no puede ser utilizada por niños, personas con reducida capacidad 
física, mental, sensorial o personas sin experiencia o la necesaria formación.
Mantengan lejos del alcance los niños los telemandos o cualquier otro emisor de 
impulso, para evitar que la automación pueda ser accionada involuntariamente.
Sólo puede transitarse entre las hojas si la cancela está completamente abierta.
El usuario debe abstenerse de intentar reparar o de intervenir directamente, y debe 
dirigirse exclusivamente  a personal cualificado GENIUS o a centros de asistencia 
GENIUS.
Todo lo que no esté previsto expresamente en las presentes instrucciones debe 
entenderse como no permitido

DEUTSCH
HINWEISE FÜR DEN INSTALLATIONSTECHNIKER

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
ACHTUNG! Um die Sicherheit von Personen zu gewährleisten, sollte die Anleitung auf-

merksam befolgt werden. Eine falsche Installation oder ein fehlerhafter Betrieb 
des Produktes können zu schwerwiegenden Personenschäden führen.

Bevor mit der Installation des Produktes begonnen wird, sollten die Anleitungen 
aufmerksam gelesen werden.
Das Verpackungsmaterial (Kunststoff, Styropor, usw.) sollte nicht in Reichweite von 
Kindern aufbewahrt werden, da es eine potentielle Gefahrenquelle darstellt.
Die Anleitung sollte aufbewahrt werden, um auch in Zukunft Bezug auf sie nehmen 
zu können.
Dieses Produkt wurde ausschließlich für den in diesen Unterlagen angegebenen Ge-
brauch entwickelt und hergestellt. Jeder andere Gebrauch, der nicht ausdrücklich 
angegeben ist, könnte die Unversehrtheit des Produktes beeinträchtigen und/oder 
eine Gefahrenquelle darstellen.
Die Firma GENIUS lehnt jede Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen oder 
nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch der Automatik verursacht werden, ab.
Das Gerät sollte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen installiert werden: das 
Vorhandensein von entflammbaren Gasen oder Rauch stellt ein schwerwiegendes 
Sicherheitsrisiko dar.
Die mechanischen Bauelemente müssen den Anforderungen der Normen EN 12604 
und EN 12605 entsprechen.
Für Länder, die nicht der Europäischen Union angehören, sind für die Gewährleistung 
eines entsprechenden Sicherheitsniveaus neben den nationalen gesetzlichen Bezug-
svorschriften die oben aufgeführten Normen zu beachten.
Die Firma GENIUS übernimmt keine Haftung im Falle von nicht fachgerechten Au-
sführungen bei der Herstellung der anzutreibenden Schließvorrichtungen sowie bei 
Deformationen, die eventuell beim Betrieb entstehen.
Die Installation muß unter Beachtung der Normen EN 12453 und EN 12445 erfolgen. 
Die Sicherheitsstufe der Automatik sollte C+D sein.
Vor der Ausführung jeglicher Eingriffe auf der Anlage sind die elektrische Versorgung 
und die Batterie abzunehmen.
Auf dem Versorgungsnetz der Automatik ist ein omnipolarer Schalter mit Öffnun-
gsabstand der Kontakte von über oder gleich 3 mm einzubauen. Darüber hinaus 
wird der Einsatz eines Magnetschutzschalters mit 6A mit omnipolarer Abschaltung 
empfohlen.
Es sollte überprüft werden, ob vor der Anlage ein Differentialschalter mit einer Auslö-
seschwelle von 0,03 A zwischengeschaltet ist.
Es sollte überprüft werden, ob die Erdungsanlage fachgerecht augeführt wurde. Die 
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Aufbau des Tors verbunden wird. Darüber hinaus sind die unter Punkt “16” erwähnten 
Vorrichtungen einzusetzen.
Die Firma GENIUS lehnt jede Haftung hinsichtlich der Sicherheit und des störungsfreien 
Betriebs der Automatik ab, soweit Komponenten auf der Anlage eingesetzt werden, 
die nicht im Hause GENIUS hergestellt urden.
Bei der Instandhaltung sollten ausschließlich Originalteile der Firma GENIUS verwendet 
werden.
Auf den Komponenten, die Teil des Automationssystems sind, sollten keine Verände-
rungen vorgenommen werden.
Der Installateur sollte alle Informationen hinsichtlich des manuellen Betriebs des 
Systems in Notfällen liefern und dem Betreiber der Anlage das Anleitungsbuch, das 
dem Produkt beigelegt ist, übergeben.
Weder Kinder noch Erwachsene sollten sich während des Betriebs in der unmittelbaren 
Nähe der Automation aufhalten.
Die Anwendung darf nicht von Kindern, von Personen mit verminderter körperlicher, 
geistiger, sensorieller Fähigkeit oder Personen ohne Erfahrungen oder der erforderlichen 
Ausbildung verwendet werden.
Die Funksteuerungen und alle anderen Impulsgeber sollten außerhalb der Reichweite 
von Kindern aufbewahrt werden, um ein versehentliches Aktivieren der Automation 
zu vermeiden.
Der Durchgang oder die Durchfahrt zwischen den Flügeln darf lediglich bei vollständig 
geöffnetem Tor erfolgen. 
Der Benutzer darf direkt keine Versuche für Reparaturen oder Arbeiten vornehmen 
und hat sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal GENIUS oder an Kunden-
dienstzentren GENIUS zu wenden.
Alle Vorgehensweisen, die nicht ausdrücklich in der vorliegenden Anleitung vorge-
sehen sind, sind nicht zulässig

NEDERLANDS
WAARSCHUWINGEN VOOR DE INSTALLATEUR

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LET OP! Het is belangrijk voor de veiligheid dat deze hele instructie zorgvuldig wordt 

opgevolgd. Een onjuiste installatie of foutief gebruik van het product kunnen 
ernstig persoonlijk letsel veroorzaken.

Lees de instructies aandachtig door alvorens te beginnen met de installatie van 
het product.
De verpakkingsmaterialen (plastic, polystyreen, enz.) mogen niet binnen het bereik 
van kinderen worden gelaten, want zij vormen een mogelijke bron van gevaar.
Bewaar de instructies voor raadpleging in de toekomst.
Dit product is uitsluitend ontworpen en gebouwd voor het doel dat in deze documen-
tatie wordt aangegeven. Elk ander gebruik, dat niet uitdrukkelijk wordt vermeld, zou 
het product kunnen beschadigen en/of een bron van gevaar kunnen vormen.
GENIUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die ontstaat uit 
oneigenlijk gebruik of ander gebruik dan waarvoor het automatische systeem is 
bedoeld.
Installeer het apparaat niet in een explosiegevaarlijke omgeving: de aanwezigheid 
van ontvlambare gassen of dampen vormt een ernstig gevaar voor de veiligheid.
De mechanische bouwelementen moeten in overeenstemming zijn met de bepalin-
gen van de normen EN 12604 en EN 12605.
Voor niet-EEG landen moeten, om een goed veiligheidsniveau te bereiken, behalve de 
nationale voorschriften ook de bovenstaande normen in acht worden genomen.
GENIUS is niet aansprakelijk als de regels der goede techniek niet in acht genomen 
zijn bij de bouw van het sluitwerk dat gemotoriseerd moet worden, noch voor ver-
vormingen die zouden kunnen ontstaan bij het gebruik.
De installatie dient te geschieden in overeenstemming met de normen EN 12453 en 
EN 12445. Het veiligheidsniveau van het automatische systeem moet C+D zijn.
Alvorens ingrepen te gaan verrichten op de installatie moet de elektrische voeding 
worden weggenomen en moeten de batterijen worden afgekoppeld.
Zorg op het voedingsnet van het automatische systeem voor een meerpolige 
schakelaar met een opening tussen de contacten van 3 mm of meer. Het wordt 
geadviseerd een magnetothermische schakelaar van 6A te gebruiken met meerpo-
lige onderbreking.
Controleer of er bovenstrooms van de installatie een differentieelschakelaar is ge-
plaatst met een limiet van 0,03 A.
Controleer of de aardingsinstallatie vakkundig is aangelegd en sluit er de metalen 
delen van het sluitsysteem op aan. 
Het automatische systeem beschikt over een intrinsieke beveiliging tegen inklem-
ming, bestaande uit een controle van het koppel. De inschakellimiet hiervan dient 
echter te worden gecontroleerd volgens de bepalingen van de normen die worden 
vermeld onder punt 10.
De veiligheidsvoorzieningen (norm EN 12978) maken het mogelijk eventuele gevaar-
lijke gebieden te beschermen tegen Mechanische gevaren door beweging, zoals 
bijvoorbeeld inklemming, meesleuren of amputatie.
Het wordt voor elke installatie geadviseerd minstens één lichtsignaal te gebruiken 
alsook een waarschuwingsbord dat goed op de constructie van het hang- en slui-
twerk dient te worden bevestigd, afgezien nog van de voorzieningen die genoemd 
zijn onder punt “16”.
GENIUS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor wat betreft de veiligheid en de 
goede werking van het automatische systeem, als er in de installatie gebruik gemaakt 
wordt  van componenten die niet door GENIUS zijn geproduceerd.
Gebruik voor het onderhoud uitsluitend originele GENIUS-onderdelen.
Verricht geen wijzigingen op componenten die deel uitmaken van het automatische 
systeem.
De installateur dient alle informatie te verstrekken over de handbediening van het 
systeem in noodgevallen, en moet de gebruiker van de installatie het bij het product 
geleverde boekje met aanwijzingen overhandigen.
De toepassing mag niet worden gebruikt door kinderen, personen met lichamelijke, 
geestelijke en sensoriele beperkingen, of door personen zonder ervaring of de be-
nodigde training.
Sta het niet toe dat kinderen of volwassenen zich ophouden in de buurt van het 
product terwijl dit in werking is.
Houd radio-afstandsbedieningen of alle andere impulsgevers buiten het bereik van 
kinderen, om te voorkomen dat het automatische systeem onopzettelijk kan worden 
aangedreven.
Ga alleen tussen de vleugels door als het hek helemaal geopend is.
De gebruiker mag zelf geen pogingen ondernemen tot reparaties of andere directe 
ingrepen, en dient zich uitsluitend te wenden tot gekwalificeerd en geautoriseerd 
GENIUS-personeel of een erkend GENIUS-servicecentrum.
Alles wat niet uitdrukkelijk in deze instructies wordt aangegeven, is niet toegestaan
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Die Automation verfügt über eine eingebaute Sicherheitsvorrichtung für den Quetsch
schutz, die aus einer Drehmomentkontrolle besteht. Es ist in jedem Falle erforderlich, 
deren Eingriffsschwelle gemäß der Vorgaben der unter Punkt 10 angegebenen 
Vorschriften zu überprüfen.
Die Sicherheitsvorrichtungen (Norm EN 12978) ermöglichen den Schutz eventueller 
Gefahrenbereiche vor mechanischen Bewegungsrisiken, wie zum Beispiel Quetschun
gen, Mitschleifen oder Schnittverletzungen.
Für jede Anlage wird der Einsatz von mindestens einem Leuchtsignal empfohlen 
sowie eines Hinweisschildes, das über eine entsprechende Befestigung mit dem 
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ESPAÑOL
ADVERTENCIAS PARA EL INSTALADOR

REGLAS GENERALES PARA LA SEGURIDAD
ATENCION! Es sumamente importante para la seguridad de las personas seguir 

atentamente las presentes instrucciones. Una instalación incorrecta o un uso 
impropio del producto puede causar graves daños a las personas.

Lean detenidamente las instrucciones antes de instalar el producto.
Los materiales del embalaje (plástico, poliestireno, etc.) no deben dejarse al alcance 
de los niños, ya que constituyen fuentes potenciales de peligro.
Guarden las instrucciones para futuras consultas.
Este producto ha sido proyectado y fabricado exclusivamente para la utilización 
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Metallteile der Schließung sollten an diese Anlage angeschlossen werden. 
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Opisy oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi nie są wiążące. Firma GENIUS zastrzega sobie prawo, pozostawiając 
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