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Dear Value Customer,  
 

  qs innovative living co.,ltd.  A representative of “Genius” Sliding 
gate auomation from Italy. Would like to express our sincerely Thank you for 
choosing a Genius product for your automation.  Genius manufactures a com-
plete range of door operators and automation accessories for doors and gates.  
The manufacturing with high quality and the production and assembling of 
all components inside the company offers a functional, well-developed, easy-
to-use and reliable product. 
 

 Your automation is the result of Genius’s experience mixed with the 
professional competence of your installer and service.  Your automation fully 
complies with the safety regulations. Nevertheless dangerous situations might 
occur due to an incorrect use of the automation, for this reason we would like 
to give you some suggestions  (pre-guided) on how to avoid risks. 
 

 

เรียนลูกคา้ผูมี้อุปการะคุณ  
 

 qs innovative living co.,ltd. ตวัแทนจาํหน่ายและนาํเขา้มอเตอร์ขบัเคลือนประตรัูว

อตัโนมติั “Genius” จากประเทศอิตาลี ขอขอบคุณท่านเป็นอยา่งยิงทีให้ความไวว้างใจเลือกใช้

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ,  Genius S.p.A.-Italy     เป็นโรงงานผลิตมอเตอร์และอปุกรณ์เพอื

ใชก้บัประตูอตัโนมติัในแบบต่างๆ อยา่งครบวงจร  และดว้ยเทคโนโลยใีนการผลิตทีทนัสมยั  การ

พฒันาอยา่งต่อเนือง ระบบการใชง้านทีง่าย  ทาํให้ “Genius”  ไดรั้บความเชือถืออยา่งแพร่หลาย

ทวัโลก 
 

 ผลิตภณัฑที์ท่านเลือกใชเ้ป็นสิงทีบ่งบอกถึงประสบการณ์ของ “Genius” ผนวกกบั

การติดตงัและบริการทีไดม้าตรฐานและคาํนึงถึงความปลอดภยัตามกฎบงัคบัตามมาตรฐานความ

ปลอดภยั เพอืหลีกเลียงอนัตรายทีอาจเกิดขึนจากการใชง้านอยา่งผิดวธีิ  ทางบริษทัฯ จึงขอแนะนาํ

วิธีการใชง้านเบืองตน้ของผลิตภณัฑต์ามคู่มือทีแนบมานี 
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PRE-GUIDED / คําแนะนําเบืองต้น 
 

 Before using the automation for the first time ask the installer about the 
risks involved by the operator and read the handbook very carefully.  Keep the 
handbook to use it in the future as well.  Even though the operator is equipped 
with reliable detection devices, but do not use the automation in the presence of 
people, animals or objects.  Please pay great attention to children, the automation 
is not a toy, above all the remote control.  Do not leave transmitters unattended.   
 

 Your automation system is not a “throw away” device but an equipment 
that requires periodic maintenance to make sure that it works as long as possible.  
Plan the maintenance schedule with the installer, as it can vary according to the 
frequency of use.  Should troubles occur, take immediately the power supply off 
and call the installer.  In case of power supply cut or failure, through the manual 
block release the system can work as a non-automated device (please see page 8)   
Regular maintenance service or repairing have to be carried out by qualified staff 
only.  All checks, maintenance services or repairing have to be documented by the 
installer; do not throw any document away.  If the automation does not work prop-
erly, check the batteries of the remote control before calling the installer.  Should 
the batteries be exhausted replace them with new ones of the same type.  If you 
wish to add a new automated system to your house call us at the office that we 
will advise you with Genius’s most suitable products. 

 
 

 ก่อนเริมใชง้านมอเตอร์ ผูใ้ชค้วรสอบถามถึงขอ้ควรระวงัในการใชง้านจากเจา้หนา้ทีของบริษทัฯ 

หรือตวัแทนจาํหน่ายทีไดรั้บการแต่งตงัจากบริษทัฯ และผูใ้ชค้วรอ่านคู่มือการใชง้านเล่มนีก่อน เพอืทาํ

ความเขา้ใจในการทาํงานของผลิตภณัฑ ์“Genius”  
 

 ผูใ้ชค้วรหมนัดูแลอุปกรณ์อยา่งสมาํเสมอเพอืยดือายกุารใชง้าน  ในกรณีทีอุปกรณ์ทาํงานผิดปกติ  

ผูใ้ชค้วรตรวจสอบแบตเตอรีรีโมทคอนโทรลในเบืองตน้ก่อน ในกรณีทีมีปัญหาการใชง้านเกิดขึน ผูใ้ช้

ควรปิดสวทิช์จา่ยไฟทนัทีและทาํการติดต่อเจา้หน้าทีของบริษทัฯ หรือตวัแทนจาํหน่ายทีไดรั้บการแต่งตงั

จากบริษทัฯ    ในกรณีไฟฟ้าดบั  ผูใ้ชส้ามารถทาํการปลดล็อคตวัเครือง เพอืทาํการเปิด-ปิดประตูโดย

ระบบมือผลกัชวัคราวได ้(หน้า 6)   ในกรณีทีมีการซ่อมแซมหรือบาํรุงรักษา ตอ้งกระทาํโดยเจา้หนา้ทีของ

บริษทัฯหรือตวัแทนจาํหน่ายทีไดรั้บการแต่งตงัจากบริษทัฯ เท่านนั  ในกรณีทีมีการเปลียนแบตเตอรี  

แนะนาํให้ใชแ้บตเตอรีรุ่นเดียวกนั   ในกรณีทีผูใ้ชต้อ้งการติดตงัระบบควบคุมเพมิ  ควรติดต่อเจา้หนา้ที

โดยตรงเพอืขอคาํแนะนาํและรายละเอียดเพมิเติมเกียวกบัผลิตภณัฑ ์“Genius” 
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  บริษทัฯ มีขอ้แนะนาํการดูแลรักษาผลิตภณัฑ ์“Genius”  เพอืการใชง้านอยา่งมีประสิทธิภาพ และยดือายกุารใช้

งานของผลิตภณัฑ ์ดงัตอ่ไปนี:- 
 

 

การดูแลรักษารีโมทคอนโทรล (เครืองส่งสัญญาณ) 

 

1.  ระวงัอยา่ให้รีโมทคอนโทรลเปียกนาํ หรือสมัผสันาํโดยตรง 

2.  ห้ามเก็บ/วางรีโมทคอนโทรลภายใตส้ภาพอากาศร้อนหรือใกลเ้ปลวไฟ 

3.  อยา่ให้รีโมทคอนโทรลมีการกระแทกหรือกดทบัโดยตรง 

4.  หลีกเลียง การใชรี้โมทคอนโทรลในขณะทีมีเด็กเล็ก หรือสตัวเ์ลียงอยูบ่ริเวณใกลก้บัประตูรัวเลือน 

5.  ควรเก็บรักษารีโมทคอนโทรลไวใ้ห้พน้มือเด็ก 

6.  ควรทาํการเปลียนแบตเตอรีทุก ๆ 6 เดือน หรือพบว่าการทาํงานของแบตเตอรีอ่อนลง 

7.  ไม่ควรกดรีโมทคอนโทรลเล่น และ/หรือกดปุ่ มแช่ทิงไว ้และ/หรือกดติดต่อกนัหลายครังเพราะจะส่งผล 

      ต่อการทาํงานของแผงวงจรควบคุมและมอเตอร์ 

       

การดูแลรักษามอเตอร์ “Genius” 

 

1.  ห้ามฉีดพน่นาํลงบนมอเตอร์โดยตรง  

2.  ห้ามก่อกองไฟใกลบ้ริเวณทีตงัมอเตอร์ 

3.  ห้ามวาง/มี สิงกีดขวางบริเวณรางเลือนประตูรัว เพราะจะทาํให้มอเตอร์ทาํงานหนกั (Overload) และหยดุ      

      ทาํงานในทีสุด 

4.   แนะนาํให้ทาํการฉีดพน่ยากาํจดัแมลงบริเวณรอบฐานมอเตอร์ อยา่งสมาํเสมอ เพอืป้องกนัความเสียหายจากสิง 

      แปลกปลอมเขา้มาทาํลายแผงควบคุมภายในมอเตอร์ 

5.   ควรตรวจเช็คสภาพของลอ้เลือน และ ลอ้ประคองประตูให้อยูใ่นสภาพดี อยา่งสมาํเสมอ  หากพบว่าประตูฝืด  

      หรือมีเสียงดงัผิดปกติขณะทาํงาน  แนะนาํให้หยอดนาํมนับริเวณลอ้เลือน และลอ้ประคองประตู  รวมถึง  

      บริเวณเฟืองขบัตวัมอเตอร์และสะพานเฟืองทีติดกบับานประตู  เพอืหลีกเลียงไม่ให้มอเตอร์มีการทาํงานทีหนกั 

      เกินไป 

6. ควรตรวจเช็ค และ สงัเกต การทาํงานของมอเตอร์ อยา่งสมาํเสมอ หากพบว่าผิดสงัเกตควรโทรสอบถาม

เจา้หนา้ทีของบริษทัฯ หรือ ตวัแทนจาํหน่ายทีไดรั้บการแต่งตงัจากบริษทัฯ โดยทนัที 
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Manual Mode Operation “Milord” (Black-
Out) 
 
 

1.    Using a key , turn the lock clockwise until it stop. 
       (Fig.1) 
2.    Pull the lever as shown in fig. 2. 
3.    Open and close the gate manually. 
 

 

ระบบการปลดล็อค  “Milord” (ในกรณไีฟฟ้าดับ) 
 

1. ใชกุ้ญแจหมุนตามเขม็นาฬิกาจนสุด  (รูป 1) 

2.  ดึงเหล็กให้งา้งออกตามรูป  2 

3.  เปิด/ปิด ประตูดว้ยมือ 

 

Manual Operation “Falcon” (Black-Out) 
 

  If the gate has to be moved manually due to a power 
cut or fault of the automated system, use the release de-
vice as follows:     
1. Fit the supplied key in the lock, fig 1, and turn it 

clockwise as shown in Fig 2. 
2. Turn the release system clockwise by about 180°, as 

shown in fig.3.  
3. Open and close the gate manually.  

 

ระบบการปลดล็อค  “Falcon” (ในกรณไีฟฟ้าดับ) 

  ในกรณีทีไฟฟ้าขดัขอ้งหรือระบบมอเตอร์ทาํงานผิดปกติและเรา

จาํเป็นตอ้งใชร้ะบบมือผลกัหรือปลดล็อคมอเตอร์เพือให้เปิดประตูได ้เรา

สามารถทาํไดด้งัต่อไปนี 

1. เปิดปุ่ มล็อคกุญแจ และใส่กุญแจตามรูป 1 หมุนกุญแจตามเขม็

นาฬิกา(รูป 2) 

2.  หมุนกตวัปล็ดลอต็ามเขม็นาฬิกา 180 องศา (รูป 3) 

3.  เปิด/ปิด ประตูดว้ยมือ 
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   Restoring Normal Operation Mode 

“Falcon” 
 

   1.    Turn the release system anti-clockwise by           
          about 180° , as shown in Fig. 1. 
   2.    Turn the key anti-clockwise,  fig. 2 , and  
          remove it from the lock, as shown in Fig. 3. 
   3.    Move the gate until it meshes to release. 
 

   การหมุนตัวล็อคเพือกลับสู่ระบบการทํางานปกติ 

“Falcon” 
 

1. หมุนแกนกลางทวนเขม็นาฬิกา ประมาณ 180° (ตามรูป 1) 

2. หมุนกุญแจทวนเขม็นาฬิกา (รูป 2) และดึงกุญแจออกจากจุด

ล็อค (รูป 3) 

3. ผลกัประตูเล็กนอ้ยเพอืให้เฟืองขบกนั 

 

  ในกรณทีเีฟืองมอเตอร์ล็อค จะไม่สามารถปล็ดล็อคแบบปกติได้ 

   ตอ้งทาํการแกไ้ขโดยการถอดสะพานเฟืองมอเตอร์ประตูตามขนัตอนต่อไปนี 

   อุปกรณ์  : แหวน หรือ กุญแจปากตายเบอร์ 12-14 

  ขนัตอนการถอดสะพานเฟืองมอเตอร์ประตู 

  1.  ขนัน็อต 2 ตวัทีหวัและทา้ยสะฟานเฟืองเส้นทีติดอยูก่บัมอเตอร์ แลว้จึงถอดสะพานเฟืองออก 

  2.  หลงัจากถอดสะพานเฟืองออกไดแ้ลว้ ขยบัประตูเคลือนทีเล็กนอ้ย เพือใหส้ามารถปลดล็อคทีตวัมอเตอร์ได ้

  3. นาํสะพานเฟืองใส่กลบัเขา้ยงัจุดเดิมทีถอดออก ขนัน็อต 2 ตวัทีหวัและทา้ยสะฟานเฟือง 

  4. สามารถเขน็ประตูในแบบปกติได ้
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กุญแจปากตาย 

น็อต 2 ตวัทีหวัและทา้ยสะฟานเฟืองเส้นทีติดอยูก่บัมอเตอร์  
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Notes/ หมายเหตุ :  

1.)      Before restoring normal operation mode , please move the gate                  
           manually to total closing or total opening position in order to restore 
           the automation system 

              เมือระบบไฟฟ้ามา ก่อนทาํการหมุนตวัล็อคเพือเปลียนกลบัสู่ระบบการทาํงานปกติ  ให้ทาํการผลกัประตู                

              ไปในตาํแหน่งเปิดสุดบาน หรือ ปิดสุดบานก่อน  เพอืให้ระบบอตัโนมติักลบัมาทาํงานไดต้ามปกติ 

 

2.)  Please do not repair or adjust anything if the problems are over the situation/ or 
 not mentioned on the FAQ’s. 
 หากปัญหาทีเกิดขึนนอกเหนือกรณีดงักล่าวนีแลว้  ห้ามทาํการแกไ้ขหรือดดัแปลงใด ๆ โดยเด็ดขาด   

              (ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายกรณีมีการแกไ้ข/ดดัแปลงดว้ยตนเอง) 

 
3.)       Then, shift back to use the manual release for a while and please contact our  
           service team for a further process. 
 แนะนาํให้ท่านทาํการเปิด-ปิดประตูรัวดว้ยระบบมือผลกัชวัคราวก่อน  และกรุณาติดต่อฝ่ายบริการเพอื

 ดาํเนินการซ่อมต่อไป 

5/9 Srinakarin 53, Srinakarin Rd., Nongbon, Prawet, Bangkok  Thailand 10250  

                       Tel  : (02) 491 - 6300 ；Fax : (02) 491 - 6354 
                           e-mail : service@qs-innovative.com 

                       www.qs-innovative.com 


