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HANDLEIDING VOOR DE GEBRUIKER

Geachte klant,

Bedankt voor de aanschaf van de Matic SL zuil met automatische 
schuifpoort. Deze handleiding bevat alle benodigde informatie 
om snel vertrouwd te raken met het product. Wij verzoeken 
u vriendelijk om deze informatie zorgvuldig door te nemen, 
alvorens met het product te gaan werken.

Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker van de 
Matic SL met automatische schuifpoort. In de inhoudsopgave 
kunt u terugvinden waar de informatie die u nodig heeft in de 
handleiding terug te vinden is.

Voor meer informatie of het bestellen van handleidingen, neem 
contact op met de dealer (zie voorblad).

 

Thibo
Thibostraat 3
5741 SJ Beek en Donk 
Nederland / Pays-Bas / The Netherlands / 
Niederlande 

Tel: 0031 (0) 492 471333
E-mail: info@thibo.nl

WWW.THIBO.NL
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DISCLAIMER

De zuil met automatische schuifpoort mag uitsluitend worden 
gebruikt voor het dynamisch afsluiten van doorgangen. De zuil 
met automatische schuifpoort mag niet gebruikt worden voor 
het beknellen of transporteren van objecten of derde. Thibo kan 
niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade 
veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik 
Lees en begrijp deze handleiding volledig.

Thibo geeft een CE keurmerk af op de zuil met automatische 
schuifpoort. Daartoe zijn een Technisch Constructie Dossier, een 
montagehandleiding en een gebruikershandleiding beschikbaar. 
De zuil voldoet aan de NENEN 13241-1 + A1 norm. De veiligheid 
moet altijd gewaarborgd zijn, zodat de gebruikers en derden 
veilig gebruik kunnen maken van de zuil.
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1 VOORZORGSMAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN VOORAF

Blijf tijdens het bewegen van de poort op afstand van de poort 
om beknellingsgevaar te voorkomen.

Houd het schuifbereik van de poort vrij van sneeuw, zand, stenen 
en dergelijke, zodat de poort vrij kan bewegen en er geen schade 
aan poortdelen kan ontstaan.

Om gevaarlijke situaties en schade aan de poort te voorkomen is 
meerijden op de poort niet toegestaan.

Steek tijdens het bewegen van de poort geen voorwerpen 
tussen, onder of over de poort om beknellingsgevaar te 
voorkomen.
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Productbeschrijving
Naam:          Matic
Type:          SL
Productiejaar:         2011
Geluidsemissie:        <80 dB(A)

Technische specificaties
Netaansluiting:         230 V
Motorspanning:        23 Vdc
Aandrijfsysteem:        Haakse reductor in vetbad
Zuilnaam:         220 x 170 mm

2.1 ALGEMENE PRODUCT SPECIFICATIES

2 TECHNISCHE SPECIFICATIES

* Geheel gesloten poorten mogen 
slechts gebruikt worden tot een 
maximale poortvleugel doorgang van 
7 meter en een maximale poortvleugel 
hoogte van 2 meter.
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2.2 BELANGRIJKSTE ONDERDELEN

1. Schuifpoort
2. Zuil
3. Sluitportaal
4. Fundering sluitportaal
5. Fundering zuil en geleidetrein
6. Fundering achteroploopwiel
7. Tandheugel
8. Oploop
9. Boveninloop
10. Achteroploopwiel
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3.1 ALGEMEEN

3 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENING EN WIJZE VAN GEBRUIK

Let op: Steek tijdens het bewegen van de poort geen 
voorwerpen tussen, onder of over de poort.

Let op: Meerijden op de poort is niet toegestaan.

Let op: Blijf tijdens het bewegen van de poort op afstand van de 
poort.

3.2 UITSCHAKELEN VAN HET PRODUCT 

1 Open de zuil met behulp van het slot 
dat zich aan de buitenkant van de zuil 
bevindt.

Voor het elektrisch uitschakelen van de
automatische poort, haal in de zuil eerst 
de stekker uit de wandcontactdoos.

Let op: electrocutiegevaar! 

Koppel daarna de accu los van de 
print.

2
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3
1. Ontgrendel de poort in geval van nood 
met behulp van de hendel aan de motor.

2. Verplaats de poort vervolgens 
handmatig.

Let op: zorg dat de spanning 
van het product is gehaald.

Let bij het handmatig 
bewegen op de mogelijke 
beknelling van mensen, dieren 
of voorwerpen.

3.3 INSTELLEN VAN HET PRODUCT

Het product is naar uw specifieke gebruikssituatie in te stellen. 
Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de poort op automatisch of 
halfautomatisch te zetten, de pauzetijd in te stellen en de 
breedte van de doorgang te wijzigen. Zie voor het instellen de 
handleiding van de aandrijving met besturing.
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3.4 BEDIENING

Controleer altijd tijdens het openen/ dichtgaan of de poort 
correct functioneert.

Let op: Indien de poort ís ingesteld op ‘automatisch sluiten’, 
zal deze automatisch na het verstrijken van de pauzetijd gaan 
sluiten.

Voor een uitgebreide omschrijving, voor bijvoorbeeld het 
programmeren van de afstandsbediening, zie de bijgeleverde 
handleiding van de aandrijving met besturing.

Ontgrendel de poort tijdens een stroomstoring met behulp van 
de hendel aan de motor en verplaats de poort handmatig (zie 
3.2).
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1 Gebruik de linker knop van de
afstandsbediening voor het volledig 
openen van de poort.

Indien de poort op half-automatisch 
staat ingesteld dient de linker knop 
ook gebruikt te worden om de poort te 
sluiten.

2 Gebruik de rechter knop van de
afstandsbediening om de poort
gedeeltelijk te openen als 
voetgangersdoorgang.

Indien de poort op half-automatisch 
staat ingesteld dient de rechter knop 
ook gebruikt te worden om de poort te 
sluiten.
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4.1 ALGEMEEN

Let op: Schakel altijd eerst de stroomtoevoer uit, alvorens 
onderhoud te plegen aan de zuil en poort.

Let op: De op de portalen aangebrachte 
waarschuwingspictogrammen voor “gevaar” mogen niet 
verwijderd worden. De aanwezigheid van vier van deze 
waarschuwingspictogrammen moet door de bediener periodiek 
gecontroleerd worden. Indien één of meerdere pictogrammen 
niet meer op de poort aanwezig zijn, dienen deze aangebracht te 
worden om de veiligheid te waarborgen.

4 ONDERHOUD EN ONDERHOUDSSCHEMA

4.2 DAGELIJKS ONDERHOUD

Zorg ten alle tijden dat de loopweg vrij is van obstakels.
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4.3 MAANDELIJKS ONDERHOUD

4.4 JAARLIJKS ONDERHOUD

A. Zorg dat de poort minimaal één maal per jaar een 
onderhoudsbeurt krijgt, uitgevoerd door vakkundige en 
gecertificeerde personen.

B. Vervang jaarlijks de batterijen voor de druklijst op de kopse 
kant van de poort.

Let tijdens het onderhoud op beknellingsgevaar en 
electrocutiegevaar.

A. Test regelmatig de veiligheidsuitrusting.
De poort is met diverse veiligheidsmiddelen uitgerust. Om te 
voorkomen dat de poort geen ongevallen veroorzaakt, dienen de 
veiligheidsmiddelen regelmatig op een correct functioneren te 
worden gecontroleerd:
• Laat de poort opengaan. Duw met de platte hand tegen 

één van de druklijsten. De poort moet onmiddellijk stoppen. 
Herhaal deze procedure voor de andere druklijsten.

• Reinig (indien aanwezig) de fotocellen maandelijks met een 
zachte doek. Laat vervolgens de poort dichtgaan en zwaai 
met de hand in de zone tussen de twee bovenste fotocellen. 
De poort moet onmiddellijk stoppen en teruggaan. Herhaal 
deze procedure voor de onderste foto cellen.

• Controleer (indien aanwezig) of de knipperlicht op de zuil 
functioneren.

B. Reinig maandelijks de binnenkant van de onderbalk. Dit belet 
het binnentreden van vuil in de geleiding en voorkomt dat de 
poort blokkeert of slipt.
• Zet hiervoor de poort in gesloten toestand.
• Schakel de elektrische spanning uit.
• Ga met een doek door de onderbalk en verwijder het vuil aan 

de binnenzijde van de balk.
• Schakel de spanning weer aan en test de poort op een goede 

werking.
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5.1 MILIEU

Bij beëindiging van de levensduur van het product, dient 
het gescheiden te worden van ander afval. De gebruiker is 
verplicht om het product en de accu naar een voor inlevering 
van elektrische en elektronische producten geschikte locatie te 
brengen. Indien dit niet mogelijk is dient het product naar de 
fabrikant te worden terug verzonden, indien het de bedoeling is 
om het product te vervangen voor een nieuwe versie.

5 MILIEU, DEMONTAGE, OPSLAG EN TRANSPORT

5.2 DEMONTAGE

5.3 OPSLAG EN TRANSPORT

Indien u het product gaat opslaan of transporteren, zorg ervoor 
dat u het product goed verpakt. Opslaan dient in een  droge 
omgeving te gebeuren.

Informeer binnen uw regio naar de mogelijkheden om, bij 
beëindiging van het gebruik, het product in te leveren. Gooi
elektrische apparaten en onderdelen zoals batterijen en de accu 
niet weg, maar bekijk of (onderdelen van) het product ingeleverd, 
gerecycled of hergebruikt kunnen worden.

Indien u niet over deze mogelijkheden beschikt, verwijder dan 
zelf kundig alle herbruikbare componenten, zoals metalen, 
bevestigingsmaterialen en elektrische onderdelen. Verwijder de 
kunststof onderdelen voor recycling.
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Dit is de oorspronkelijke 
gebruikershandleiding. Deze handleiding 
bevat alle benodigde informatie om snel 
vertrouwd te raken met het product. 
Wij verzoeken u vriendelijk om deze 
informatie zorgvuldig door te nemen, 
alvorens met het product te gaan werken.

Deze handleiding is bedoeld voor de 
gebruiker van de Matic SL
met automatische schuifpoort. 
Naast deze handleiding is er ook een 
installatiehandleiding beschikbaar.
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