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1 Przeznaczenie instrukcji - grupa docelowa

Instrukcja montażu skierowana jest 
wyłącznie do montażystów. Wszystkie prace 
opisane w niniejszej instrukcji mogą być 
wykonywane jedynie przez doświadczonych 

fachowców, którzy dysponują odpowiednią 
wiedzą w zakresie montażu, uruchomienia, 
konserwacji i naprawy.

2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

• Uniwersalny moduł smart 2.0 służy do 
sterowania motorycznymi napędami do 
drzwi: A-napęd, GENIUS typu A i B.

• Uniwersalny moduł smart 2.0 może 
również za aprobatą SIEGENIA 
obsługiwać urządzenia innych 
producentów. 

• Uniwersalny moduł smart 2.0 jest 
przeznaczony do zastosowania wewnątrz 
pomieszczeń (IP20) i jest montowany 
w specjalnej puszce podtynkowej lub 
natynkowej.

• Instalacja i podłączenie przewodów 
muszą zostać przeprowadzone zgodnie  
z instrukcją montażu. Nieprawidłowe 
podłączenie może spowodować 
uszkodzenie elektroniki.

• Uniwersalny moduł smart 2.0 należy 

chronić przed wilgocią, pyłem i oparami.

• Temperatura pomieszczenia powinna być 
utrzymana pomiędzy 0°C a 45°C.

• Uniwersalny moduł smart 2.0 może być 
używany wyłącznie w nienaruszonym 
stanie technicznym, wszelkie zmiany 
w obrębie urządzenia lub jego 
komponentów są zabronione.

• Uniwersalny moduł smart 2.0 można 
łączyć tylko z oryginalnymi elementami 
dodatkowymi SIEGENIA.

• W przypadku awarii uniwersalnego 
modułu smart 2.0, serwisu powinien 
dokonać tylko i wyłącznie doświadczony 
fachowiec.

3 Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

• Uniwersalny moduł smart 2.0 nie może 
być instalowany pod metalową obudową, 
ponieważ mogą wystąpić problemy  
z przesyłaniem sygnału Wi-Fi.

• Uniwersalny moduł smart 2.0 nie może 
być używany w pomieszczeniu, w którym 
wilgotność powietrza przekracza 80%. 
Zastosowanie modułu na basenach  
i/lub pomieszczeniach zawilgoconych jest 
niedozwolone. Powietrze  
w pomieszczeniach nie może się skraplać.
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4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie zasilane elektrycznie: 
niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia 
prądem 

Aby uniknąć obrażeń i szkód materialnych 
należy obowiązkowo przestrzegać poniższych 
wytycznych:

• W przypadku uszkodzenia przewodu 
zasilającego należy go wymienić 
korzystając z usług SIEGENIA lub 
odpowiednio wykwalifikowanego 
elektryka.

• Wszelkie prace związane z przyłączeniem 
do sieci elektrycznej 230 V mogą 
być prowadzone wyłącznie przez 
wykwalifikowanego elektryka.

• Jeżeli odpowiedzialność za ułożenie 
przewodu zasilającego leży po 
stronie inwestora, należy zastosować 
bezpiecznik, który pozwoli bezpiecznie 
odciąć dopływ prądu.

• Podczas wszelkich prac związanych 
z napięciem należy stosować się do 
odpowiednich w danym kraju przepisów 
szczegółowych.

• W przypadku dostania się do wnętrza 
urządzenia jakiegokolwiek przedmiotu 
lub płynu należy natychmiast przerwać 
pracę urządzenia i odłączyć je od źródła 
zasilania.

• Uniwersalny moduł smart 2.0 nie 
może być podłączony bezpośrednio do 
instalacji elektrycznej o napięciu  
(230 V / 400 V)-zagrożenie życia.

• Ryzyko spowodowane atakami osób 
trzecich na urządzenia sieci Wi-Fi 
SIEGENIA! Aby chronić swój system 
przed atakami osób trzecich należy 
przestrzegać następujących wskazówek:

– Każde urządzenie Wi-Fi SIEGENIA 
chronione jest przez dwa hasła 
(użytkownika i administratora). Hasła 
te należy bezwzględnie zmienić po 
pierwszym włączeniu i nigdy nie 
pozostawiać w takiej formie, w jakiej 
je dostarczono.

– Jeżeli urządzenia Wi-Fi SIEGENIA 
zostały połączone z Państwa domową 
siecią Wi-Fi, należy je zaszyfrować.

– Prosimy o wybór bezpiecznych haseł, 
składających się z małych i wielkich 
liter, numerów i znaków specjalnych.
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5 Montaż

• miejsce montażu uniwersalnego modułu 
smart 2.0 nie powinno być dostępne dla 
osób postronnych.

• uniwersalny moduł smart 2.0 powinien 
być montowany z dala od urządzeń 
mogących zakłócać odbiór sygnału, jak 
np.:

– rury wodociągowe

– kamienne i betonowe ściany

– metalowe przedmioty

– klimatyzacja

– urządzenia bezprzewodowe (takie 
jak telefony, elektroniczne nianie, 

głośniki, Bluetooth, itp.).

– sieci Wi-Fi działające na tym samym 
kanale radiowym (np. router 
bezprzewodowy sąsiadów)

– urządzenia niezgodne z normami 
CE, jak np. oświetlenie LED, napędy 
elektryczne.

• Jeżeli równolegle do przewodów 
przesyłających dane (ISDN, DSL, itp.), 
prowadzone są przewody zasilające, 
może prowadzić to do zakłóceń na 
przykład: szybkości transmisji danych.

6 Wskazówki dotyczące utylizacji

Zgodnie z dyrektywą WEEE, 
urządzenia sterujące nie mogą 
być wyrzucane wraz z odpadami 
komunalnymi.

7 Wymiary

Wszystkie wymiary w niniejszej instrukcji 
podano w mm.

8 Uwagi dotyczące dokumentacji

Chętnie przyjmiemy wszystkie uwagi  
i sugestie, które pomogą poprawić naszą 
dokumentację. Prześlij nam swój komentarz 
na adres e-mail:  
‘dokumentation@siegenia.com‘.

mailto:dokumentation%40siegenia.com?subject=Montageanleitung%20smart%20module%202%20%28H39.MOTS011DE-00%29
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9 Schemat połączeń

9.1 Schemat połączeń A-napęd/GENIUS A
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9.2 Schemat połączeń GENIUS B
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9.3 Schemat połączeń CDC/VCD
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10 Obsługa/Sterowanie

Urządzeniem można sterować za pomocą 
tabletu lub smartfonu, a dzięki aplikacji 
SIEGENIA Comfort można aktywować 

dodatkowe funkcje. Proszę zwrócić uwagę na 
dołączoną skróconą instrukcję obsługi 
(H47.MOTS005PL).

11 Rozwiązywanie problemów

W razie awarii nie należy w żadnym wypadku 
otwierać urządzenia i/lub próbować go 
naprawić. Jeśli zaistniały problem nie jest 

opisany w tabeli, prosimy skontaktować się  
z wykwalifikowanym specjalistą lub 
bezpośrednio z SIEGENIA Tel. +48 44 777 00.

Problem możliwe przyczyny rozwiązanie

uniwersalny moduł 
smart 2.0 nie działa

brak połączenia z
domową siecią Wi-Fi

zrestartować router bezprzewodowy

brak połączenia na
smartfonie/tablecie  
z siecią Wi-Fi.

zrestartować smartfon/tablet

brak połączenia modułu  
z siecią Wi-Fi 

• należy sprawdzić czy miga czerwona 
dioda LED

• jeżeli czerwona dioda LED nie miga, 
należy sprawdzić zasilanie.

• należy sprawdzić czy miga niebieska 
dioda LED

• jeżeli niebieska dioda LED nie miga, 
należy sprawdzić połączenie z siecią 
Wi-Fi, ew. zresetować moduł, w tym celu 
należy wcisnąć przycisk reset

• przywrócenie ustawień fabrycznych 
modułu 

Wskazówka: Szczegółowe informacje na temat 
funkcjonowania i eliminacji błędów można znaleźć na 
stronie internetowej SIEGENIA Smarthome:.  
https://smarthome.siegenia.com

https://downloads.siegenia.com/siauv3_micro_download_portal/media/gebaude/smarthome/h47.mots005_pl.pdf
https://smarthome.siegenia.com
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12 Dane techniczne

uniwersalny moduł smart 2.0
częstotliwość sygnału 2,4 GHz
napięcie zasilania 12 V DC do 24 V DC
pobór mocy 1,2 W
klasa ochrony III
stopień ochrony IP20
temperatura pracy 0 °C do 45 °C
pobór prądu max. < 1000 mA

13 Wymiary modułu
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a świeci na czerwono urządzenie podłączone do zasilania
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miga na niebiesko Wi-Fi aktywne, aktywna wymiana danych przez Wi-Fi 
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14 Deklaracja zgodności UE dla oznakowania CE

Potwierdzamy, że uniwersalny moduł smart 2.0 odpowiada Dyrektywie 2001/95/EG  
w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w zakresie wymagań ustanowionych dla 
produktów elektrycznych i elektronicznych.

Do oceny wykorzystano standardy testowe, które zgadzają się z następującymi normami 
zharmonizowanymi:

a) Dyrektywa 2014/30/EG EMV
EN 301 489-1
EN 301 489-17

b) Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/EG
DIN EN 60730-1:2012-10

c) 2011/65/EU RoHs

Ta deklaracja jest sporządzana przez odpowiedzialnego producenta / importera na terenie 
Unii Europejskiej.

SIEGENIA-AUBI KG
Beschlag- und Lüftungstechnik
Duisburger Straße 8
D-57234 Wilnsdorf Siegen, 2018-06-07
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