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1 Over deze documentatie

1.1 Doelgroep
Deze informatie is aan eindgebruikers gericht.
De doelgroep omvat alle personen die de volgende 
activiteiten uitvoeren:
• KFV-producten bedienen en onderhouden
• ingebouwde deurelementen, die met KFV-produc-

ten zijn uitgerust, bedienen en onderhouden.
De volgende gebruikers mogen het product alleen 
bedienen, als ze de gevaren in de omgang met het 
product begrepen hebben of als ze bij de bediening in 
de gaten worden gehouden:
• Kinderen
• Personen met beperkte lichamelijke, sensorische of 

mentale vermogens
• Personen met gebrek aan ervaring en kennis
Kinderen mogen niet met het product spelen.

1.2 Productbeschrijving
De GENIUS 2.2 is een elektromechanische meerpunts-
sluiting voor de gemotoriseerde deurver- en ontgren-
deling.

Aan de vermelde doelgroepen (zie hierboven) moet de aan het 
product toegevoegde documentatie overhandigd worden. Bewaar 
een kopie van de titelpagina met de daarop aangebrachte sticker:

Ein Unternehmen der SIEGENIA Gruppe

D-42551 Velbert                  0432-CPR-00048-01/02
EN 179:2008                        37601342A-B/D
EN 1125:2008                      37601322SAB / BB

MFP EP960EFS----XP6-24S50929TLR41B001P1

www.si-dop.eu/dop008

3514022               4/20    FA: 10000765974

´15 

 (voorbeeld)

1.3 Fabrikant
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
Een onderneming van de SIEGENIA GROEP 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert

1.4 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in millimeter (mm).

1.5 Andere toepasbare documentatie
De volgende referentiedocumenten bij de GENIUS 2.2 
PANIEK in acht nemen:
• Informatie-overzicht:

https://www.siegenia.com/qr/service/
genius2-2-panik

• Montagehandleiding:

https://www.siegenia.com/qr/service/
genius2-2-panik

Gebruikte symbolen
De volgende pictogrammen worden in dit document 
gebruikt:

Algemeen waarschuwingsteken

Nuttige informatie of advies

De volgende symbolen voor de LEDs worden in dit 
document gebruikt:

LED uit

LED brandt

LED knippert

LED knippert afwisselend in de weer-
gegeven kleuren

2 Veiligheid

2.1 Gebruik volgens de voorschriften
• De GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting is geschikt 

voor inbouw in 1- en 2-vleugelige deuren van hout, 
aluminium, staal of PVC.

• De GENIUS 2.2 PANIEK als volgt gebruiken:
– in een technisch onberispelijke staat
– uitsluitend met originele KFV-producten en -toe-

behoren
• Geen ingrepen of wijzigingen aan de GENIUS 2.2 

PANIEK uitvoeren. 
• Er mogen geen vreemde voorwerpen en/of mate-

rialen in het openingsgebied, het sluitsysteem of 
de sluitplaten worden ingebracht die het beoogde 
gebruik belemmeren of beletten.

• Vergrendelingselementen niet misbruiken voor het 
openhouden van de deur.

https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
https://www.siegenia.com/qr/service/genius2-2-panik
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2.2 Transport
• Bij een transport van een voorgemonteerde deur 

moet de meegeleverde transportbeveiliging zich in 
het hoofdslot bevinden.

• In de ingebouwde en niet ingebouwde toestand van 
de meerpuntssluiting ervoor zorgen dat de vergren-
delingselementen in ontgrendelde positie staan.

• Meerpuntssluitingen zijn gevoelige componenten 
en moeten derhalve met zorg behandeld worden. Er 
mag bijvoorbeeld niet hard mee gegooid worden, ze 
mogen niet hard opengeklapt of gebogen worden.

• De deur tijdens het transport niet aan de deurkruk 
of het beslag dragen.

2.3 Veiligheidsinstructies
• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wissel-

stroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 
0100) en de desbetreffende landspecifieke voor-
schriften na.

• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter 
plaatse een veiligheidsscheiding van alle polen aan.

• Door verkeerde bedrading kan de elektronica kapot-
gaan.

• Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan 
gegevensleidingen (ISDN, DSL etc.) lopen, kunnen 
nadelige gevolgen optreden, bijvoorbeeld het ver-
minderen van de snelheid tijdens de gegevensover-
dracht. 
Gebruik uitsluitend originele afgeschermde KFV-ka-
bels.

• Alle functies van de GENIUS 2.2 PANIEK staan pas na 
beschreven ingebruikname volledig ter beschikking.

2.4 Opbouw van de waarschuwingen
De waarschuwingen in deze handleiding 
• Beschermen bij naleving ervan tegen mogelijk per-

soonlijk letsel en materiële schade.
• Classificeren door het signaalwoord de mate van het 

gevaar.
• Markeren door het gevarenteken het gevaar voor 

persoonlijke letsel.
• Duiden aard en bron van het gevaar aan.
• Tonen maatregelen ter voorkoming van gevaren en 

verbieden bepaald gedrag.

De waarschuwingen zijn volgens het volgende principe 
opgebouwd:

SIGNAALWOORD

Aard en bron van het gevaar

Uitleg bij de aard en bron van het gevaar

• Maatregelen als afweer van het gevaar

Het gevarenteken duidt daarbij op waarschuwingen, 
die tegen persoonlijk letsel waarschuwen.
De aard en bron van het gevaar noemt de oorzaak van 
het risico. De mogelijke gevolgen bij de niet-naleving 
van de waarschuwingen zijn bijv. levensgevaar door 
elektrische schok.
Onder maatregelen zijn handelingen opgesomd, die tot 
vermijding van het risico moeten plaatsvinden of die 
tot vermijding van een risico verboden zijn.

2.5 Gebruikte waarschuwingen

GEVAAR

Het signaalwoord "Gevaar" duidt op een onmiddel-
lijk dreigend gevaar. Indien dit gevaar niet vermeden 
wordt, leidt dit tot de dood of tot ernstig letsel.

WAARSCHUWING

Het signaalwoord "Waarschuwing" duidt op een moge-
lijk gevaar. Indien dit gevaar niet vermeden wordt, kan 
dit tot de dood of tot ernstig letsel leiden.

VOORZICHTIG

Het signaalwoord "Voorzichtig" duidt op een mogelijke 
gevaarlijke situatie. Indien deze gevaarlijke situatie niet 
vermeden wordt, kan dit tot licht of matig letsel leiden.

 OPMERKING

Het signaalwoord "Instructie" duidt op handelingen ter 
voorkoming van materiële schade. Het in acht nemen 
van deze instructies voorkomt de beschadiging van de 
componenten.

Informatie, advies enz.

Dit teken wijst op bijzonderheden en markeert punten 
die extra aandacht verdienen.
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3 Varianten en componenten
GENIUS 2.2 PANIEK

1

2

3

1

Componenten

1 Bijzetslotkasten

2 Hoofdslotkast

3 Elektromechanische aandrijving

Varianten van de bijzetslotkasten 1

GEP EP 9600 GEP EP 9500 GEP EP 9300

GENIUS 2.2 PANIEK is in 4 uitvoeringen verkrijgbaar:

Functies

GENIUS PANIEK-uitvoeringen

1-vleugelig 
(CB)

2-vleugelig 
(2F)

E B E B

Wisselfunctie E ● ●
Omschakelfunctie B ● ●
Openen via de profielcilinder ● ● ● ●
Opening via een E-schakelaar (optioneel) ● ● ● ●
Opening via een toegangscontrolesysteem
(optioneel) ● ● ● ●

SI-BUS-interface ● ● ● ●
Vlucht- of paniek-functie: 
openen via deurkruk aan de binnenkant 
van de deur

● ● ● ●

Omschakeling van de dag-/nachtmodus 
met externe stopwatch ● ● ● ●

Signaleringscontact voor externe syste-
men zoals een draaideuraandrijving of 
alarminstallatie.

● ● ● ●
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4.2 Sluitfuncties
4.2.1 Functie E (wisselfunctie)

Het openen van de deur in de vluchtrichting is op ieder 
willekeurig moment door bediening van de deurkruk of 
de horizontale bedieningsstang mogelijk.
Het openen van de deur tegen de vluchtrichting in is 
pas na ontgrendeling en openen met de sleutel of de 
gemotoriseerde opening via de GENIUS 2.2 PANIEK 
meerpuntssluiting mogelijk. Na gebruik van de vlucht-
functie is de toegang tegen de vluchtrichting in, na het 
dichtvallen van de deur weer geblokkeerd en kan er 
niet meer in tegengestelde richting worden gevlucht.

Bediening
• Noodopening in de vluchtrichting: de deur via de 

deurkruk of de horizontale bedieningsstang openen.
• Openen tegen de vluchtrichting in: de deur met 

sleutel ontgrendelen en openen. De sleutel hierbij 
tot aan de ontgrendelingsaanslag draaien.

• Vergrendeling in de nachtmodus: na het sluiten van 
de deur wordt deze automatisch vergrendeld.

• Vergrendeling in de dagmodus: er vindt geen auto-
matische vergrendeling plaats.

4.2.2 Functie B (omschakelfunctie)

Het openen van de deur in de vluchtrichting is op ieder 
willekeurig moment door bediening van de deurkruk of 
de horizontale bedieningsstang mogelijk.
Het openen van de deur tegen de vluchtrichting in is 
pas na ontgrendeling met de sleutel of de motorische 
ontgrendeling via de GENIUS 2.2 PANIEK meerpunts-
sluiting mogelijk.

Bediening
• Noodopening in de vluchtrichting: de deur via de 

deurkruk of de horizontale bedieningsstang openen.

4 Functies

4.1 Ver- en ontgrendelen
4.1.1 Vergrendelen

Dagmodus
In de dagmodus kan de deur handmatig via de cilin-
dersleutel vergrendeld worden. Daarbij worden alle 
vergrendelingselementen uitgeschoven.

Nachtmodus
In de nachtmodus wordt de deur automatisch ver-
grendeld bij het sluiten. Alle vergrendelingselementen 
worden hierbij uitgeschoven.

4.1.2 Ontgrendelen
De meerpuntssluiting met Genius 2.2 PANIEK kan 
van binnenuit via de profielcilinder, de deurkruk, de 
horizontale bedieningsstang of door een optioneel 
toegangscontrolesysteem ontgrendeld worden. Hier-
voor moet de sleutel tot de ontgrendelingsstand c.q. 
het desbetreffende beslag volledig bediend of door 
een openingsimpuls van het toegangscontrolesysteem 
geactiveerd worden: alle vergrendelingselementen 
inclusief de dagschoot worden ingetrokken.

• Wanneer middels de cilindersleutel ver- of ontgrendeld wordt, 
moet dat altijd tot aan de eindaanslag gebeuren. Na gedeel-
telijk terugdraaien kan de cilindersleutel uit de sluitcilinder 
getrokken worden.

• Wanneer de deur automatisch ontgrendeld wordt, blijft hij 7 s 
lang ontgrendeld en klinkt er in deze tijd een waarschuwings-
signaal. Als de deur binnen deze tijd wordt geopend, wordt het 
akoestische signaal uitgeschakeld.

• Als de deur binnen deze tijd niet wordt geopend, keert de 
meerpuntssluiting met GENIUS 2.2 PANIEK terug in vergren-
delstand. Als de deur gesloten wordt, vergrendelt de meer-
puntssluiting met GENIUS 2.2 PANIEK automatisch mechanisch.

• Het openen via een profielcilinder, deurkruk of horizontale 
bedieningsstang mag alleen bij motorstilstand plaatsvinden.

• Het openen tijdens de vergrendelingsproceure zorgt voor een 
afbreking De GENIUS 2.2 PANIEK met wisselfunctie E gaat naar 
de positie "ontgrendeld" en de dagschoot wordt in de wissel-
positie getrokken.

• Om weer elektromechanisch te vergrendelen, moet de deur 
geopend en gesloten worden. Vervolgens wordt de GENIUS 2.2 
PANIEK met wisselfunctie E in positie "vergrendeld".
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• Openen tegen de vluchtrichting in: de deur met 
sleutel ontgrendelen. De sleutel hierbij tot aan de 
ontgrendelingsaanslag draaien. De deurkruk tegen 
de vluchtrichting in is eenmalig ingekoppeld.  De 
deur via de deurkruk openen.

• Vergrendeling in de nachtmodus: de deur wordt 
automatisch vergrendeld. Na gebruik van de vlucht-
functie is de toegang tegen de vluchtrichting in, na 
het dichtvallen van de deur weer geblokkeerd en 
kan er niet meer in tegengestelde richting worden 
gevlucht.

• Vergrendeling in de dagmodus: er vindt geen 
automatische vergrendeling plaats. De deurkruk 
tegen de vluchtrichting in is altijd ingekoppeld. Om 
te openen tegen de vluchtrichting in, de deurkruk 
bedienen.
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4.3 Aansluitingen en bedieningselementen GENIUS 2.2 PANIEK

1
2

3

4

5

± 3 mm

Positie Functie

1 SI-BUS aansluiting:
Klem A/B: interface SI-BUS
Klem C:  voedingsspanning (- ) GND
Klem D: voedingsspanning + 24 V DC 

2 Analoge aansluiting:
Klem 0/1: bedrijfstypes-omschakeling dag-/nachtmodus
Klem 2: voedingsspanning + 24 V DC
Klem 3: voedingsspanning (-)
Klem 4: ingang voor extern ontgrendelingssignaal 
                    bij + 24 V DC  ≥ 1 sec. = openingsprocedure
Klem 7: signaleringsfunctie voor de sluit-toestands- 
 weergave (via menu instelbaar)

3 Toets met menu-LED voor de menubesturing om alle instel-
lingen van de GENIUS 2.2 PANIEK uit te voeren.

4 Status-LED voor de weergave van de actuele bedrijfstoe-
stand; magneetsensor 

5
Magneet (aan kozijnzijde): 
De magneet moet zich tegenover het midden van de mag-
neetsensor [4] bevinden (toegestane verticale tolerantie ± 
3 mm)
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5 Bediening

5.1 Menubediening

8 s

of

 f Om naar het menu te gaan, 
drukt u 8 seconden lang op de 
toets op de GENIUS 2.2 PANIEK 
tot de menu-LED magenta 
brandt. Tijdens de 8 seconden 
brandt de menu-LED blauw of 
wit.

 f Ter bevestiging klinkt een akoes-
tisch signaal. 

1 s

 f Om over te schakelen naar de 
menupunten van niveau 1 (zie 
pagina 11), drukt u telkens 1 
seconde lang op de menutoets.

 f Iedere druk op de toets wordt 
door een akoestisch signaal 
bevestigd. 

3 s

 f Om het menu van niveau 1 te 
selecteren, houdt u de menu-
toets 3 seconden lang op het 
desbetreffende hoofdmenu 
ingedrukt.

 f Ter bevestiging klinkt een akoes-
tisch signaal.

 f De geselecteerde functie in 
niveau 2 wordt met wisselende 
kleur knipperend weergegeven 
(afbeelding toont menu van 
niveau 1 "lichtblauw").

1 s

 f Om over te schakelen naar de 
functies in niveau 2 (zie pagina 
11), drukt u telkens 1 seconde 
lang op de menutoets.

 f Iedere druk op de toets wordt 
door een akoestisch signaal 
bevestigd.
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3 s

of

 f Om een functie te selecteren, 
drukt u 3 seconden lang op de 
toets.

 f Ter bevestiging klinkt een akoes-
tisch signaal.

 f Het menu wordt verlaten.

De menu-instellingen worden zonder wijzigingen beëindigd, als binnen een timeout van 30 seconden geen gegevens worden ingevoerd.
Na 2 minuten zonder bediening van de toets wordt de status-LED uitgeschakeld.

5.2 Menustructuur
Dag-/nachtomschakeling

N
iv

ea
u 

1 Volume 
zoemer

Klem 7 
signalerings- 

functie

Klem 7 
signalerings- 

contact

Dag-/nacht- 
omschakeling 

 via toets

Dagschoot in 
wisselfunctie

Apparaat- 
diensten

Systeem- 
diensten Wifi

N
iv

ea
u 

2

100 % (Functie A) (Sluiter) Functie 1 Actief
Apparaat op-

nieuw 
 starten

Apparaten 
koppelen Wifi Reset

75 % Functie B opener Functie 2 Inactief Standaard- 
inst.

Apparaten 
loskoppelen WPS-modus

(50 %) Functie C Functie 3 SW-versie TCS blokkeren Info-modus

25 % Functie D (Functie 4) Magneet- 
sensor afst.

Fabrieksinstel-
lingen

0 % Functie E Functie 5 Referentiepro-
cedure Wifi Aan

Functie F Functie 6 Wifi Uit

De standaardwaarden bij levering staan vetcursief tussen haakjes (voorbeeld: (50%)).
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5.3 Menufuncties
5.3.1 Dag-/nachtmodus handmatig instellen
Met de GENIUS 2.2 PANIEK kunt u twee verschillende bedrijfsmodi gebruiken.
In de dagmodus wordt de deur alleen in de dagschootfunctie gebruikt, bij het sluiten van de deur wordt deze niet 
volledig vergrendeld.
Dit bedrijfstype wordt ten zeerste aanbevolen voor veelgebruikte deuren.
In combinatie met een optionele ontgrendeling is de toegang zonder autorisatie mogelijk.
In de nachtmodus wordt de deur na elke keer sluiten volledig vergrendeld. Dit wordt aanbevolen voor normaal 
gebruikte deuren, bijv. in een- en meergezinswoningen.
De volgende waarden kunnen worden ingesteld:

LED Uitleg

Dagmodus

Nachtmodus

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

LED Uitleg

1 1 s
Donker-
blauw Omschakelen naar de nachtmodus

2 1 s Wit Omschakelen naar de dagmodus

Dag-/nachtomschakeling
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5.3.2 Volume zoemer
De zoemer dient als herkenningstoon van de openingsprocedure c.q. een storing.
Het volume van de herkenning van de openingsprocedure kan in vijf trappen van 0% tot 100% worden ingesteld. 
Het volume van de menu-toets, met uitzondering van 0%, is hieraan gekoppeld. Hier blijft het volume op 25% 
staan. 
De volgende waarden kunnen in het menu "Volume zoemer" worden ingesteld:

Waarde LED Uitleg

100 % Het volume van de zoemer wordt op 100% ingesteld.

75 %. Het volume van de zoemer wordt op 75% ingesteld.

(50 %) Het volume van de zoemer wordt op 50% ingesteld (standaardwaarde).

25 %. Het volume van de zoemer wordt op 25% ingesteld.

0 %. Het volume van de zoemer wordt op 0% ingesteld.

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 3 s
(voor-
beeld)

Weergave van de actueel ingestelde waarde
(standaardwaarde: 50 %)

3 (X) x 1 s
 

tot 

Magenta/
Wit

Magenta /
Turkoois

Wisselen van de waarden tot de gewenste waarde:
100 % -> 75 % -> 50 % -> 25 % -> 0 %

4 3 s
(voor-
beeld) Waarde selecteren, opslaan en menu verlaten

N
iv

ea
u 

1 Volume 
zoemer

N
iv

ea
u 

2

100 %

75 %

(50 %)

25 %

0 %
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5.3.3 Signaleringsfunctie
De signaleringsfunctie geeft via een uitgangscontact informatie over de toestand van de geselecteerde functie 
(bijv. deur gesloten en vergrendeld). Daardoor staat een spanningsvrije schakeluitgang voor systemen van derden 
(bijv. alarminstallaties) ter beschikking.
De volgende waarden kunnen in het menu "Klem 7 signaleringsfunctie" worden ingesteld:

Waarde LED Uitleg

(Functie A) Deur gesloten en vergrendeld (standaardwaarde)

Functie B
• In de dagmodus -> deur gesloten

• In de nachtmodus -> deur gesloten en vergrendeld

Functie C Dagschoot getrokken

Functie D

• Actieve fout
• Dagschoot getrokken of meerpuntssluiting bevindt zich in de ver- of ontgrendelingsprocedure

• Vergrendeld
• Niet vergrendeld

Functie E Ontgrendeld

Functie F Niet ontgrendeld

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 1 x 1 s Geel Naar het menu "Klem 7 signaleringsfunctie" overschakelen

3 3 s
(voor-
beeld)

Weergave van de actueel ingestelde waarde
(standaardwaarde: functie A)

4 (X) x 1 s tot 

Geel/ 
Wit

Geel/Ma-
genta

Wisselen van de waarden tot de gewenste waarde:
Functie A tot functie F

5 3 s
(voor-
beeld) Waarde selecteren, opslaan en menu verlaten

N
iv

ea
u 

1

 
Klem 7 

signalerings-
functie

N
iv

ea
u 

2

(Functie A)

Functie B

Functie C

Functie D

Functie E

Functie F
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5.3.4 Signaleringscontact
Het signaleringscontact kan in zijn functie als sluiter of als opener worden ingesteld.
Als de functie "sluiter" wordt gekozen, dan wordt het koppelrelais ingeschakeld, als aan de toestand van de gese-
lecteerde functie voldaan is (bijv. deur gesloten en vergrendeld).
Als de functie "opener" wordt gekozen, dan wordt het koppelrelais uitgeschakeld, als aan de toestand van de gese-
lecteerde functie voldaan is (bijv. deur gesloten en vergrendeld). Voor de signalering aan een alarminstallatie moet 
het signaleringscontact op "opener" worden ingesteld. Mocht de voedingsspanning in deze instelling uitvallen, 
dan blijft de toestand op het koppelrelais bestaan.
De volgende waarden kunnen in het menu "Klem 7 signaleringscontact" worden ingesteld:

Waarde LED Uitleg

(sluiter) Het signaleringscontact fungeert als sluiter

opener Het signaleringscontact fungeert als opener

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 2 x 1 s Sering Naar het menu "Klem 7 signaleringscontact" overschakelen

3 3 s
(voor-
beeld)

Weergave van de actueel ingestelde waarde
(Standaardwaarde: sluiter)

4 (X) x 1 s tot 

Sering/ 
Wit

Sering/
Zwart

Wisselen van de waarden tot de gewenste waarde:
Sluiter en opener

N
iv

ea
u 

1

 
Klem 7 

signalerings-
functie

N
iv

ea
u 

2

(sluiter)

opener
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5.3.5 Dag-/nachtomschakeling
De modus van de dag-/nachtomschakeling kan via de knop met menu-LED of via klem 1 geschakeld worden. Er 
kunnen verschillende gewenste mogelijkheden worden gekozen. De knop met menu-LED kan bijvoorbeeld gedeac-
tiveerd worden en daarvoor een schakelaar geactiveerd worden, om een niet-geautoriseerde omschakeling van de 
dag-/nachtmodus op de GENIUS 2.2 PANIEK uit te sluiten. De laatste op de knop ingestelde modus blijft bestaan.
Als klem 1 via een potentiaalvrij maakcontact gesloten wordt, dan is de dagmodus actief. Als het maakcontact 
geopend wordt, dan is de nachtmodus actief.
De volgende waarden kunnen in het menu "Dag-/nachtomschakeling via knop en klem 1" worden ingesteld:

Waarde LED Uitleg

Functie 1 Knop inactief / klem 1 inactief

Functie 2 Knop inactief / klem 1 actief

Functie 3 Knop actief / klem 1 inactief

(Functie 4)
Knop actief / klem 1 actief:

het ingestelde bedrijfstype kan zowel door 
klem 1 of de knop weer omgeschakeld worden.

Functie 5 De dagmodus is via klem 1 actief: via een knop is de eenmalige omschakeling naar de nachtmodus mogelijk.

Functie 6
Nachtmodus via klem 1 actief: via een knop is de eenmalige omschakeling van de dagmodus en weer terug naar de 

nachtmodus mogelijk.

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 3 x 1 s Groen Naar het menu "dag-/nachtomschakeling via knop en klem 1" 
omschakelen

3 3 s
(voor-
beeld)

Weergave van de actueel ingestelde waarde
(standaardwaarde: functie 4)

4 (X) x 1 s tot 

Groen/ 
Wit

Groen/
Magenta

Wisselen van de waarden tot de gewenste waarde:
Functie 1 tot functie 6

5 3 s
(voor-
beeld) Waarde selecteren, opslaan en menu verlaten

N
iv

ea
u 

1

Dag-/nachtmo-
dusomschake-
ling via knop 

en klem 1

N
iv

ea
u 

2

Functie 1

Functie 2

Functie 3

(Functie 4)

Functie 5

Functie 6
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5.3.6 Wisselfunctie
Voor speciale varianten van GENIUS (bijv. GENIUS 2.2 PANIEK met functie B) of bij sloten zonder hoofdslotkast 
moet in het menupunt "Dagschoot in wisselfunctie" de functie op "Inactief" gezet worden.
De volgende waarden kunnen in het menu "Dagschoot in wisselfunctie" worden ingesteld:

Waarde LED Uitleg

(Actief) Instelling voor sloten met gemotoriseerde dagschootintrekking

Inactief Instelling voor sloten zonder dagschootintrekking

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 4 x 1 s Oranje Naar het menu "Dagschoot in wisselfunctie" overschakelen

3 3 s
(voor-
beeld)

Weergave van de actueel ingestelde waarde
(standaardwaarde: Actief)

4 (X) x 1 s tot 

Oranje/ 
Wit

Oranje/
Zwart

Wisselen van de waarden tot de gewenste waarde:
Actief en inactief

5 3 s
(voor-
beeld) Waarde selecteren, opslaan en menu verlaten

N
iv

ea
u 

1

 
Dagschoot 

in wis-
selfunctie

N
iv

ea
u 

2

(sluiter)

opener
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5.3.7 Apparaatdiensten
Het menu "Apparaatdiensten" dient voor de ingebruikname of gevallen van service.
De volgende functies kunnen in het menu "Apparaatdiensten" uitgevoerd worden:

Waarde LED Uitleg

Apparaat opnieuw starten Start het systeem opnieuw

Standaardinstelling Zet de GENIUS op de standaardwaarden terug

SW-versie Via een sequentie van LED's kan de geïnstalleerde softwareversie worden vastgesteld.

Magneetsensor afstellen De magneetsensor handmatig afstellen

Referentieprocedure Bewegingsweg bij eerste ingebruikname aanleren

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 5 x 1 s Lichtblauw Overschakelen naar het menu "Apparaatdiensten"

3 3 s Weergave van het eerste menupunt

4 (X) x 1 s tot 

Licht-
blauw/ 
Wit

Licht-
blauw/
Magenta

Overschakelen naar de gewenste functie

5 3 s
(voor-
beeld) Functie uitvoeren

N
iv

ea
u 

1 Apparaatdien-
sten

N
iv

ea
u 

2

Apparaat op-
nieuw starten 

Standaard inst.

SW-versie

Magneetsensor 
afstellen

Referentiepro-
cedure
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5.3.8 Systeemdiensten
Het menu "Systeemdiensten" stelt functies ter beschikking, die in combinatie met de SIEGENIA toegangscontro-
lesystemen (TCS) gebruikt worden. Het menu kan tot 10 minuten na systeemstart opgeroepen worden. Als gepro-
beerd wordt het menu buiten de periode op te roepen, dan klinkt er een waarschuwingssignaal.
De volgende functies kunnen in het menu "Systeemdiensten" uitgevoerd worden:

Waarde LED Uitleg

Apparaten koppelen
Alle via de SI-BUS aangesloten apparaten met GENIUS koppelen 

(zie handleiding SIEGENIA toegangscontrolesystemen)

Apparaten loskoppelen

Alle niet meer via de SI-BUS aangesloten apparaten van GENIUS loskoppelen. 
Alle niet meer op de SI-BUS aangesloten apparaten worden uit de SI-BUS verwijderd. 

Alle nog met de SI-BUS verbonden apparaten blijven gekoppeld. De apparaten die losgekoppeld moeten worden, 
mogen fysiek niet meer op de SI-BUS aangesloten zijn.

Toegangscontrole-eenheid 
deblokkeren

Voortijdig deblokkeren van de SIEGENIA TCS die na verkeerde invoer voor een 
bepaalde periode geblokkeerd zijn.

Fabrieksinstellingen

De volgende instellingen worden op fabrieksinstelling gereset:
• Alle apparaatkoppelingen
• Totaal gebruikersbeheer

• Alle apparaatnamen
• Alle systeemnamen

• Wifi-configuratie
• Protocol-log invoer (toegangsprotocol)

• Keyless-instellingen
• Standaard instellingen

Wifi Aan Schakelt de wifi voor het gebruik van de SIEGENIA Comfort App in.

Wifi Uit Schakelt de wifi uit, de SIEGENIA Comfort App kan niet gebruikt worden.

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 6 x 1 s Lichtrood Overschakelen naar het menu "Systeemdiensten"

3 3 s Weergave van het eerste menupunt

4 (X) x 1 s tot 

Lichtrood/ 
Wit

Lichtrood/
Magenta

Overschakelen naar de gewenste functie

5 3 s
(voor-
beeld) Functie uitvoeren

N
iv

ea
u 

1 Systeemdien-
sten

N
iv

ea
u 

2

Apparaten 
koppelen 

Apparaten 
loskoppelen

Toegangscon-
trole-eenheid 
deblokkeren

Fabrieksinstel-
lingen

Wifi functie 5

Functie 6
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5.3.9 Wifi
Het menu "Wifi" stelt Wifi-functies ter beschikking, die in combinatie met de SIEGENIA toegangscontrolesystemen 
(TCS) gebruikt worden. Het menu kan tot 5 minuten na systeemstart opgeroepen worden. Als geprobeerd wordt 
het menu buiten de periode op te roepen, dan klinkt na afloop een waarschuwingssignaal.
De volgende functies kunnen in het menu "Wifi" uitgevoerd worden:

Waarde LED Uitleg

Wifi-Reset

De volgende wifi-instellingen worden op fabrieksinstelling gereset:
• SSID

• ongecodeerde wifi
• Wachtwoord

WPS-modus

Koppeling van de apparaten via de WPS-modus in het privé netwerk.
Na activering van deze functie zoekt de SIEGENIA TCS 2 minuten lang naar een wifi-Access-Point 
met WPS-modus. De wifi-configuratie wordt ontvangen en de wifi-verbinding wordt opgebouwd. 

Via SIEGENIA Comfort App kan tot de SIEGENIA TCS toegang verkregen worden

Info-modus
Uitvoer van de SSID en het serienummer van GENIUS via SIEGENIA Comfort App. 

De Info-modus wordt na 2 minuten beëindigd.

Menustructuur Bedieningsvolgorde

Stap

Menu-toets 
indrukken:

 of 

LED Uitleg

1 8 s Magenta Menu-instellingen oproepen

2 7 x 1 s Lichtrood Overschakelen naar het menu "Wifi"

3 3 s Weergave van het eerste menupunt

4 (X) x 1 s tot 

Lichtrood/ 
Wit

Lichtrood/
Magenta

Overschakelen naar de gewenste functie

5 3 s
(voor-
beeld) Functie uitvoeren

N
iv

ea
u 

1 Wifi

N
iv

ea
u 

2

Wifi-Reset

WPS-modus

Info-modus
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7 Verwijdering
• De meerpuntssluiting en de optioneel verkrijgbare 

accessoires horen niet thuis in het huisvuil. Neem 
nota van de plaatselijk geldende, nationale bepalin-
gen.

• De verpakking bestaat uit recyclebare grondstoffen 
en kan gerecycled worden.

Elektrische apparatuur hoort niet in het huisvuil thuis. 
Apparaat, toebehoren en verpakking klaarmaken voor 
een milieuvriendelijk hergebruik.

5.4 Status LED en storingsopheffing

LED Zoemer Beschrijving Maatregel Opmerking

Brandt groen Storingsvrij

Knippert groen Openingssignaal wordt toegepast

Knippert geel
Defect contact van de aansluit-

klemmen Aansluitklemmen controleren
Indien de storing voortduurt, 

contact opnemen met uw 
service-partner.

Brandt geel Beperkte functie contact opnemen met uw 
service-partner.

Knippert geel Foutmelding magneetsensor
Magneetsensor handmatig 

afstellen  
(zie montagehandleiding) 

Indien de storing voortduurt, 
contact opnemen met uw 

service-partner.

Knippert geel/groen
Vergrendelingselementen bij 
geopende deur uitgeschoven

Deur voor het sluiten ontgren-
delen

Brandt rood

Foutmelding van de voedings-
spanning Voedingsspanning controleren

Indien de storing voortduurt,
contact opnemen met uw 

service-partner.
Bedrijfsspanning overschreden Omgevingstemperatuur 

controleren

Afstelling van de magneetsensor 
mislukt 

Positie van de magneet 
controleren

Brandt rood Storing in de besturingseenheid contact opnemen met uw 
service-partner.

Knippert rood
Blokkeringsstand bij de openings-

procedure

Mechanisch zware loop 
controleren

Indien de storing voortduurt,
contact opnemen met uw 

service-partner.
Vrijloopcilinder controleren

Vrije inloop van de vergrende-
lingselementen controleren 

5.5 Servicepartner
De regionale servicepartner vindt u op de volgende 
internetpagina:

https://www.siegenia.com/de/service/localdealer

6 Meer informatie
Meer informatie over de bediening van de GENIUS 
2.2 PANIEK (o.a. in combinatie met het SIEGENIA-toe-
gangscontrolesysteem) en alle FAQs over het thema 
"SIEGENIA Smarthome" vindt u op de volgende SIEGE-
NIA-internetpagina:

https://smarthome.siegenia.com

https://www.siegenia.com/de/service/localdealer
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8 Maandelijkse controle en onderhoud
Conform DIN EN 179 en DIN EN 1125 moet een controle en onderhoud van de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntsslui-
ting na 20.000 openingscycli, uiterlijk 1x per maand, uitgevoerd worden. Het resultaat moet worden gedocumen-
teerd.

In geval van vandalisme moet onmiddellijk controle en onder-
houd worden uitgevoerd.

8.1 Op originele status controleren

Controlepunt Beschrijving Maatregel

• Controleren of er achteraf extra vergrendelings-
voorzieningen zijn toegevoegd.

• Controleer of er originele beslagonderdelen 
van de 
GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting vervan-
gen zijn.

Als er extra vergrendelingsvoorzieningen zijn 
toegevoegd, functioneert de 
GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting niet correct.
Als de beslagonderdelen van de GENIUS 2.2 
PANIEK meerpuntssluiting van de oorspronke-
lijk geleverde/goedgekeurde beslagonderdelen 
afwijken, functioneert de GENIUS 2.2 PANIEK 
meerpuntssluiting niet correct.

In beide gevallen moet de orginele status onmid-
dellijk hersteld worden, tot die tijd is de garantie 
niet geldig.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

8.2 Kabels en stekkerverbindingen controleren

Controlepunt Beschrijving Maatregel

• Controleer of alle kabels vrij zijn van bescha-
diging.

• Controleer of alle stekkerverbindingen vrij 
zijn van verontreinigingen, corrosie of andere 
beschadigingen en of alle kabelstekkers stevig 
in de contacten zitten. 

Beschadigde kabels en verontreinigde, 
gecorrodeerde of losse stekkerverbindingen 
kunnen tot (functie)storingen leiden.

Beschadigde kabels en stekkerverbindingen moe-
ten onmiddellijk vervangen worden.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

8.3 Schroefverbindingen controleren

Controlepunt Beschrijving Maatregel

• Controleren of de schroefverbindingen van de 
bedieningselementen (deurkruk of pushbar) 
aangedraaid zijn en de bedieningselementen 
zonder speling werken.

• Controleer of alle andere schroefverbindingen 
van de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting 
goed aangedraaid zijn. 

Bij losgedraaide schroefverbinding werkt de 
GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting niet precies, 
dit verhoogt de slijtage en er kunnen (functie)
storingen ontstaan.

Alle losgedraaide schroefverbindingen aandraaien 
(handvast, max. 1 Nm).
Als schroeven niet meer aangedraaid kunnen wor-
den (bijv. omdat ze te vast zijn aangedraaid), moet 
de schroefverbinding onmiddellijk gerepareerd 
worden.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

8.4 Vergrendelingselementen controleren

Controlepunt Beschrijving Maatregel

Bij een geopende deur de vergrendelingsele-
menten in vergrendelingspositie brengen en op 
beschadigingen controleren. Bijv.: 
-  vervormingen 
-  slijtage 
-  breuken 

Beschadigde vergrendelingselementen kunnen het 
ver- en ontgrendelen bemoeilijken/verhinderen en 
de kunststof uitvullingen van de kozijnonderdelen 
beschadigen.

Bij beschadigde vergrendelingselementen moet de 
GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting vervangen 
worden.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

8.5 Kozijndelen controleren

Controlepunt Beschrijving Maatregel

Kozijnonderdelen op verontreinigingen, vreemde 
voorwerpen en beschadigingen controleren

Verontreinigde, geblokkeerde c.q. beschadigde 
kozijnonderdelen bemoeilijken c.q. verhinderen 
het ver- en ontgrendelen. Dat leidt tot (functie)
storingen.

• Kozijnonderdelen reinigen en opnieuw op 
functionaliteit controleren. Als er geen perfecte 
werking hersteld kan worden, moeten de 
kozijnonderdelen vervangen worden.

• Beschadigde kozijnonderdelen moeten in prin-
cipe vervangen worden.

Neem contact op met uw onderhoudspartner.
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8.6 Vergrendelen en openen van de deur controleren
Schakel de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting in de dagmodus (zie pagina 12).

Controlepunt Beschrijving Maatregel

Deur sluiten De deur moet vrij in het kozijn vallen. Als kozijnonderdelen en elementen van de meer-
puntssluiting elkaar beschadigen, moet de deur 
worden aangepast.

Deur gesloten De dagschoot moet de deur veilig gesloten 
houden.

Als de deur weer openspringt, moet de deur 
opnieuw afgesteld worden.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

• Deur met de sleutel vergrendelen:
• Deur openen:

• Alle vergrendelingselementen moeten zich 
flexibel bewegen.

• Pushbar/deurkruk bedienen. 
Alle vergrendelingselementen en de deur moe-
ten soepel bewegen.

Als het gehele slot zwaar loopt, kan dat verschil-
lende oorzaken hebben:
• Zijdelingse instelling van kozijnonderdelen: 

door verstelling van de kozijnonderdelen wordt 
de afdichting van het deurblad beïnvloed. Als 
deze te sterk is, kan een zware loop het gevolg 
zijn. 
Kozijndelen en dagschootplaatje afstellen 
(zie montagehandleiding)

• Onvoldoende smering 
(zie pagina 26)

Als het zware lopen niet vermindert, moet de GE-
NIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting gerepareerd 
worden.
Neem in alle bovenstaande gevallen contact op 
met uw onderhoudspartner.

8.7 Elektromechanisch vergrendelen en ontgrendelen controleren
Schakel de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting in de nachtmodus (zie pagina 12).

Controlepunt Beschrijving Maatregel

• Deur sluiten: 
de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting gaat 
naar de vergrendelingspositie.

Alle elementen moeten soepel vergrendelen. Als de vergrendelingselementen zwaar lopen of 
als bij het vergrendelen een blokkeringsstand 
ontstaat (de GENIUS-motor gaat bij een te hoge 
weerstand naar de positie "ontgrendeld" en er 
klinkt een signaal), kan dat verschillende oorzaken 
hebben:
• Zijdelingse instelling van kozijnonderdelen: 

door verstelling van de kozijnonderdelen wordt 
de afdichting van het deurblad beïnvloed. Als 
deze te sterk is, kan een zware loop het gevolg 
zijn: 
kozijndelen en dagschootplaatje afstellen (zie 
montagehandleiding)

• Onvoldoende smering: 
(zie pagina 26).

Als het zware lopen niet vermindert, moet de 
GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting gerepa-
reerd worden.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

• Deur openen: 
deurkruk/pushbar bedienen.

Alle vergrendelingselementen moeten soepel en 
volledig ontgrendelen. De deur moet gemakkelijk 
te openen zijn
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8.8 Bedieningskracht controleren
Wij adviseren om de bedieningskracht voor het vrijgeven van de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting met een 
krachtmeter te controleren.
Om vergelijkbare waarden te verkrijgen, moet steeds op hetzelfde punt van de pushbar/deurkruk gemeten wor-
den.

Controlepunt Beschrijving Maatregel

• Meting op de deurkruk: 
maandelijks op eenzelfde punt op het uiteinde 
van de deurkruk meten.

• Meting op de pushbar: 
maandelijks op drie dezelfde punten meten. 
- op de linker greep 
- op de rechter greep 
- in het midden van de stang

• Documenteer de gemeten waarden.

Bij te hoge bedieningskracht wordt de ontgrende-
ling van de deur bemoeilijkt c.q. verhinderd. De 
bedieningskracht moet zo ontworpen zijn dat ook 
kinderen en oude, gebrekkige mensen in staat zijn 
om de deur te openen.

Als de gemeten waarden sterk afwijken van de 
vastgestelde waarden in de vorige maand, kan 
deze afwijking een teken van slijtage zijn.
Neem contact op met uw onderhoudspartner.

8.9 Smeringstoestand controleren

Controlepunt Beschrijving Maatregel

• De smeringstatus controleren op: 
- verontreinigingen 
- droogheid 
- harsvorming

Als de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting 
onvoldoende gesmeerd is of verharst door een 
ongeschikt smeermiddel, leidt dat tot een zware 
loop en slijtage.
(Functie)storingen zijn het gevolg.

• Maak de verontreinigde gebieden schoon met 
een droge doek.

• Smeer alle smeerpunten met harsvrij, volledig 
synthetisch sproeivet (zie pagina 26).

• Het gebruik van harsende smeermiddelen is 
niet toegestaan. Als er harsende smeermidde-
len zijn gebruikt, moet de GENIUS 2.2 PANIEK 
meerpuntssluiting vervangen worden.

Neem contact op met uw onderhoudspartner.
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8.10 Controle- en onderhoudsprotocol

Op originele status controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Extra vergrendelingsvoorzieningen toegevoegd

Alle beslagonderdelen van de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting komen overeen met de lijst van de 
geleverde/goedgekeurde beslagonderdelen.

Schroefverbindingen controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Schroefverbindingen van de bedieningselementen (deurkruk of pushbar) zijn aangedraaid. (1 Nm)

Alle andere schroefverbindingen van de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting zijn aangedraaid. (1 Nm)

Kabels en stekkerverbindingen controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Kabels zijn vrij van beschadigingen.

Stekkerverbindingen zijn vrij van beschadigingen.

Vergrendelingselementen controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Vergrendelingselementen zijn vrij van beschadigingen.

Kozijnonderdelen controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Kozijnonderdelen zijn vrij van beschadigingen.

Vergrendelen en openen van de deur controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Deur sluiten: deur valt vrij in het kozijn.

Deur gesloten: de dagschoot vergrendelt en houdt de deur veilig gesloten.

Met sleutel vergrendelen: alle vergrendelingselementen bewegen soepel.

Deur met behulp van pushbar/deurkruk openen: alle vergrendelingselementen bewegen soepel.

Vergrendelen en ontgrendelen elektromechanisch controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

Deur sluiten: de GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting gaat naar de vergrendelingspositie.

Deur met behulp van pushbar/deurkruk openen: alle vergrendelingselementen en de deur bewegen soepel.

Bedieningskracht controleren Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

EN 1125 Linker greep Midden stang Rechter greep

Meetwaarde

Afwijking van de vorige maand

EN 179 Deurkruk

Meetwaarde

Afwijking van de vorige maand

Smering Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

De GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting is conform de instructies van de fabrikant gereinigd en gesmeerd.

Smering Ja Nee Contact opnemen met onder-
houdspartner

De GENIUS 2.2 PANIEK meerpuntssluiting is door het gebruik van harsende smeermiddelen vastgekleefd.

Naam van de controleur: Plaats: Datum: Handtekening
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8.11 Smering
Indien nodig, echter minstens 1x per jaar, moet er een smering van de hieronder aangeduide smeerpunten plaats-
vinden.

WAARSCHUWING

Levensgevaar in panieksituatie

Multifunctionele oliën of universele sprays spoelen de 
oorspronkelijke smering weg. Dit kan tot (functie)storin-
gen leiden.

• Gebruik uitsluitend harsvrij, volledig synthetisch sproei-
vet.
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