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1 O tej dokumentaciji

1.1 Ciljna skupina
Te informacije se nanašajo na končne uporabnike.
Ciljna skupina obsega vse osebe, ki izvajajo naslednje 
dejavnosti:
• upravljajo in negujejo izdelke KFV
• upravljajo in negujejo vgrajene elemente vrat, ki so 

opremljeni z izdelki KFV
Naslednji uporabniki lahko izdelke upravljajo samo 
tedaj, ko razumejo nevarnosti, povezane z delom s tem 
izdelkom ali če so pri upravljanju nadzorovane:
• otroci
• osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali men-

talnimi sposobnostmi
• osebe s pomanjkanjem izkušenj in znanja
Otroci se ne smejo igrati z izdelkom.

1.2 Opis izdelka
GENIUS 2.2 je elektromehanski večdelni zapah za mo-
torno zaklepanje in odklepanje vrat.

Dokumentacijo, priloženo izdelku, je treba predati ciljnim skupi-
nam (gl. zgoraj), navedenim v navodilih za uporabo. Ustvarite in 
shranite kopijo naslovnice z nalepljeno nalepko:

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 

 (Primer)

1.3 Proizvajalec
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert

1.4 Navedba mer
Vse mere so podane v milimetrih (mm).

1.5 Drugi veljavni dokumenti
Upoštevajte naslednje veljavne dokumente za zapah 
GENIUS 2.2 PANIK:
• Hitre informacije:

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

• Navodila za montažo:

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

Uporabljeni simboli
V tem dokumentu so uporabljeni naslednji piktogrami:

splošni opozorilni znaki

koristna informacija ali nasvet

V tem dokumentu so za lučke LED uporabljeni naslednji 
simboli:

LED izklopljena

LED sveti

LED utripa

LED utripa izmenično v prikazani 
barvi

2 Varnost

2.1 Predvidena uporaba
• Zapah GENIUS 2.2 PANIK je primeren za vgradnjo v 

1- krilna in 2-krilna hišna vrata iz lesa, aluminija ali 
plastike.

• Zapah GENIUS 2.2 PANIK uporabljajte na naslednji 
način:
– v tehnično brezhibnem stanju
– izključno z originalnimi izdelki in dodatno opre-

mo KFV
• V zapah GENIUS 2.2 PANIK ni dovoljeno posegati 

oziroma ga spreminjati. 
• V odprtine zapaha in zaporne pločevine ni dovoljeno 

vtikati nikakršnih predmetov/materialov, ki bi lahko 
ovirali ali onemogočali brezhibno delovanje in pred-
videno uporabo naprave.

• Zapornih elementov ni dovoljeno uporabljati za 
ohranjanje odprtih vrat.

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
• Pri transportu s predhodno nameščenimi vrati brez 

cilindričnega vložka mora priloženo transportno 
varovalo ostati v glavni ključavnici.

• V vgrajenem in nevgrajenem stanju večdelnega za-
paha se prepričajte, da se zaporni elementi nahajajo 
v odklenjenem položaju.

• Večdelni zapahi so občutljivi gradbeni elementi, zato 
je z njimi potrebno ravnati skrbno. Ne sme se jih na 
primer metati, z njimi udarjati ali jih upogibati.

• Vrat ne transportirajte tako, da bi jih držali za kljuko 
oziroma okovje.

2.3 Varnostni napotki
• Pri delih na 230 V električnih inštalacijah in kom-

ponentah je treba upoštevati veljavna VDE-določila 
(npr. VDE 0100) ter zadevne, za državo specifične 
predpise.

• Pri polaganju omrežnega priključnega kabla zagoto-
vite varnostno ločilno napravo za odklop vseh polov.

• Napačna priključitev vodnikov lahko uniči elektroni-
ko.

• V primeru energetskih vodov, ki potekajo vzporedno 
s podatkovnimi vodi (kabli za ISDN, DSL itn.), lahko 
pride do motenj delovanja, npr. do zmanjšanja hitro-
sti prenosa podatkov. 
Uporabljajte samo oklopljene originalne KFV-kable.

• Vse funkcije zapaha GENIUS 2.2 PANIK so v celoti na 
voljo šele po opisanem zagonu.

2.4 Sestava opozoril
Opozorila v teh navodilih 
• ščitijo ob upoštevanju pred možnimi telesnimi po-

škodbami in materialno škodo, 
• z opozorilno besedo opozorijo na stopnjo nevarnos-

ti,
• z znakom za nevarnost označujejo nevarnost tele-

snih poškodb,
• označuje vrsto in vir nevarnosti,
• prikazujejo ukrepe za preprečevanje nevanosti in 

prepovedajo določen način ukrepa.

Opozorila so sestavljena po naslednjem načelu:

OPOZORILNA BESEDA

Vrsta in vir nevarnosti

Razlage o vrsti in viru nevarnosti

• Ukrepi za odpravljanje nevarnosti

Znaki za nevarnost pri tem označujejo opozorila, ki 
svarijo pred telesnimi poškodbami.
Vrsta in vir nevarnosti navede vzrok nevarnosti. Možne 
posledice ob neupoštevanju opozoril so npr. smrtna 
nevarnost zaradi električnega udara.
Med ukrepi so navedeni koraki, ki jih je treba izvesti za 
preprečevanje nevarnosti ali so preprečevanje nevar-
nosti prepovedani.

2.5 Uporabljena opozorila

NEVARNOST

Opozorilna beseda »Nevarnost« označuje neposredno 
grozečo nevarnost. Če se tej nevarnosti ni mogoče izo-
gniti, to povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

OPOZORILO

Opozorilna beseda »Opozorilo« označuje možno nevar-
nost. Če se tej nevarnosti ni mogoče izogniti, lahko to 
povzroči smrt ali hude telesne poškodbe.

POZOR

Opozorilna beseda »Pozor« označuje možno nevarno 
situacijo. Če se tej nevarni situaciji ne izognite, lahko to 
povzroči lažje ali zmerne telesne poškodbe.

 OBVESTILO

Opozorilna beseda »Obvestilo« označuje korake za 
preprečevanje materialne škode. Upoštevanje teh ob-
vestil prepreči poškodbo komponent.

Koristna informacija, nasvet itd.

Ta znak opozarja na posebnosti in označuje postopke, ki 
zahtevajo posebno pozornost.
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3 Različice in komponente
GENIUS 2.2 PANIK

1

2

3

1

Komponente

1 Dodatni zapahi

2 Glavna ključavnica

3 Elektromehanski pogon

Različice dodatnih zapahov 1

GEP EP 9600 GEP EP 9500 GEP EP 9300

Zapah GENIUS 2.2 PANIK je na voljo v 4 izvedbah:

Funkcije

Izvedbe GENIUS PANIK

1-krilno (CB) 2-krilno (2F)

E B E B

Menjalna funkcija E ● ●
Preklopna funkcija B ● ●
Odpiranje s profilnim cilindrom ● ● ● ●
Odpiranje z E-tipko (izbirno) ● ● ● ●
Odpiranje s sistemom za omejevanje 
dostopa
(izbirno) 

● ● ● ●

SI-BUS-vmesnik ● ● ● ●
Evakuacijska funkcija ali funkcija za 
paniko: 
odpiranje s kljuko na notranji strani vrat

● ● ● ●

Preklop dnevnega/nočnega delovanja z 
zunanjo stikalno uro ● ● ● ●

Kontakt za povratni signal za zunanje 
sisteme kot npr. vrtljiva vrata ali alarmni 
sistem.

● ● ● ●
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4.2 Funkcije zapiranja
4.2.1 Funkcija E (menjalna funkcija)

Odpiranje vrat v smeri evakuacije je mogoče kadarkoli, 
in sicer s pritiskom na kljuko ali vodoravni potisni drog.
Odpiranje vrat proti smeri evakuacije prek kljuke je mo-
goče šele po odpahnitvi ali odpiranju s ključem ali mo-
tornim odpiranjem preko večdelnega zapaha GENIUS 
2.2 PANIK. Po uporabi evakuacijske funkcije je dostop 
proti smeri evakuacije po zaskoku zaskočnika ponovno 
blokiran, gibanje v nasprotni smer evakuacije pa tako ni 
več mogoče.

Upravljanje
• Zasilno odpiranje v smeri evakuacije: vrata odprete s 

pritiskom na kljuko ali vodoravni potisni drog.
• Odpiranje proti smeri evakuacije: vrata odklenete s 

ključem in odprete. Pri odklepanju ključ zasučite do 
konca.

• Zaklep pri nočnem načinu delovanja: vrata se po 
zaprtju samodejno zapahnejo.

• Zaklepanje v dnevnem načinu delovanja: vrata se ne 
zapahnejo samodejno.

4.2.2 Funkcija B (menjalna funkcija)

Odpiranje vrat v smeri evakuacije je mogoče kadarkoli, 
in sicer s pritiskom na kljuko ali vodoravni potisni drog.
Odpiranje vrat proti smeri evakuacije prek kljuke je 
mogoče šele, ko ste s ključem ali motornim pogonom 
večdelnega zapaha GENIUS 2.2 PANIK ta odklenili.

Upravljanje
• Zasilno odpiranje v smeri evakuacije: vrata odprete s 

pritiskom na kljuko ali vodoravni potisni drog.
• Odpiranje proti smeri evakuacije: vrata odklenete 

s ključem. Pri odklepanju ključ zasučite do konca. 
Kljuka v nasprotni smeri evakuacije je enkratno sklo-
pljena.  Vrata odprete s pritiskom na kljuko.

4 Funkcije

4.1 Zaklepanje in odklepanje
4.1.1 Zaklepanje

Dnevni način
V dnevnem načinu je vrata mogoče zakleniti ročno, in 
sicer s ključem. Pri tem izstopijo vsi zaporni elementi 
zapaha.

Nočni način
Pri nočnem načinu delovanja se vrata po zaprtju samo-
dejno zaklenejo. Pri tem izstopijo vsi zaporni elementi 
zapaha

4.1.2 Odklepanje
Večdelni zapah z GENIUS 2.2 PANIK je z notranje strani 
mogoče odkleniti prek cilindričnega vložka, kljuke, 
vodoravnega potisnega droga ali izbirnega sistema za 
omejevanje dostopa. V ta namen mora biti ključ spro-
žen do omejevalnega odklepa oz. mora biti posamezno 
okovje popolnoma sproženo ali pa sproženo s signalom 
za odpiranje s strani sistema za omejevanje dostopa: vsi 
zaporni elementi, vključno z zaskočnikom se uvlečejo.

• Če zaklepate ali odklepate s pomočjo ključa in cilindričnega 
vložka, je treba ključ v želeni smeri vedno zasukati do konca. 
Po zasuku za pol obrata je ključ mogoče izvleči iz cilindričnega 
vložka.

• Če se vrata samodejno odklenejo, ostanejo 7 s odklenjena, 
tako dolgo pa bo slišen zvočni signal. Če se vrata odprejo v tem 
času, se zvočni signal izključi.

• Če se vrata v tem času ne odprejo, se večdelni zapah GENIUS 
2.2 PANIK ponovno preklopi v zaporni položaj. Če se vrata 
zaprejo, se večdelni zapah z GENIUS 2.2 PANIK samodejno 
mehansko zaklene.

• Odpiranje prek cilindričnega vložka, kljuke ali vodoravnega 
potisnega droga je dovoljeno le, če motor miruje.

• Poskus odpiranja med postopkom zaklepanja prekine zaklepa-
nje. Zapah GENIUS 2.2 PANIK z menjalno funkcijo E se pomakne 
v položaj »odklenjeno«, zaskočnik pa v menjalni položaj.

• Da bi jih elektromehansko ponovno zaklenili, je treba vrata 
odpreti in ponovno zapreti. Nato se zapah GENIUS 2.2 PANIK z 
menjalno funkcijo E pomakne v položaj »zaklenjeno«.
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• Zaklep pri nočnem načinu delovanja: vrata se samo-
dejno zapahnejo. Po uporabi evakuacijske funkcije je 
dostop proti smeri evakuacije po zaskoku zaskočnika 
ponovno blokiran, gibanje v nasprotni smer evakua-
cije pa tako ni več mogoče.

• Zaklepanje v dnevnem načinu delovanja: vrata se ne 
zapahnejo samodejno. Kljuka v nasprotni smeri eva-
kuacije je vedno sklopljena. Za odpiranje v nasprotni 
smeri evakuacije pritisnite kljuko.
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4.3 Priključki in upravljalni elementi GENIUS 2.2 PANIK

1
2

3

4

5

± 3 mm

Pozicija Funkcija

1 SI-BUS-priključek: 
sponka A/B: podatkovni vmesnik SI-BUS
Sponka C:  napajanje (- ) GND
Sponka D: napajanje + 24 V DC 

2 Analogni priključek:
Sponka 0/1: Preklop načina delovanja, dnevni/nočni način
Sponka 2: napajanje + 24 V DC
Sponka 3: napajanje (-)
Sponka 4: vhod za zunanji signal odklepanja 
                    pri + 24 V DC  ≥ 1 sek. = postopek odpiranja
Sponka 7: Funkcija povratnih informacij za prikaz stanja     
                  zaklepanja (nastavljiva preko menija)

3 Tipka z LED menija za upravljanje menija, za izvedbo vseh 
nastavitev zapaha GENIUS 2.2 PANIK.

4
LED stanja za prikaz trenutnega stanja delovanja  
magnetnega senzorja 

5
Magnet (na strani okvirja): 
Magnet se mora nahajati na sredini glede na magnetni 
senzor [4] (dovoljena navpična toleranca ± 3 mm)
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5 Upravljanje

5.1 Upravljanje menija

8 s

ali

 f Za vstop v meni pritisnite tipko 
na zapahu GENIUS 2.2 PANIK za 
8 sekund, dokler LED menija ne 
sveti magenta. Med 8 sekunda-
mi LED menija sveti modro ali 
belo.

 f Ob potrditvi je slišen zvočni 
signal. 

1 s

 f Za preklop med funkcijami 
menija nivoja 1 (glejte stran 11), 
vsakič za 1 sekundo pritisnite 
menijsko tipko.

 f Vsak pritisk tipke je potrjen z 
zvočnim signalom. 

3 s

 f Za izbiro menija nivoja 1, tipko 
menija na zadevnem glavnem 
meniju držite pritisnjeno 3 se-
kunde.

 f Ob potrditvi je slišen zvočni 
signal.

 f Izbrana funkcija v nivoju 2 je pri-
kazano utripajoče s spreminja-
jočo barvo (slika prikazuje meni 
nivoja 1 »svetlo modro«).

1 s

 f Za preklop med funkcijami 
nivoja 2 (glejte stran 11), vsakič 
za 1 sekundo pritisnite menijsko 
tipko.

 f Vsak pritisk tipke je potrjen z 
zvočnim signalom.
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3 s

ali

 f Za izbiro funkcije, tipko pritisnite 
za 3 sekunde.

 f Ob potrditvi je slišen zvočni 
signal.

 f Pride do izhoda iz menija.

Nastavitve menija so zaključene brez sprememb, če znotraj časovnega obdobja 30 sekund ne pride do vnosa.
Po 2 minutah brez pritiska na tipko, se LED stanja izklopi.

5.2 Struktura menija
Preklop med dnevnim/

nočnim načinom

N
iv

o 
1 Glasnost 

brenčala

Sponka 7 
Funkcija povrat-

nega- 
signala

Sponka 7 
Kontakt za 
povratni- 

signal

Preklop med 
dnevnim/

nočnim 
načinom 
s tipko

Zaskočnik v 
menjalni funkciji

Storitve 
naprav

Sistemske  
storitve WLAN

N
iv

o 
2

100 % (Funkcija A) (zapiralni kon-

takt)

Funkcija 1 Aktivno Nov zagon 
naprave

Povezovanje 
naprav

Ponastavitev 
WLAN

75 % Funkcija B Odpiralo Funkcija 2 Neaktivno Standard. 
nast.

Ločevanje 
naprav WPS-način

(50 %) Funkcija C Funkcija 3 SW-različica ZSK blokade Informativni 
način

25 % Funkcija D (Funkcija 4) Prilag. magnet. 
senzorja

Tovarniške 
nastavitve

0 % Funkcija E Funkcija 5 Referenčna 
vožnja WLAN vklopljen

Funkcija F Funkcija 6 WLAN izklopljen

Standardne vrednosti ob dobavi so prikazane krepko in ležeče (primer: (50%)).
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5.3 Funkcije menija
5.3.1 Ročna nastavitev dnevnega/nočnega načina
Zapah GENIUS 2.2 PANIK omogoča dva različna načina delovanja.
V dnevnem načinu se uporablja le funkcija zapiranja z zaskočnikom, vrata se ob zaprtju ne zaklenejo.
Ta način delovanja se priporoča za močno frekventirana vrata.
V povezavi z izbirnim dnevnim zaskočnikom je možen dostop brez avtorizacije.
V nočnem načinu se vrata po vsakem zaprtju samodejno popolnoma zaklenejo. Ta način se priporoča za normalno 
frekventirana vrata, npr. v eno- ali večdružinskih hišah.
Nastavite lahko naslednje vrednosti:

LED Razlaga

Dnevni način

Nočni način

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

LED Razlaga

1 1 s
temnomo-
dra Preklop v nočni način

2 1 s Bela Preklop v dnevni način

Preklop med dnevnim/nočnim 
načinom
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5.3.2 Glasnost brenčala
Brenčalo služi povratnemu akustičnemu signalu ob odpiranju oz. v primeru motnje delovanja.
Glasnost povratnega akustičnega signala ob odpiranju vrat je v območju 0 % do 100 % nastavljiva petstopenjsko. 
Vezana na to je glasnost zvoka menijske tipke, z izjemo stopnje 0 %. Tukaj ostane glasnost na 25 %. 
V meniju »Glasnost brenčala« lahko nastavite naslednje vrednosti:

Vrednost LED Razlaga

100 % Glasnost brenčala je nastavljena na 100 %.

75 %. Glasnost brenčala je nastavljena na 75 %.

(50 %) Glasnost brenčala je nastavljena na 50 % (standardna vrednost).

25 %. Glasnost brenčala je nastavljena na 25 %.

0 %. Glasnost brenčala je nastavljena na 0 %.

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 3 s (Primer) Prikaz trenutno nastavljene vrednosti
(Standardna vrednost: 50 %)

3 (X) x 1 s
 

do 

Magenta/
bela

Magenta/
turkizna

Spreminjanje vrednosti do želene vrednosti:
100 % -> 75 % -> 50 % -> 25 % -> 0 %

4 3 s (Primer) Izberite vrednost, jo shranite in zapustite meni

N
iv

o 
1 Glasnost 

brenčala

N
iv

o 
2

100 %

75 %

(50 %)

25 %

0 %
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5.3.3 Funkcija povratnega signala
Funkcija povratnega signala nudi informacije o izhodnem kontaktu glede stanja izbranih funkcij (npr. vrata so zapr-
ta in zaklenjena). Na ta način je na voljo brezpotencialni preklopni izhod za sisteme drugih proizvajalcev 
(npr. alarmne sisteme).
V meniju »Funkcija povratnega signala sponke 7« lahko nastavite naslednje vrednosti:

Vrednost LED Razlaga

(Funkcija A) Vrata so zaprta in zaklenjena (standardna vrednost)

Funkcija B
• V dnevnem načinu -> vrata zaprta

• V nočnem načinu -> vrata zaprta in zaklenjena

Funkcija C Zaskočnik povlečen

Funkcija D

• Aktivna napaka
• Zaskočnik povlečen oziroma večdelni zapah se nahaja v postopku zaklepanja ali odklepanja

• Zaklenjeno
• Ni zaklenjeno

Funkcija E Odklenjeno

Funkcija F Ni odklenjeno

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 1 x 1 s Rumena Preklopi v meni »Funkcija povratnega signala sponke 7«

3 3 s (Primer) Prikaz trenutno nastavljene vrednosti
(Standardna vrednost: funkcija A)

4 (X) x 1 s do 

Rumena/ 
bela

Rumena/
magenta

Spreminjanje vrednosti do želene vrednosti:
Funkcija A do funkcije F

5 3 s (Primer) Izberite vrednost, jo shranite in zapustite meni

N
iv

o 
1

 
Funkcija 

povratnega 
signala 

sponke 7

N
iv

o 
2

(Funkcija A)

Funkcija B

Funkcija C

Funkcija D

Funkcija E

Funkcija F
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5.3.4 Kontakt za povratni signal
Kontakt za povratni signal je lahko v svoji funkcij nastavljen kot zapiralni ali odpiralni kontakt.
Če izberete funkcijo »Zapiralni kontakt«, se vklopni rele, če je stanje izbrane funkcije izpolnjeno (npr. vrata so zapr-
ta in zaklenjena), vključi.
Če izberete funkcijo »Odpiralni kontakt«, se vklopni rele, če je stanje izbrane funkcije izpolnjeno (npr. vrata so 
zaprta in zaklenjena), izključi. Za povratni signal na alarmno napravo mora biti kontakt za povratni signal nastavljen 
na »Odpiralni kontakt«. Na ta način se, če pri tej nastavitvi pride do izpada napajanja, stanje na vklopnem releju 
ohrani.
V meniju »Kontakt za povratni signal sponke 7« lahko nastavite naslednje vrednosti:

Vrednost LED Razlaga

(zapiralni kontakt) Kontakt za povratni signal deluje kot zapiralni kontakt

Odpiralo Kontakt za povratni signal deluje kot odpiralni kontakt

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 2 x 1 s Vijolična Preklop v meni »Kontakt za povratni signal sponke 7«

3 3 s (Primer) Prikaz trenutno nastavljene vrednosti
(Standardna vrednost: zapiralni kontakt)

4 (X) x 1 s do 

Vijolična/ 
bela

Vijolična/
črna

Spreminjanje vrednosti do želene vrednosti:
Zapiralni in odpiralni kontakt

N
iv

o 
1

 
Funkcija 

povratnega 
signala 

sponke 7

N
iv

o 
2

(zapiralni 
kontakt)

Odpiralo
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5.3.5 Preklop med dnevnim/nočnim načinom
Način preklopa dnevni/nočni način je mogoče vključiti z menijsko tipko z LED ali prek sponke 1. Izvajati je mogoče 
različne nastavitve. Menijsko tipko z LED je npr. mogoče deaktivirati in zato aktivirati eksterno stikalo, da bi tako na 
večdelnem zapahu GENIUS 2.2 PANIK izključili možnost nepooblaščenega preklopa iz dnevnega/nočnega načina. 
Stanje, nazadnje nastavljeno na tipki, se ohrani.
Če sponko 1 sklenete prek brezpotencialnega zapiralnega kontakta, je aktiven dnevni način. Če se zapiralni kontakt 
razklene, je aktiven nočni način.
V meniju »Preklop v dnevni/nočni način in sponka 1« lahko nastavite naslednje vrednosti:

Vrednost LED Razlaga

Funkcija 1 Tipka ni aktivna/sponka 1 ni aktivna

Funkcija 2 Tipka ni aktivna/sponka 1 je aktivna

Funkcija 3 Tipka je aktivna/sponka 1 ni aktivna

(Funkcija 4)
Tipka je aktivna/sponka 1 je aktivna:

Nastavljen način delovanja lahko ponovno preklopite preko 
sponke 1 ali tipke.

Funkcija 5
Dnevni način prek aktivne sponke 1 je aktiven: 

Možna je enkratna sprememba v nočni način prek tipke.

Funkcija 6
Nočni način prek aktivne sponke 1 je aktiven: 

Možna je enkratna sprememba v dnevni način in nazaj v nočni način prek tipke.

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 3 x 1 s Zelena Preklop v meni »Preklop v dnevni/nočni način in sponka 1«

3 3 s (Primer) Prikaz trenutno nastavljene vrednosti
(Standardna vrednost: funkcija 4)

4 (X) x 1 s do 

Zelena/ 
bela

Zelena/
magenta

Spreminjanje vrednosti do želene vrednosti:
Funkcija 1 do funkcije 6

5 3 s (Primer) Izberite vrednost, jo shranite in zapustite meni

N
iv

o 
1

Preklop v dnev-
ni/nočni način 

prek tipke 
in sponke 1

N
iv

o 
2

Funkcija 1

Funkcija 2

Funkcija 3

(Funkcija 4)

Funkcija 5

Funkcija 6
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5.3.6 Menjalna funkcija
Za posebne različice zapaha GENIUS (npr. GENIUS 2.2. PANIK s funkcijo B) ali pri zapiralih brez ohišja glavne ključav-
nice mora biti v točki menija »Zaskočnik v menjalni funkciji« funkcija nastavljena na »neaktivno«.
V meniju »Zaskočni v menjalni funkciji« lahko nastavite naslednje vrednosti:

Vrednost LED Razlaga

(Aktivno) Nastavitev za zapirala z mehanskim vpotegom zaskočnika

Neaktivno Nastavitev za zapirala brez mehanskega vpotega zaskočnika

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 4 x 1 s Oranžna Preklop v meni »Zaskočnik v menjalni funkciji«

3 3 s (Primer) Prikaz trenutno nastavljene vrednosti
(Standardna vrednost: aktivno)

4 (X) x 1 s do 

Oranžna/ 
bela

Oranžna/
črna

Spreminjanje vrednosti do želene vrednosti:
Aktivno in neaktivno

5 3 s (Primer) Izberite vrednost, jo shranite in zapustite meni

N
iv

o 
1

 
Zaskočnik 
v menjalni 

funkciji

N
iv

o 
2

(zapiralni 
kontakt)

Odpiralo
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5.3.7 Storitve naprav
Meni »Storitve naprav« služi predvsem zagonu ali v primeru servisiranja.
V meniju »Storitve naprav« lahko izvedete naslednje funkcije:

Vrednost LED Razlaga

Nov zagon naprave Ponovno zažene sistem

Standardna nastavitev Zapah GENIUS ponastavi na standardne vrednosti

SW-različica Prek zaporedja LED lahko določite različico nameščene programske opreme.

Prilagajanje magnetnega 
senzorja

Ročno naravnavanje magnetnega senzorja

Referenčna vožnja Priučitev hoda pri prvem zagonu

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 5 x 1 s 
Svetlo 
modra Preklopi v meni »Storitve naprav«

3 3 s Prikaz prve točke menija

4 (X) x 1 s do 

Svetlo 
modra/ 
bela

Svetlo 
modra/
magenta

Preklapljanje do želene funkcije

5 3 s (Primer) Izvedba funkcije

N
iv

o 
1 Storitve naprav

N
iv

o 
2

Nov zagon 
naprave 

Standardna 
nastav.

SW-različica

Prilagajanje 
magnetnega 

senzorja

Referenčna 
vožnja
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5.3.8 Sistemske storitve
Meni »Sistemske storitve« nudi funkcije, ki so lahko uporabljene v povezavi s kontrolnim sistemom dostopa SIE-
GENIA (ZKS). Meni lahko prikličete do 10 minut po zagonu sistema. Če meni poskušate priklicati izven časovnega 
obdobja, se oglasi opozorilni signal.
V meniju »Sistemske storitve« lahko izvedete naslednje funkcije:

Vrednost LED Razlaga

Povezovanje naprav
Vse naprave priključene preko SI-BUS povežite z zapahom GENIUS 

(glejte navodila za Sistem za kontrolo dostopa SIEGENIA)

Ločevanje naprav

Vse naprave, ki niso več priključene prek SI-BUS ločite od zapaha GENIUS. 
Vse naprave, ki niso več priključene na SI-BUS, so iz SI-BUS odstranjene. 

Vse še povezane naprave ostanejo povezane. Naprave, ki naj bodo ločene, 
fizično ne smejo več biti priklopljene na SI-BUS.

Odklepanje ZKE
Predčasno odklepanje SIEGENIA ZKS, ki so bile zaradi napačnega vnosa 

za določen čas zaklenjene.

Tovarniške nastavitve

Naslednje nastavitve so ponastavljene na tovarniške nastavitve:
• vse povezave naprav

• celotno upravljanje s strani uporabnika
• vsa imena naprav

• vsa imena sistemov
• konfiguracija WLAN

• vnosi v dnevnik protokolov (protokol dostopanja)
• nastavitve brez ključa
• standardne nastavitve

WLAN vklopljen Vklop WLAN za uporabo aplikacije SIEGENIA Comfort

WLAN izklopljen Izklopi WLAN, aplikacije SIEGENIA Comfort ni več mogoče uporabljati.

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 6 x 1 s Svetlo rdeča Preklop v meni »Sistemske storitve«

3 3 s Prikaz prve točke menija

4 (X) x 1 s do 

Svetlo rdeča/ 
bela

Svetlo rdeča/
magenta

Preklapljanje do želene funkcije

5 3 s (Primer) Izvedba funkcije

N
iv

o 
1 Sistemske 

storitve

N
iv

o 
2

Povezovanje 

naprav

Ločevanje 
naprav

Odklepanje ZKE

Tovarniške 
nastavitve

WLAN funkcija 5

Funkcija 6
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5.3.9 WLAN
Meni »WLAN« nudi funkcije WLAN, ki so lahko uporabljene v povezavi s kontrolnim sistemom dostopa SIEGENIA 
(ZKS). Meni lahko prikličete do 5 minut po zagonu sistema. Če meni poskušate priklicati izven časovnega obdobja, 
se oglasi opozorilni signal.
V meniju »WLAN« lahko izvedete naslednje funkcije:

Vrednost LED Razlaga

Ponastavitev WLAN

Naslednje nastavitve WLAN so ponastavljene na tovarniške nastavitve:
• SSID

• nešifriran WLAN
• geslo

WPS-način

Povezovanje naprav preko WPS-načina v domačem omrežju.
Po aktiviranju te funkcije SIEGENIA ZKS 2 minuti išče dostopno točko WLAN 

z WPS-načinom. Konfiguracijo WLAN je sprejeta in povezava WLAN je vzpostavljena. 
Prek aplikacije SIEGENIA Comfort lahko dostopate tudi do SIEGENIA ZKS

Informativni način
Izdaja SSID in serijske številke zapaha GENISU preko aplikacije SIEGENIA Comfort. 

Informativni način se po 2 minutah zaključi.

Struktura menija Potek upravljanja

Korak

Pritisk menijske 
tipke:

 ali 

LED Razlaga

1 8 s Magenta Priklic nastavitev menija

2 7 x 1 s Svetlo rdeča Preklop v meni »WLAN«

3 3 s Prikaz prve točke menija

4 (X) x 1 s do 

Svetlo rdeča/ 
bela

Svetlo rdeča/
magenta

Preklapljanje do želene funkcije

5 3 s (Primer) Izvedba funkcije

N
iv

o 
1 WLAN

N
iv

o 
2

Ponastavitev 

WLAN

WPS-način

Informativni 

način
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7 Odstranjevanje
• Večdelni zapah in izbirno dobavljivi deli pribora ne 

sodijo med gospodinjske odpadke. Upoštevajte 
lokalno veljavne nacionalne določbe.

• Embalaža je sestavljena iz obnovljivih surovin in jo je 
mogoče reciklirati.

Električne naprave ne sodijo med gospodinjske odpad-
ke. Napravo, dodatno opremo in embalažo oddajte v 
okolju prijazno recikliranje.

5.4 LED stanja in odpravljanje napak

LED Brenčalo Opis Ukrep Opomba

Sveti zeleno Brez motenj

Utripa zeleno Prisoten je signal za odpiranje

Utripa rumeno Napačna vezava priključnih sponk Preverite priključne sponke Če napake ne odpravite, 
pokličite servis.

Sveti rumeno Omejeno delovanje pokličite servis.

Utripa rumeno Motnja magnetnega senzorja
Ročno prilagajanje magnetnega 

senzorja 
(glejte navodila za montažo) 

Če napake ne odpravite, 
pokličite servis.

Utripa rumeno/
zeleno

Zaporni elementi so izstopili pri 
odprtih vratih Vrata pred zaprtjem odklenite

Sveti rdeče

Motnja električnega napajanja Preverite napajanje

Če napake ne odpravite,
pokličite servis.

Previsoka obratovalna napetost Preverite temperaturo okolice

Prilagajanje magnetnega senzorja 
ni uspelo Preverite položaj magneta

Sveti rdeče Napaka krmilnika pokličite servis.

Utripa rdeče
Blokirni premik pri  
postopku odpiranja

Preverite mehansko gibljivost

Če napake ne odpravite,
pokličite servis.Preverite prostotečni cilinder

Preverite prost zagon zapornih 
elementov 

5.5 Servis
Regionalni servis je naveden na naslednji spletni strani:

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

6 Nadaljnje informacije
Nadaljnje informacije za upravljanje zapaha GENIUS 
2.2 PANIK (med drugim v povezavi s sistemom za kon-
trolo dostopa SIEGENIA) ter druga pogosto zastavljena 
vprašanja o temi »SIEGENIA Smarthome« najdete na 
naslednji spletni strani podjetja SIEGENIA:

https://smarthome.siegenia.com

https://www.siegenia.com/de/service/localdealer
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8 Mesečna kontrola in vzdrževanje 
Skladno s standardom DIN EN 179 in DIN EN 1125 je treba izvajati mesečne preglede in vzdrževanje večdelnega 
zapaha GENIUS 2.2 PANIK po 20.000 ciklih odpiranja, najkasneje pa 1-krat mesečno. Rezultat je potrebno doku-
mentirati.

V primeru vandalizma, je potrebno izvesti takojšnje preverjanje 
in vzdrževanje.

8.1 Preverjanje originalnega stanja

Preskusna točka Opis Ukrep

• Preverite, ali so bile naknadno dodane dodatne 
naprave za zaklepanje.

• Preverite, ali so bili zamenjani originalni sklopi 
večdelnega zapaha GENIUS 2.2 PANIK.

Če so bile dodane dodatne naprave za zaklepa-
nje, večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK ne deluje 
pravilno.
V kolikor sklopi večdelnega zapaha GENIUS 2.2 
PANIK odstopajo od izvirno dobavljenih/dovoljenih 
sklopov, večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK ne delu-
je skladno z namenom.

V obeh primerih je potrebno nemudoma vzposta-
viti stanje ob dobavi, do takrat garancija ugasne.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

8.2 Preverjanje kablov in vtičnih spojev

Preskusna točka Opis Ukrep

• Preverite ali so vsi kabli nepoškodovani.
• Preverite ali so vsi vtični spoji brez umazanije, 

korozije ali drugih poškodb ter ali so vsi kabelski 
vtiči trdno v dozah. 

Poškodovane kable in umazane, korodirane ali 
sproščeni vtični spoji lahko vodijo do motenj/izpa-
dov delovanja.

Poškodovane kable in vtične povezave je potrebno 
nemudoma zamenjati.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

8.3 Preverjanje vijačenj

Preskusna točka Opis Ukrep

• Preverite ali so privitja upravljalnih elementov 
(kljuka ali potisni drog) priviti ter ali upravljalni 
elementi delujejo brez mrtvih gibov.

• Preverite ali so vsa nadaljnja privitja večdelnega 
zapaha GENIUS 2.2 PANIK trdno privita. 

Pri sproščenem privitju večdelni zapah GENIUS 
2.2 PANIK deluje nenatančno, s čimer se poveča 
obraba in pride lahko do motenj/izpadov delova-
nja.

Privijte vsa zrahljana privitja (z roko, najv. 1 Nm).
V kolikor vijakov več ni mogoče priviti (npr. zato, 
ker se prekomerno vrtijo), je potrebno privitje 
nemudoma popraviti.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

8.4 Preverjanje zapornih elementov

Preskusna točka Opis Ukrep

Pri odprtih vratih zaporne elemente premaknite v 
zaporni položaj in preverite glede poškodb. npr.: 
-  deformacije 
-  obraba 
-  zlomi 

Poškodovani zaporni elementi lahko otežujejo/
preprečujejo zaklepanje in odklepanje ter poško-
dujejo plastične odzadnje podloge delov okvirja.

V primeru poškodovanih zapornih elementov 
je potrebno večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK 
zamenjati.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

8.5 Preverjanje delov okvirja

Preskusna točka Opis Ukrep

Dele okvirja preverite glede umazanije, tujkov in 
poškodb

Umazani, blokirani in poškodovani deli okvirja ote-
žujejo oz. preprečujejo zaklepanje in odklepanje. 
To vodi do motenj/izpadov delovanja.

• Očistite dele okvirja in ponovno preverite 
tehnično uporabnost. V kolikor neoporečne 
funkcije ni mogoče ponovno vzpostaviti, je 
potrebno dele okvirja zamenjati.

• Poškodovane dele okvirja je potrebno načeloma 
zamenjati.

Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.
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8.6 Preverjanje zaklepanja in odpiranja vrat
Večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK preklopite v dnevni način (glejte stran 12).

Preskusna točka Opis Ukrep

Zapiranje vrat Vrata se morajo prosto utekati v okvir. V kolikor se deli okvirja in elementi večdelnega 
zapaha drgnejo drug ob drugega, je potrebno 
vrata nastaviti.

Zaprta vrata Zaskočnik mora držati vrata varno zaprta. V kolikor se vrata ponovno odprejo, je potrebno 
vrata nastaviti.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

• Vrata zaklenite s ključem:
• Odprite vrata:

• Vsi zaporni elementi se morajo premikati brez 
težav.

• Pritisnite potisni drog/kljuko. 
Vsi zaporni elementi in vrata se morajo premi-
kati brez težav.

Če se zaporni elementi težko premikajo, lahko za 
to obstajajo različni vzroki:
• Stranska nastavitev delov okvirja: 

S premikom delov okvirja lahko vplivate na tes-
nost zapiranja vratnih kril. Če je ta premočna, 
lahko pride do težkega premikanja. 
Prilagajanje delov okvirja in aretirnega elemen-
ta 
(glejte navodila za montažo)

• Nezadostno mazanje: 
(glejte stran 26)

Če težko gibanje kljub temu ostane, je potrebno 
večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK popraviti.
V vsakem primeru se posvetujte z vašim pogodbe-
nim partnerjem.

8.7 Elektromehanično preverjanje zaklepanja in odklepanja
Večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK preklopite v nočni način (glejte stran 12).

Preskusna točka Opis Ukrep

• Zaprite vrata: 
Večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK se pomakne v 
zaporni položaj.

Vsi zaporni elementi se morajo zakleniti brez težav. Če se zaporni elementi težko premikajo ali če 
pri zaklepanju prihaja do blokiranja premikanja 
(motor GENIUS se v položaj »odkleni« premika s 
prevelikim uporom in je slišen zvočni signal), lahko 
za to obstajajo različni vzroki:
• Stranska nastavitev delov okvirja: 

S premikom delov okvirja lahko vplivate na tes-
nost zapiranja vratnih kril. Če je ta premočna, 
lahko pride do težkega premikanja: 
Prilagajanje delov okvirja in aretirnega elemen-
ta 
(glejte navodila za montažo)

• Nezadostno mazanje: 
(glejte stran 26).

Če težko gibanje kljub temu ostane, je potrebno 
večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK popraviti.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

• Odprite vrata: 
Pritisnite kljuko/potisni drog.

Vsi zaporni elementi se morajo brez težav po-
polnoma odkleniti. Vrata se morajo enostavno 
odpreti
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8.8 Preverjanje sile sproženja
Priporočamo, da silo sproženja za sprostitev večdelnega zapaha GENIUS 2.2 PANIK preverite z dinamometrom.
Da bi dobili primerljive vrednosti, je potrebno vedno meriti na mestu potisnega droga/kljuke, ki se ne spreminja.

Preskusna točka Opis Ukrep

• Merjenje na kljuki : 
Mesečno na mestu na koncu kljuke, ki se ne 
spreminja.

• Merjenje na potisnem drogu: 
Mesečno na treh mestih, ki se ne spreminjajo. 
- na levi ročici 
- na desni ročici 
- na sredini droga

• Izmerjene vrednosti si zabeležite.

Pri preveliki sili sproženja je odklepanje vrat 
oteženo oz. preprečeno. Sila sproženja mora biti 
nastavljena tako, da lahko vrata odprejo tudi otroci 
in starejši, šibkejši ljudje.

V kolikor izmerjene vrednosti močno odstopajo od 
vrednosti ugotovljenih prejšnji mesec, je lahko to 
odstopanje znak za obrabo.
Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.

8.9 Preverjanje stanja mazanja

Preskusna točka Opis Ukrep

• Preverjanje stanja mazanja na: 
- umazanijo 
- suhost 
- smolnatost

Če večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK ni dovolj 
namazan, je umazan ali gumiran zaradi neprimer-
nega maziva, to vodi do težkega premikanja in 
obrabe.
Posledica so motenje/izpadi delovanja.

• Očistite umazana področja s suho krpo.
• Vsa mazalna mesta namažite s popolnoma 

sintetičnim mazivom v obliki razpršila, ki ne 
vsebuje smole (glejte stran 26).

• Uporaba mazalnih sredstev z vsebnostjo smole 
ni dovoljena. V kolikor so bila uporabljena ma-
ziva z vsebnostjo smole je treba večdelni zapah 
GENIUS 2.2 PANIK zamenjati.

Posvetujte se z vašim pogodbenim partnerjem.
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8.10 Protokol kontrole in vzdrževanja
Preverjanje originalnega stanja Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Dodane dodatne dodatne blokirne naprave

Vsi sklopi večdelnega zapaha GENIUS 2.2 PANIK ustrezajo seznamu dobavljenih/dovoljenih sklopov.

Preverjanje privitij Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Privitja upravljalnih elementov (kljuka ali potisni drog) so privita. (1 Nm)

Vsa nadaljnja privitja večdelnega zapaha GENIUS 2.2 PANIK so trdno privita. (1 Nm)

Preverjanje kablov in vtičnih spojev Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Kabli so brez poškodb

Vtični spoji so brez poškodb

Preverjanje zapornih elementov Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Zaporni elementi so brez poškodb

Preverjanje delov okvirja Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Deli okvirja so brez poškodb

Preverjanje zaklepanja in odpiranja vrat Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Zaprite vrata: Vrata se prosto utekajo v okvir.

Zaprta vrata: Zaskočnik je blokiran in drži vrata varno zaprta.

Zaklepanje s ključem: Vsi zaporni elementi se premikajo brez težav.

Odpiranje vrat s pomočjo potisnega droga/kljuke: Vsi zaporni elementi se premikajo brez težav.

Elektromehanično preverjanje zaklepanja in odklepanja Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Zaprite vrata: 
Večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK se pomakne v zaporni položaj.

Vrat odprite s pomočjo potisnega droga/kljuke: Vsi zaporni elementi in vrata se premikajo

Preverjanje sile sproženja Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

EN 1125 Leva ročica Sredina droga Desna ročica

Izmerjena vrednost

Odstopanje od predhodnega meseca

EN 179 Kljuka

Izmerjena vrednost

Odstopanje od predhodnega meseca

Mazanje Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK je potrebno čistiti in mazati skladno z navedbami proizvajalca.

Mazanje Da Ne Stopite v stik s pogodbenim partnerjem

Večdelni zapah GENIUS 2.2 PANIK je zlepljen z uporabo maziv z vsebnostjo smole.

Ime kontrolorja: Kraj: Datum: Podpis
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8.11 Mazanje
Po potrebi, vendar najmanj 1-krat letno, je treba izvesti mazanje vseh v nadaljevanju označenih mazalnih mest.

OPOZORILO

Življenjska nevarnost v primeru panike

Večfunkcijska olja ali večnamenska pršila izpirajo original-
no mazivo. To lahko vodi do motenj/izpadov delovanja.

• Uporabite izključno popolnoma sintetično mazivo v 
razpršilu, ki ne vsebuje smole.
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