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1 Įžanga
Prieš pradėdami naudoti automatinį atidarymo mecha-
nizmą 2.2, perskaitykite visą šią instrukciją.
Norėdami naudoti saugiai, naudokite tik taip kaip apra-
šyta, nes tik taip pavyks išvengti veikimo trikčių ir žalos.
Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“ pateiktų nurodymų, kad 
išvengtumėte pavojaus žmonėms ir žalos.

1.1 Gamintojas ir aptarnavimas
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG  
Ein Unternehmen der SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks.: +49 2051 278-167  
El. paštas: info@kfv.de
Dėl reklamacijos teikimo arba aptarnavimo atveju 
kreipkitės į šalia jūsų veikiantį mūsų atstovą.

1.2 Šios dokumentacijos tikslinė grupė
Ši dokumentacija yra skirta galutiniam naudotojui. 

1.3 Naudojimas pagal paskirtį
• Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 su kartu 

automatiniais daugiafunkciais užraktais naudoja-
mas motorizuotam atrakinimui ir skirtas montuoti į 
namų duris iš medžio, aliuminio, plieno ar plastiko.

• Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 gali būti 
naudojamas tik
– su užrakinimo cilindrais, turinčiais standžią apka-

bą, kurią galima užblokuoti, kai raktas nustatytas 
į ištraukimo padėtį, kurioje kampo diapazonas 
yra nuo –30° iki +30°;

– su užrakinimo cilindrais, turinčiais laisvai judančią 
apkabą, kurią visada galima laisvai pasukti;

– įmontuotas vertikaliai;
– techniškai nepriekaištingos būklės;
– kartu su KFV gaminiais ir priedais.

1.4 Naudojimas ne pagal paskirtį
• Automatinis atidarymo mechanizmas 2.2 kartu su 

automatiniu daugiafunkciu užraktu negali būti nau-
dojamas
– evakuacinėse duryse pagal EN 179 arba EN 1125;
– drėgnų patalpų duryse arba patalpų, kurių ore 

yra agresyvių koroziją skatinančių medžiagų, 
duryse.

• Automatinį atidarymo mechanizmą 2.2 ir automatinį 
daugiafunkcį užraktą draudžiama ardyti ir atlikti jų 
pakeitimus.

1.5 Įprastinės ir techninės priežiūros nurody-
mai

Nenaudokite agresyvių valiklių arba valiklių, kurių su-
dėtyje yra tirpiklių. Antraip galite pažeisti konstrukcinių 
dalių paviršius.

1.6 Matmenys
Visi matmenys nurodyti milimetrais.

1.7 Naudojami simboliai
Šiame dokumente naudojamos tokios piktogramos:

Bendras įspėjamasis ženklas

Naudinga informacija arba patarimas

Šiame dokumente naudojami šie šviesos diodų simbo-
liai:

Šviesos diodas nešviečia

Šviesos diodas šviečia

Šviesos diodas mirksi

Šviesos diodas mirksi pakaitomis 
parodytomis spalvomis

1.8 Kitos vaizdavimo priemonės
Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai 
turi tokias reikšmes:
• Po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais punktais.

– Po šios žymos pateikiamas tekstas atskirais pa-
punkčiais.

 f Po šios žymos pateikiamas tekstas – tai veiksmų, ku-
riuos reikia atlikti eilės tvarka, vykdymo instrukcija.

Nuorodos
() Nuoroda tekste pateikiama skliausteliuose.

1.9 Kartu galiojantys dokumentai
Montuodami SIEGENIA įėjimo kontrolės sistemą būtinai 
laikykitės visų montavimo ir naudojimo instrukcijų, 
pridėtų prie kitų (pasirenkamų) komponentų.

1.10 Tinkamas atliekų tvarkymas
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Prietaisą, priedus ir pakuotę šalinkite aplin-
kai nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite perdirbti.
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2 Sauga
• Vykdant visus darbus prie 230 V kintamos srovės 

tinklo būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., 
VDE 0100) ir nacionalinių teisės aktų.

• Tiesdami prijungimo prie tinklo kabelį užtikrinkite 
apsauginį atjungimą nuo visų polių.

• Draudžiami bet kokie automatinio atidarymo me-
chanizmo 2.2 pakeitimai. 

• Netinkamai prijungus elektros jungtis gali būti suga-
dinamos elektroninės dalys.

2.1 Įspėjimų struktūra
Šioje instrukcijoje pateikiamais įspėjimais 
• siekiama apsisaugoti nuo galimos materialinės ir 

nematerialinės žalos; 
• pagal signalinį žodį nurodytas pavojaus dydis;
• pagal pavojaus ženklą nurodytas nematerialinės 

žalos pavojus;
• apibrėžta pavojaus rūšis ir šaltinis;
• nurodytos priemonės, skirtos pavojams išvengti ir 

draudimai atlikti tam tikrus veiksmus.
Įspėjimai išdėstyti tokiu principu:

SIGNALINIS ŽODIS

Pavojaus rūšis ir šaltinis

Pavojaus rūšies ir šaltinio paaiškinimas

• Priemonės pavojui išvengti

Pavojaus ženklu pažymėtos įspėjamosios nuorodos, 
kurios įspėja apie žalą asmenims.
Pavojaus rūšis ir šaltinis nurodo grėsmės priežastį. 
Neatsižvelgus į įspėjamąsias nuorodas, gali, pavyzdžiui, 
kilti pavojus gyvybei dėl srovės smūgio.
Prie priemonių aprašyti veiksmai, kurių būtina imtis, 
norint išvengti grėsmės, arba tai yra veiksmai, kurių 
būtina vengti, kad grėsmės būtų išvengta. 

2.2 Naudojami įspėjimai

PAVOJUS

Signaliniu žodžiu „Pavojus“ pažymėtas tiesiogiai grę-
siantis pavojus. Jei šio pavojaus neišvengiama, patiria-
ma mirtinų arba sunkių sužalojimų.

ĮSPĖJIMAS

Signaliniu žodžiu „Įspėjimas“ žymimas galimas pavojus. 
Jei šio pavojaus neišvengiama, galima patirti mirtinų 
arba sunkių sužalojimų.

ATSARGIAI

Signaliniu žodžiu „Atsargiai“ žymima galima pavojinga 
situacija. Jei šios pavojingos situacijos neišvengiama, 
gali būti patiriama lengvų arba vidutinio sunkumo 
sužalojimų.

PASTABA

Signaliniu žodžiu „Pastaba“ žymimi veiksmai, kuriuos 
atlikus išvengiama materialinės žalos. Laikantis šių pas-
tabų išvengiama komponentų pažeidimo.

Informacija, patarimas ir t. t.

Šiuo ženklu nurodoma apie ypatybes ir juo žymimi nu-
rodymai, į kuriuos reikia atkreipti ypatingą dėmesį.

2.3 Įspėjimai

ĮSPĖJIMAS

Pavojus gyvybei dėl elektros smūgio ir trumpojo jungimo

Netinkamas automatinio atidarymo mechanizmo prijun-
gimas

• Tiesdami prijungimo prie tinklo kabelį užtikrinkite ap-
sauginį atjungimą nuo visų polių.

• Vykdant visus darbus prie 230 V kintamos srovės tinklo 
būtina laikytis naujausių VDE taisyklių (pvz., VDE 0100) 
ir nacionalinių teisės aktų.

Jei energijos perdavimo laidai nutiesiami lygiagrečiai su 
duomenų perdavimo laidais (ISDN, DSL ir t. t.), galimi 
sutrikimai, pavyzdžiui, gali sumažėti duomenų perdavimo 
sparta.
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3 Jungtys ir valdymo elementai
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Padėtis Funkcija

[1] SI-BUS jungtis

[2] Analoginė jungtis

[3]

Meniu valdymo mygtukas su šviesos diodu (įrengtas po eti-
kete) visiems automatinio atidarymo mechanizmo nustaty-
mams. Naršant meniu atskiros spalvos ir būsenos (švietimas 
arba mirksėjimas) informuoja apie naudotojo pasirinktą 
meniu vietą (žr. 4.1 skyrių).

[4] Esamos darbo būsenos šviesos diodas.

Meniu valdymo mygtukas gali būti spaudžiamas ir būsenos švie-
sos diodai gali būti rodomi tik sumontavus.
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4 Valdymas

4.1 Meniu valdymas
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Meniu valdymo mygtukas gali būti 
spaudžiamas ir būsenos šviesos diodai 
gali būti rodomi tik sumontavus.

 f Kad patektumėte į meniu, 8 
sekundes palaikykite paspau-
dę mygtuką prie automatinio 
atidarymo mechanizmo, kol 
meniu šviesos diodas ims šviesti 
purpurine spalva. Kol mygtukas 
laikomas paspaustas 8 sekundes, 
meniu šviesos diodas šviečia 
mėlynai.

 f Apie patvirtinimą informuoja 
garso signalas. 
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 f Kad pereitumėte į 1 lygmens 
meniu punktus (žr. 4.2), 1 sekun-
dę palaikykite paspaudę meniu 
mygtuką.

 f Kiekvienas mygtuko paspaudi-
mas patvirtinamas garso signalu. 
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 f Kad pasirinktumėte 1 lygmens 
meniu, būdami atitinkamame 
pagrindiniame meniu, 3 sekun-
des palaikykite paspaudę meniu 
mygtuką.

 f Apie patvirtinimą informuoja 
garso signalas.

 f Pasirinkta 2 lygmens funkcija 
mirksi besikeičiančiomis spalvo-
mis.
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 f Kad pereitumėte prie 2 lygmens 
funkcijų (žr. 4.2), 1 sekundę 
palaikykite paspaudę meniu 
mygtuką.

 f Kiekvienas mygtuko paspaudi-
mas patvirtinamas garso signalu.
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 f Kad pasirinktumėte funkciją, 
palaikykite mygtuką paspaudę 3 
sekundes.

 f Apie patvirtinimą informuoja 
garso signalas.

 f Meniu uždaromas.

Jei 30 sekundžių neatliekama jokių įvesčių, meniu uždaromas ir pakeitimai neišsaugomi.
Jei 2 minutes nepaspaudžiamas mygtukas, būsenos šviesos diodas išsijungia.

4.2 Meniu struktūra

 

Standartinės vertės, su kuriomis 
įrenginys tiekiamas, pažymėtos 
pusjuodžiu, pasviruoju šriftu (pa-
vyzdžiui: (50%)).

1 
ly

gm
uo

Zirzeklio 
garsumas

Įrenginio funk-cijos Sistemos funk-cijos WLAN

2 
ly

gm
uo

100 % Paleisti įrenginį iš 
naujo

Prijungti 
įrenginius Perkrauti WLAN

75 % Standart. 
nustatymai

Atjungti 
įrenginius WPS režimas

(50 %) PĮ versija Užblokuoti ĮKS Informacijos režimas

25 % Gamykliniai nus-
tatymai

0 % WLAN įj.

WLAN išj.
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4.3 Funkcijos
4.3.1 Zirzeklio garsumas
Zirzeklis naudojamas garsiniam pranešimui apie atidarymo eigą arba netinkamą veikimą.
Atidarymo eigos pranešimo garsumą galima nustatyti penkiomis pakopomis nuo 0 % iki 100 %. Su juo susietas me-
niu šviesos diodo mygtuko garsumas, išskyrus 0 % pakopą. Šiuo atveju nustatoma 25 % garso pakopa. 
Meniu „Zirzeklio garsumas“ galite nustatyti šias vertes:

Vertė 

Švie-
sos 
dio-
do 

spal-
va

Paaiškinimas

100 % Nustatomas 100 % zirzeklio garsumas.

75 %. Nustatomas 75 % zirzeklio garsumas.

(50 %) Nustatomas 50 % zirzeklio garsumas (standartinė vertė).

25 %. Nustatomas 25 % zirzeklio garsumas.

0 %. Nustatomas 0 % zirzeklio garsumas.

Meniu struktūra Valdymo veiksmų seka

Veiksmas

Paspausti me-
niu mygtuką

 
Šviesos diodas 
šviečia mėlynai

Šviesos diodo 
spalva Paaiškinimas

1 8 s Purpurinė Rodyti meniu nustatymus

2 3 s (pavyzdys) Rodyti šiuo metu nustatytą vertę
(standartinė vertė: 50 s)

3 (X) x 1 s

Nuo 

 

iki 

Purpurinė 
/ balta

Purpurinė 
/ turkio

Keisti vertes iki norimo dydžio
100 % -> 75 % -> 50 % -> 25 % -> 0 %

4 3 s (pavyzdys) Pasirinkti ir išsaugoti vertę, uždaryti meniu

1 
ly

gm
uo Zirzeklio 

garsumas

2 
ly

gm
uo

100 %

75 %

(50 %)

25 %

0 %
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4.3.2 Įrenginio funkcijos
Meniu „Įrenginio funkcijos“ galite vykdyti toliau nurodytas funkcijas.

Funkcija 

Švie-
sos 
dio-
do 

spal-
va

Paaiškinimas

Paleisti įrenginį iš naujo Įrenginys paleidžiamas iš naujo (perkraunamas) neatjungiant maitinimo įtampos.

Atkurti standartinius nustaty-
mus

Atkuriamos visų automatinio atidarymo mechanizmo 2.2 funkcijų vertės, buvusios tiekiant įrenginį.

PĮ versija Specialiais šviesos diodų rodmenimis parodoma programinės įrangos versija (tik priežiūros tikslais).

Meniu struktūra Valdymo veiksmų seka

Veiksmas

Paspausti meniu 
mygtuką

 
Šviesos diodas 
šviečia mėlynai

Šviesos diodo 
spalva Paaiškinimas

1 8 s Purpurinė Rodyti meniu nustatymus

2 1 s
Šviesiai 
mėlyna Pereiti į meniu „Įrenginio funkcijos“

3 3 s
Šviesiai 
mėlyna / 
balta

Įjungti meniu „Įrenginio funkcijos“

4 (X) x 1 s

Nuo 

 

iki 

Šviesiai 
mėlyna / 
balta

Šviesiai 
mėlyna / 
oranžinė

Pereiti prie norimos funkcijos: 
„Paleisti įrenginį iš naujo“ -> „Atkurti standartinius nusta-

tymus“ -> „PĮ versija“

5 3 s (pavyzdys) Vykdyti funkciją

1 
ly

gm
uo Įrenginio 

funkcijos

2 
ly

gm
uo

Paleisti 
įrenginį iš 

naujo

Standart. 
nustatymai

PĮ versija
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4.3.3 Sistemos funkcijos

Įjungus maitinimą, 10 sekundžių pasiekiamas meniu „Sistemos funkcijos“. Po to nebegalima atlikti nustatymo. Tik išjungus, o po to įjungus maitini-
mą, vėl suteikiamos šios 10 sekundės.

Meniu „Sistemos funkcijos“ galite vykdyti toliau nurodytas funkcijas.

Funkcija 

Švie-
sos 
dio-
do 

spal-
va

Paaiškinimas

Prijungti įrenginius

Visi per SI-BUS magistralę sujungti įrenginiai (SIEGENIA įėjimo kontrolės sistema, SI-BUS I/O modulis ir t. t.) vienas po 
kito prijungiami prie sistemos.  

Kiekvieno įrenginio prijungimas patvirtinamas to įrenginio garso signalu. 
Automatinis durų atidarymo mechanizmas 2.2 yra pagrindinis įrenginys.

Atjungti įrenginius
Visi prie SI-BUS magistralės nebeprijungti įrenginiai pašalinamai iš SI-BUS. 

Jie nebegali turėti jungties su automatinio atidarymo mechanizmu 2.2.
Visi prie SI-BUS magistralės dar prijungti įrenginiai lieka sujungti.

Atblokuoti ĮKE
Ši funkcija leidžia anksčiau laiko atblokuoti SIEGENIA įėjimo kontrolė elementus (ĮKE) (pirštų atspaudų skaitytuvus, 

siųstuvus-imtuvus, klaviatūras), kurie buvo tam tikram laikui užblokuoti dėl per didelio kiekio klaidingų įvesčių.

Gamykliniai nustatymai
Atkuriamos šių nustatymų gamyklinės vertės:

visų įrenginių jungčių, visų vartotojų tvarkymo duomenų, visų įrenginių pavadinimų, WLAN konfigūracijos, visų pro-
tokolų žurnalų įrašų (ĮKS), berakčių funkcijų nustatymų.

WLAN įj. Įjungia WLAN funkciją. Galite naudoti programėlę „SIEGENIA Comfort“.

WLAN išj. Išjungia WLAN funkciją. Negalite naudoti programėlės „SIEGENIA Comfort“.

Meniu struktūra Valdymo veiksmų seka

Veiksmas

Paspausti meniu 
mygtuką

 
Šviesos diodas 
šviečia mėlynai

Šviesos diodo 
spalva Paaiškinimas

1 8 s Purpurinė Rodyti meniu nustatymus

2 2 x 1 s
Šviesiai 
raudona Pereiti į meniu „Sistemos funkcijos“

3 3 s
Šviesiai 
raudona / 
balta

Įjungti meniu „Sistemos funkcijos“

4 (X) x 1 s

Nuo 

 
iki 

Šviesiai 
raudona / 
balta

Šviesiai 
raudona / 
violetinė

Pereiti prie norimos funkcijos: 
„Prijungti įrenginį“ -> „Atjungti įrenginį“ ->  

„Atblokuoti ĮKS“ -> „Gamykliniai nustatymai“ -> „WLAN įj.“ -> 
„WLAN išj.“

5 3 s (pavyzdys) Vykdyti funkciją

1 
ly

gm
uo Sistemos 

funkcijos

2 
ly

gm
uo

Prijungti 
įrenginius

Atjungti 
įrenginius

Atblokuoti 
ĮKE

Gamykliniai 
nustatymai

WLAN įj.

WLAN išj.
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4.3.4 WLAN

Įjungus maitinimą, 5 sekundes pasiekiamas meniu „WLAN“. Po to nebegalima atlikti nustatymo. Tik išjungus, o po to įjungus maitinimą, vėl sutei-
kiamos šios 5 sekundės.

Meniu „WLAN“ galite vykdyti toliau nurodytas funkcijas.

Funkcija 

Švie-
sos 
dio-
do 

spal-
va

Paaiškinimas

Perkrauti WLAN Atlikti WLAN nustatymai atstatomi.

WPS režimas
Įrenginiai sujungiami WPS režimu. 

Maršrutizatorius turi palaikyti šią funkciją.

Informacijos režimas Šis režimas skirtas priežiūros tikslams. 

Išsamesnės informacijos apie WLAN veikimą ir dažniausiai šia tema užduodamus klausimus rasite SIEGENIA inter-
neto svetainėje:

https://smarthome.siegenia.com

Meniu struktūra Valdymo veiksmų seka

Veiksmas

Paspausti meniu 
mygtuką

 
Šviesos diodas 
šviečia mėlynai

Šviesos diodo 
spalva Paaiškinimas

1 8 s Purpurinė Rodyti meniu nustatymus

2 3 x trumpai Raudona Pereiti į meniu „WLAN“

3 3 sek.
Raudona / 
balta Įjungti meniu „WLAN“

4 (X) x trumpai

Nuo 

 
iki 

Raudona / 
balta

Raudona / 
oranžinė

Pereiti prie norimų funkcijų: 
„Perkrauti WLAN“ -> „WPS režimas“ -> „Informacijos režimas“

5 3 sek. (pavyzdys) Vykdyti funkciją

1 
ly

gm
uo WLAN

2 
ly

gm
uo

Perkrauti 
WLAN

WPS reži-
mas

Informacijos 
režimas

https://smarthome.siegenia.com
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4.4 Būsenos šviesos diodo indikacijos

Šviesos diodo spalva Zirzeklis Aprašymas Priemonė Pastaba

Šviečia žaliai Sutrikimų nėra

Mirksi žaliai Atidarymo signalas yra

Mirksi geltonai
Netinkami prijungimo gnybtų 

kontaktai Patikrinti prijungimo gnybtus Jei klaida nedingsta,
susisiekti su priežiūros atstovu.

Šviečia geltonai Ribotas veikimas Susisiekti su priežiūros atstovu.

Šviečia raudonai
Netinkama maitinimo įtampa Patikrinti maitinimo įtampą

Jei klaida nedingsta,
susisiekti su priežiūros atstovu.

Viršyta darbinė įtampa Patikrinti aplinkos temperatūrą

Šviečia raudonai Valdymo bloko klaida Susisiekti su priežiūros atstovu.

Mirksi raudonai
Blokavimas vykstant  

atidarymo eigai

Patikrinti, ar mechaninės dalys 
paslankios

Jei klaida nedingsta,
susisiekti su priežiūros atstovu.

Patikrinti, ar pagrindinis skląstis 
buvo išvestas per profiliuotą cilin-
drą (aktyvinta apsauga nuo vaikų 

/ užblokuota rankena)

• Jei užrakinama arba atrakinama cilindro raktu, jis visada turi būti pasukamas iki galinės atramos. Užrakinimo cilindro raktą iš spynos cilindro 
galima ištraukti atlikus dalinį pasukimą.

• Jei durys atrakinamos automatiškai, jos lieka atidarytos 3 s ir per šį laiką nuskamba garso signalas.
• Jei per šį laiką durys neatidaromos, daugiafunkcis užraktas su automatinio atidarymo mechanizmu 2.2 vėl nustatomas į užrakinimo padėtį. Jei 

durys uždaromos, automatinis daugiafunkcis užraktas su automatiniu atidarymo mechanizmu 2.2 automatiškai užrakinamas mechaniškai.
• Atidaryti per užrakinimo cilindrą, su rankena arba horizontalia valdymo rankena galima tik tada, kai variklis yra sustojęs.
• Jei daugiafunkcis užraktas prijungtas per profilinį cilindrą, pagrindinis skląstis yra išvestas, o rankena užblokuota (apsauga nuo vaikų). Tokiu 

atveju negalima atidaryti elektroniškai.

5 Kita informacija
Daugiau informacijos apie automatinio atidarymo mechanizmo 2.2 valdymą (taip pat ir kartu su SIEGENIA įėjimo 
kontrolės sistema) ir dažniausiai šia tema užduodamus klausimus rasite SIEGENIA interneto svetainėje:

https://smarthome.siegenia.com

https://smarthome.siegenia.com
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