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1 Įžanga
Prieš pradėdami naudoti SIEGENIA įėjimo kontrolės 
sistemą (ĮKS), atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Laikykitės 2 skyriuje „Sauga“ pateiktų nurodymų, kad 
išvengtumėte pavojaus žmonėms ir sutrikimų.

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

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

1.3 Naudojimas pagal paskirtį
• SIEGENIA siųstuvo-imtuvo, klaviatūros ir pirštų 

atspaudų skaitytuvo įėjimo kontrolės sistemos (ĮKS), 
kartu su KFV daugiafunkciais užraktais AS 2600 
GENIUS 2.2, GENIUS PANIK 2.2 ir AS 3500/3600 
automatiniu atidarymo mechanizmu 2.2, yra skirtos 
automatiniam durų atidarymui.

• ĮKS gali būti naudojamos tik su KFV produktais ir 
priedais.

• ĮKS gali būti naudojama tik techniškai nepriekaištin-
gos būklės.

1.4 Naudojimas ne pagal paskirtį
• ĮKS neleidžiama naudoti drėgnų patalpų duryse arba 

patalpų, kurių ore yra agresyvių koroziją skatinančių 
medžiagų, duryse.

• Neleidžiama atlikti jokių neleistinų su ĮKS susijusių 
veiksmų arba pakeitimų.

• Remontuoti ĮKS draudžiama. Sutrikusią ĮKS turi 
sutaisyti KFV arba KFV įgaliotos klientų aptarnavimo 
tarnybos specialistas.

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 Montavimo 
sąlygos

Prieš atliekant montavimo darbus arba jų metu būtina 
laikytis regione galiojančių statybos taisyklių.

1.7 Matmenys
Visi matmenys nurodyti mm.

1.8 Naudojami simboliai
Šiame dokumente naudojamos toliau paaiškintos pikto-
gramos.

Bendras įspėjamasis ženklas

Naudinga informacija arba patarimas

Šiame dokumente naudojami toliau išvardyti šviesos 
diodų simboliai.

Šviesos diodas nešviečia

Šviesos diodas šviečia

Šviesos diodas mirksi

Šviesos diodas mirksi pakaitomis, 
parodytomis spalvomis

1.9 Kitos vaizdavimo priemonės
Šioje instrukcijoje naudojami toliau pateikti simboliai 
turi toliau aprašytas 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.

1.10 Tinkamas atliekų tvarkymas
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Šalinkite prietaisą, priedus ir pakuotę aplin-
kai nekenksmingu būdu, t. y. atiduokite perdirbti.

2 Sauga
• Vykdant bet kokius darbus prie 230 V trifazės 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 SIEGENIA pakeitimai. 
• Netinkamai prijungus elektros jungtis gali būti suga-

dintos elektroninės dalys.
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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 pagal toliau paaiškintą principą.

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 veiksmai, kuriuos drau-
džiama atlikti norint išvengti grėsmės. 

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

Neuždengti elektros komponentai

• Darbus prie 230 V tinklo leidžiama atlikti tik kvalifikuo-
tiems elektrotechnikams.

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 Eksploatacijos pradžia ir 
valdymas programėle „Comfort“

Pradedant eksploatuoti reikia susieti visas prijungtas ĮKS. Jei tai dar nepadaryta, susiekite taip, kaip aprašyta montavimo instrukcijos 7 skyriuje („QR 
kodas“).

ĮKS pradedamos eksploatuoti ir valdomos naudojant programėlę „SIEGENIA Comfort“.
Įdiekite savo mobiliajame įrenginyje (pvz., išmaniajame telefone arba planšetėje) programėlę „SIEGENIA Comfort“. 
Programėlę „SIEGENIA Comfort“ galite nemokamai atsisiųsti iš savo programėlių parduotuvės: 

Neatlikus pirmojo paleidimo metu reikalingų veiksmų negalima naudotis funkcijomis, susijusiomis su daugiafunkcio užrakto atidarymu.
Išsamią informaciją dėl programėlės „Comfort“ valdymo ir sutrikimų šalinimo rasite „SIEGENIA Smarthome“ interneto svetainėje:  
https://smarthome.siegenia.com

Dėl itin saugaus SI-BUS sistemos SES užkodavimo negalima pasidaryti atsarginės kopijos. Keičiant variklį nustatymus reikia atlikti iš naujo. Tačiau yra 
galimybė, esant dviems vienodoms ĮKS vienoje SI-BUS sistemoje (pvz., dvejose klaviatūrose) rodyti PIN kodus, pirštų atspaudus arba RFID žymas. 

3.1 WLAN ryšio užmezgimas
Norint per programėlę „SIEGENIA Comfort“ turėti prieigą prie ĮKS, reikalingas WLAN ryšys.

Jei pridėtos kelios ĮKS, jas įdiekite vieną po kitos.

 f Atidarykite WLAN nustatymus 
mobiliajame įrenginyje.

 f Pasirinkite ĮKS WLAN (ACS_
XXXXXXXXX).

Įrengiant pirmąjį kartą ĮKS WLAN yra 
atviras. Slaptažodžio įvesti nereikia.

 f Mobilusis įrenginys susijungia su 
ĮKS WLAN.

https://itunes.apple.com/de/app/si-comfort/id1026772680?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.siegenia.si_comfort
https://smarthome.siegenia.com
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3.2 Nustatymai programėlėje „SIEGENIA Comfort“
 f Mobiliajame įrenginyje atida-
rykite programėlę „SIEGENIA 
Comfort“.

 f Pridėkite surastą ĮKS paspausda-
mi „Taip“. 

 f Paspauskite pridėtą ĮKS.
 f Jei norite atlikti pirmąją konfigū-
raciją, paspauskite „Taip“.

 f Įveskite standartinius prisijun-
gimo duomenis (naudotojas: 
admin, slaptažodis: 0000).

 f Paspauskite „Kitas veiksmas“.
 f Pasirinkite WLAN darbo režimą.
 f Paspauskite „Kitas veiksmas“.
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Jei turimas WLAN tinklas prieinamas, reikėtų pasirinkti „Pridėti į namų WLAN“.
„Standalone“ režimu įrenginys pats pasiūlo WLAN tinklą. Šį režimą reikėtų rinktis tik 
tada, jei nepasiekiamas nė vienas WLAN tinklas, kuriuo būtų galima naudotis įrenginiui 
pridėti.
Daugiau informacijos žr. prie DUK: https://smarthome.siegenia.com

„Standalone“ režimas
 f Suteikite naują unikalų WLAN 
pavadinimą ir slaptažodį. 

 f Įveskite slaptažodį dar kartą.
 f Paspauskite „Kitas veiksmas“.

Slaptažodyje turi būti mažųjų raidžių, 
didžiųjų raidžių, skaičių ir specialiųjų 
ženklų, jis turi būti sudarytas iš ne 
mažiau kaip 10 simbolių. 
Jei WLAN duomenys nekeičiami, gali-
mas tik vienas ryšys.

 f Paspauskite „Paleisti WLAN 
tinklą“.

 f ĮKS paleidžiamos iš naujo.
 f Paleidžiant iš naujo, ĮKS rodoma 
pilka spalva.

 f Kad galėtumėte įeiti į ĮKS, prisi-
junkite prie įrengto naujo WLAN.

 f Paspauskite pridėtą ĮKS.
 f Prisijunkite pirminiais prisijun-
gimo duomenimis (naudotojas: 
admin, slaptažodis: 0000).

 f Sukonfigūruokite ĮKS per progra-
mėlę „SIEGENIA Comfort“.

Saugumo sumetimais pakeiskite pirmi-
nį administratoriaus slaptažodį. 

https://smarthome.siegenia.com
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Pridėti į namų WLAN
 f Pasirinkite rodomą namų WLAN 
tinklą arba „Kitą WLAN ...“.

 f Paspauskite „Kitas veiksmas“.
 f Jei WLAN pavadinimas (SSID) 
nerodomas, įveskite jį.

 f Įveskite namų WLAN tinklo 
slaptažodį.

 f Paspauskite „Kitas veiksmas“.

 f Įjunkite funkciją „IP priimtas au-
tomatiškai (DHCP)“ arba IP adre-
są nustatykite rankiniu būdu.

 f Paspauskite „Kitas veiksmas“.
 f Paspauskite „Pridėti įrenginį“.

Namų WLAN maršrutizatorius turi 
užtikrinti WPA 2 - PSK kodavimą. Kitaip 
ryšio nustatyti negalima. 

 f Paspauskite pridėtą ĮKS.
 f Prisijunkite pirminiais prisijun-
gimo duomenimis (naudotojas: 
admin, slaptažodis: 0000).

 f Sukonfigūruokite ĮKS per progra-
mėlę „SIEGENIA Comfort“.

Saugumo sumetimais pakeiskite pirmi-
nį administratoriaus slaptažodį. 
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4 Įrenginio gamyklinių nustatymų atkūrimas
Administratorius gali atkurti gamyklinius įrenginio nustatymus.

 f Paspauskite ĮKS, kurios nustaty-
mus reikėtų atkurti.

 f Paspauskite „Įrenginių valdy-
mas“.

 f Paspauskite įrenginį, kurio nu-
statymus reikėtų atkurti.

 f Norėdami atkurti įrenginio 
nustatymus, paspauskite „Gamy-
kliniai nustatymai“.

 f Patvirtinkite pranešimą paspaus-
dami „Taip“.

 f ĮKS paleidžiamos iš naujo.
 f Vėl atlikite reikiamus eksploata-
cijos pradžios darbus.
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5 Veikimo aprašymas
Išsamesnę funkcijų apžvalgą (be kita ko, naudotojų valdymą ir nustatymų parinkimą) ir „SIEGENIA Comfort“ val-
dymą, taip pat dažniausiai „SIEGENIA Smarthome“ tema užduodamus klausimus rasite šioje SIEGENIA interneto 
svetainėje:

https://smarthome.siegenia.com
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