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1 Inleiding
Lees deze handleiding zorgvuldig door, voordat u het 
SIEGENIA toegangscontrolesysteem (TCS) in gebruik 
neemt. Neem de opmerkingen in hoofdstuk 2 "Veilig-
heid" in acht om gevaren voor personen of storingen te 
vermijden.

1.1 Fabrikant en service
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
Een onderneming van de SIEGENIA GRUPPE 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Fax: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
Neem.in.geval.van.reclamatie.of.service.contact.op.met.
uw onderhoudspartner.

1.2 Doelgroep van deze documentatie
Deze.documentatie.is.aan.de.eindgebruiker.gericht.

1.3 Gebruik volgens de voorschriften
• De SIEGENIA toegangscontrolesystemen (afge-

kort: TCS) transponder, keypad, vingerscanner 
dienen.in.combinatie.met.de.KFV.meerpuntsslui-
tingen.AS.2600.GENIUS.2.2,.GENIUS.PANIK.2.2.en.
AS 3500/3600 A-opener 2.2 voor de geautoriseerde 
deuropening.

• De.TCS.mogen.uitsluitend.in.combinatie.met.
KFV-producten en -toebehoren worden gebruikt.

• De TCS mogen uitsluitend in technisch perfecte 
toestand worden gebruikt.

1.4 Onrechtmatig gebruik
• De.TCS.mogen.niet.in.deuren.van.vochtige.ruimtes.

of ruimtes met agressieve, corrosiebevorderende 
luchtbestanddelen worden gebruikt.

• Er mogen geen ingrepen of wijzigingen aan de TCS 
worden uitgevoerd.

• Een.reparatie.van.de.TCS.is.niet.toegestaan..In.geval.
van beschadiging moeten de TCS door KFV of een 
door KFV geautoriseerde klantenservice hersteld 
worden.

1.5 Onderhoudsinstructies
Geen agressieve of oplosmiddelhoudende reinigings-
middelen gebruiken. De oppervlakken van de beslagon-
derdelen kunnen daardoor beschadigd worden.

1.6 Montagevoorwaarden en -vereisten
Vóór.en.bij.de.montage.regionale.bouwvoorschriften.
en.-wetten.naleven.

1.7 Maataanduidingen
Alle maten zijn vermeld in mm.

1.8 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 docu-
ment gebruikt:

LED uit

LED brandt

LED knippert

LED knippert afwisselend in de weer-
gegeven kleuren

1.9 Overige aanduidingen
De.schrifttekens.in.deze.handleiding.hebben.de.volgen-
de betekenis:
• Teksten die achter deze markering staan, zijn op-

sommingen.
– Teksten die achter deze markering staan, zijn 

ondergeschikte opsommingen.
 f Teksten die achter deze markering staan, zijn han-
delingsinstructies.die.in.de.gespecificeerde.volgorde.
uitgevoerd moeten worden.

Dwarsverwijzingen
() Een dwarsverwijzing in de normale tekst staat tus-

sen haakjes.

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

2 Veiligheid
• Leef bij alle werkzaamheden aan het 230 V-wissel-

stroomnet de actuele VDE-bepalingen (bijv. VDE 
0100).en.de.desbetreffende.landspecifieke.voor-
schriften.na.
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• Breng bij het leggen van de netaansluitkabel ter 
plaatse een veiligheidsscheiding van alle polen aan.

• Er zijn geen wijzigingen aan het SIEGENIA TCS toe-
gestaan. 

• Door verkeerde bedrading kan de elektronica be-
schadigd worden.

2.1 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 

persoonlijk 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. 

2.2 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.

ADVIES

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

Informatie,.advies.enz.

Dit teken wijst op bijzonderheden en markeert punten 
die extra aandacht verdienen.

2.3 Waarschuwingen

WAARSCHUWING

Levensgevaar door elektrische schokken

Open liggende elektrische componenten

• Werkzaamheden aan het 230 V-net mogen uitsluitend 
door elektromonteurs worden uitgevoerd.

Bij energiegeleidende kabels, die evenwijdig aan gege-
vensleidingen (ISDN, DSL etc.) lopen, kunnen nadelige 
gevolgen optreden, bijvoorbeeld het verminderen van de 
snelheid.tijdens.de.gegevensoverdracht.
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3 Eerste inbedrijfstelling en bediening via Comfort App
Voor de eerste inbedrijfstelling is een koppeling van alle aangesloten TCS noodzakelijk.  Mocht deze nog niet hebben plaatsgevonden, voer dan de 
koppeling uit zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de montagehandleiding (QR-code).

De eerste inbedrijfstelling en de bediening van de TCS vinden plaats via de SIEGENIA Comfort App.
Installeer de SIEGENIA Comfort App op uw mobiele apparaat (bijv. smartphone of tablet). 
De.SIEGENIA.Comfort.App.kunt.u.gratis.downloaden.vanuit.uw.App.Store: 

Zonder.een.eerste.inbedrijfstelling.staan.er.geen.functies.ter.beschikking,.die.het.openen.van.de.meerpuntssluiting.betreffen.
Gedetailleerde.informatie.over.de.bediening.van.de.Comfort.App.en.het.verhelpen.van.storingen.vindt.u.op.de.SIEGENIA.Smarthome-internetpagi-
na: https://smarthome.siegenia.com

Door de uiterst veilige AES-codering op de SI-BUS is een backup van het systeem niet mogelijk. Bij vervanging van de motor moeten de instellin-
gen opnieuw uitgevoerd worden. De mogelijkheid bestaat echter om bij twee dezelfde TCS in één SI-BUS-systeem (bijv. twee keypads) PIN-codes, 
vingerafdrukken of RFID-tags te spiegelen. 

3.1 Wifi-verbinding tot stand brengen
Om.via.de.SIEGENIA.Comfort.App.toegang.te.verkrijgen.tot.het.TCS.moet.er.een.wifi-verbinding.tot.stand.worden.
gebracht.

Als er meerdere TCS opgenomen zijn, stelt u deze na elkaar in.

 f Open.de.wifi-instellingen.in.het.
mobiele apparaat.

 f Selecteer.de.wifi.van.de.TCS.
(ACS_XXXXXXXXX).

Bij.de.eerste.instelling.is.de.wifi.van.de.
TCS.open..Er.hoeft.geen.wachtwoord.
te worden ingevoerd.

 f Het mobiele apparaat maakt 
verbinding.met.de.wifi.van.het. 
TCS.

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 Instellingen in de SIEGENIA Comfort App uitvoeren
 f Roep de SIEGENIA Comfort App 
in het mobiele apparaat op.

 f Voeg het gevonden TCS in door 
"Ja".aan.te.tikken..

 f Tik het toegevoegde TCS aan.
 f Tik."Ja".aan.om.de.eerste.confi-
guratie.uit.te.voeren.

 f Voer de standaard login-ge-
gevens in (gebruiker: admin, 
wachtwoord: 0000).

 f Tik "Volgende stap" aan.
 f Selecteer.de.wifi-bedrijfsmodus. 

 f Tik "Volgende stap" aan.
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Als.er.een.bestaand.wifi-netwerk.beschikbaar 
is,.moet.de.optie."In.het.thuisnetwerk 
opnemen" gekozen worden.
In.de."standalone-modus".zet.het.apparaat.zelf.een.wifi-netwerk.op..Kies.deze.modus.
alleen.als.er.geen.wifi-netwerk.beschikbaar.is.waarin.het.apparaat.kan.worden.opgeno-
men.
Voor.meer.informatie,.zie.FAQ:.https://smarthome.siegenia.com

Standalone-modus
 f Wijs een nieuwe eenduidige wi-
fi-naam.en.een.wachtwoord.toe..

 f Herhaal het ingevoerde wacht-
woord.

 f Tik "Volgende stap" aan.
Het.wachtwoord.moet.kleine.letters,.
hoofdletters,.cijfers.en.bijzondere.te-
kens.bevatten.en.minimaal.10.tekens.
lang zijn. 
Als.de.wifi-gegevens.niet.gewijzigd.
worden, is alleen het tot stand bren-
gen van een verbinding mogelijk.

 f Tik."Wifi-netwerk.starten".aan.
 f Er wordt een nieuwe start van 
het TCS uitgevoerd.

 f Tijdens het opnieuw starten is 
het TCS grijs weergegeven.

 f Maak verbinding met de op-
nieuw.ingestelde.wifi.om.toe-
gang te verkrijgen tot het TCS.

 f Tik het ingevoegde TCS aan.
 f Log.in.met.de.Initial-login-gege-
vens (gebruiker: admin, wacht-
woord: 0000).

 f Configureer.het.TCS.via.de 
SIEGENIA Comfort App.

Wijzig.om.veiligheidsredenen.het.Initi-
al-wachtwoord van de administrator. 

https://smarthome.siegenia.com
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Thuis-wifi integreren
 f Selecteer het aangegeven 
thuis-wifi-netwerk.of.een 
"Andere.wifi....“.

 f Tik "Volgende stap" aan.
 f Als.de.wifi-naam.(SSID).niet.
wordt weergegeven, voert u 
deze in.

 f Voer het wachtwoord van het 
thuis-wifi-netwerk.in.

 f Tik "Volgende stap" aan.

 f Schakel.de.functie 
"IP.automatisch.ontvangen.
(DHCP)" in of stel het IP-adres 
handmatig.in.

 f Tik "Volgende stap" aan.
 f Tik op "Apparaat integreren".

De.router.van.de.thuis-wifi.moet.de.
WPA2-PSK-codering ter beschikking 
stellen. Anders kan er geen verbinding 
tot stand worden gebracht. 

 f Tik het ingevoegde TCS aan.
 f Log in met de 
Initial-login-gegevens.(gebruiker:.
admin, wachtwoord: 0000).

 f Configureer.het.TCS.via.de 
SIEGENIA Comfort App.

Wijzig.om.veiligheidsredenen.het.Initi-
al-wachtwoord van de administrator. 
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4 Apparaat op fabrieksinstelling resetten
Het TCS kan door een administrator op de fabrieksinstelling gereset worden.

 f Tik het TCS aan dat gereset moet 
worden.

 f Tik "Apparaatbeheer" aan.

 f Tik het apparaat aan dat gereset 
moet worden.

 f Tik op "Fabrieksinstellingen" om 
het.apparaat.te.resetten.

 f Bevestig.de.melding.door."Ja".
aan.te.tikken.

 f Er wordt een nieuwe start van 
het TCS uitgevoerd.

 f Voer eerst nogmaals een eerste 
inbedrijfstelling uit.
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5 Functiebeschrijving
Een.gedetailleerd.functieoverzicht.(o.a..gebruikersbeheer,.het.uitvoeren.van.de.instellingen).en.de.bediening.van.
de SIEGENIA Comfort App alsmede alle FAQs bij het thema "SIEGENIA Smarthome" vindt u op de volgende 
SIEGENIA-internetpagina:

https://smarthome.siegenia.com
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