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1 Wprowadzenie
Przed rozpoczęciem korzystania z systemu kontroli 
dostępu (SKD) SIEGENIA należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję. Aby uniknąć potencjalnego zagro-
żenia zdrowia lub uszkodzeń mienia, należy przestrze-
gać wytycznych i wskazówek zawartych w rozdziale 2 
„Wskazówki bezpieczeństwa”.

1.1 Producent i serwis
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG 
członek SIEGENIA GROUP 
Siemensstraße 10  
42551 Velbert
Tel.: +49 2051 278-0  
Faks: +49 2051 278-167  
E-mail: info@kfv.de
W przypadku reklamacji lub serwisu prosimy o kontakt 
z dostawcą.

1.2 Grupa docelowa niniejszej dokumentacji
Poniższa dokumentacja jest przeznaczona dla inwesto-
rów i użytkowników.

1.3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
• Systemy kontroli dostępu SIEGENIA (SIEGENIA 

SKD) obejmują skaner odcisków palców, klawiaturę 
oraz transponder i służą do autoryzacji otwierania 
drzwi w połączeniu z zasuwnicami wielopunktowymi 
KFV, AS 2600 GENIUS 2.2, GENIUS PANIK 2.2 i AS 
3500/3600 z A-napędem 2.2.

• Systemy kontroli dostępu mogą być użytkowane 
wyłącznie w połączeniu z produktami oraz oryginal-
nymi akcesoriami KFV.

• Systemy SKD mogą być użytkowane wyłącznie w nie-
nagannym stanie technicznym.

1.4 Użytkowanie niezgodne z przeznacze-
niem

• Systemów kontroli dostępu nie należy stosować 
w drzwiach do pomieszczeń wilgotnych lub zawiera-
jących agresywne składniki powietrza powodujące 
korozję.

• Zabrania się dokonywania jakichkolwiek ingerencji 
lub zmian w konstrukcji SKD.

• Samodzielna naprawa SKD jest niedozwolona. 
W przypadku uszkodzenia naprawa lub wymiana 
SKD może być wykonywana wyłącznie przez KFV lub 
autoryzowany przez KFV punkt serwisowy

1.5 Wskazówki dot. czyszczenia i konserwacji
Nie używać agresywnych środków czyszczących ani 
środków czyszczących na bazie rozpuszczalników. Może 
to doprowadzić do uszkodzenia powierzchni elemen-
tów.

1.6 Wymagania i warunki montażu
Przed montażem i/lub podczas montażu należy prze-
strzegać lokalnych przepisów prawa powszechnego 
i budowlanego.

1.7 Wymiary
Wszystkie wymiary podane w mm.

1.8 Zastosowane symbole
W dokumencie zastosowano następujące piktogramy:

Ostrzeżenie ogólne

Przydatne informacje lub wskazówki

W dokumencie zastosowano następujące symbole 
dotyczące diod LED:

LED wyłączona

LED świeci

LED miga

LED miga naprzemiennie w określo-
nych kolorach

1.9 Pozostałe oznaczenia graficzne
Poniższe znaki zastosowane w niniejszej instrukcji mają 
następujące znaczenie:
• teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami

– teksty następujące po tym znaku są wyliczeniami 
niższego rzędu

 f teksty oznaczone tym symbolem stanowią instrukcje 
postępowania i wskazują, że czynności muszą być 
wykonywane w przedstawionej kolejności

Odsyłacze
() odsyłacze w tekście ciągłym umieszczone są w na-

wiasach.

1.10 Zasady utylizacji
Urządzenia elektryczne nie wchodzą w zakres odpadów 
komunalnych. W celu ochrony środowiska urządze-
nie wraz z akcesoriami i opakowaniem należy poddać 
recyklingowi.



5/12

Instrukcja obsługi Systemy kontroli dostępu SIEGENIA

Transponder, klawiatura, skaner odcisków palców

5/1209.2019H47.ELEKS009PL-00

2 Bezpieczeństwo
• Podczas wszelkich prac związanych z napięciem 230 

V należy przestrzegać aktualnych przepisów VDE 
(np. VDE 0100) oraz przepisów obowiązujących 
w danym kraju.

• Jeżeli ułożenie przewodu zasilającego leży po stronie 
zamawiającego należy zastosować bezpiecznik, któ-
ry pozwoli bezpiecznie odciąć dopływ prądu.

• Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji 
SKD SIEGENIA. 

• Nieprawidłowe podłączenie może spowodować 
uszkodzenie modułów elektronicznych.

2.1 Struktura ostrzeżeń
Ostrzeżenia zawarte w niniejszej instrukcji 
• przestrzegają przed możliwymi obrażeniami lub 

szkodami materialnymi, 
• klasyfikują stopień zagrożenia poprzez zastosowane 

słowa ostrzegawcze,
• sygnalizują zagrożenie obrażeniami poprzez symbole 

ostrzegawcze,
• opisują rodzaj oraz źródło zagrożenia,
• wskazują środki mające na celu uniknięcie zagrożeń 

oraz ostrzegają przed skutkami określonych zacho-
wań.

Struktura ostrzeżeń jest następująca:

SŁOWA OSTRZEGAWCZE

Rodzaj oraz źródło zagrożenia

Objaśnienie dotyczące rodzaju i źródła zagrożenia

• Środki zapobiegające zagrożeniu

Symbol zagrożenia oznacza komunikaty ostrzegające 
przed szkodami osobowymi.
W polu opisującym rodzaj i źródło zagrożenia wymie-
niona jest przyczyna niebezpieczeństwa. Możliwym 
skutkiem nieprzestrzegania ostrzeżenia jest np. zagro-
żenie życia na skutek porażenia prądem.
W polu opisującym środki zaradcze podane są czynno-
ści, które należy wykonać lub których nie wolno wyko-
nywać w celu uniknięcia niebezpieczeństwa. 

2.2 Stosowane słowa ostrzegawcze

ZAGROŻENIE

Słowo ostrzegawcze „Zagrożenie” sygnalizuje bezpo-
średnie niebezpieczeństwo. Nieuniknięcie tego zagroże-
nia prowadzi do śmierci lub poważnych obrażeń.

OSTRZEŻENIE

Słowo ostrzegawcze „Ostrzeżenie” sygnalizuje możliwe 
niebezpieczeństwo. Konsekwencje wynikające z tego 
zagrożenia mogą prowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń.

UWAGA

Słowo ostrzegawcze „Uwaga” sygnalizuje możliwość 
niebezpiecznej sytuacji. Doprowadzenie do niebez-
piecznej sytuacji może być przyczyną lekkich lub umiar-
kowanych obrażeń.

WSKAZÓWKA

Słowo ostrzegawcze „Wskazówka” oznacza czynności 
mające na celu zapobieganie szkodom materialnym. 
Przestrzeganie wskazówek pozwala uniknąć uszkodze-
nia komponentów.

Informacja, porada itd.

Ten znak wskazuje na cechy szczególne bądź sytuacje 
wymagające większej uwagi.

2.3 Słowa ostrzegawcze

OSTRZEŻENIE

Zagrożenie życia w wyniku porażenia prądem

Niezabezpieczone komponenty elektryczne

• Prace związane z przyłączeniem do sieci elektrycznej 
230 V mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifiko-
wanego elektryka.

W przypadku przewodów zasilających prowadzonych rów-
nolegle z przewodami transmisji danych (ISDN, DSL itp.) 
mogą wystąpić zakłócenia np. szybkości transmisji danych.
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3 Pierwsze uruchomienie i obsługa za pomocą aplikacji Comfort
Do pierwszego uruchomienia wymagane jest połączenie wszystkich podłączonych SKD. Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, należy przeprowadzić łącze-
nie tak, jak to opisano w rozdziale 7 Instrukcji montażu (kod QR).

Pierwsze uruchomienie i obsługa SKD odbywa się za pomocą aplikacji SIEGENIA Comfort.
Zainstaluj aplikację SIEGENIA Comfort na swoim urządzeniu mobilnym (np. smartfonie lub tablecie). 
Aplikację SIEGENIA Comfort można bezpłatnie pobrać z odpowiedniej platformy z aplikacjami: 

Przed pierwszym uruchomieniem nie są dostępne funkcje związane z otwieraniem zasuwnic wielopunktowych.
Szczegółowe informacje na temat obsługi aplikacji SI Comfort i usuwania usterek znajdują się na stronie internetowej SIEGENIA Smarthome: 
https://smarthome.siegenia.com

Ze względu na szyfrowanie AES o wysokim stopniu bezpieczeństwa na centrali SI-BUS nie jest możliwe tworzenie kopii zapasowej systemu. Po wy-
mianie napędu należy od nowa dokonać ustawień. W przypadku dwóch identycznych SKD w jednym systemie SI-BUS (np. dwóch klawiatur) istnieje 
jednak możliwość pobrania z systemu kodów PIN, odcisków palców lub tagów RFID. 

3.1 Nawiązywanie połączenia Wi-Fi
Aby można było uzyskać dostęp do SKD z poziomu aplikacji SIEGENIA Comfort, konieczne jest nawiązanie połącze-
nia Wi-Fi.

Jeżeli podłączonych jest więcej SKD, należy ustawiać je jedno po drugim.

 f Otworzyć menu ustawień Wi-Fi 
na urządzeniu mobilnym.

 f Wybrać Wi-Fi SKD (ACS_
XXXXXXXXX).

Przy pierwszym ustawieniu sieć Wi-Fi 
SKD jest niezabezpieczona. Należy 
ustawić hasło.

 f Urządzenie mobilne łączy się 
z siecią Wi-Fi SKD.

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 Dokonywanie ustawień w aplikacji SIEGENIA Comfort
 f Otwórz aplikację SIEGENIA Com-
fort na urządzeniu mobilnym.

 f Dodać znalezione SKD, naciska-
jąc „Tak”. 

 f Kliknąć dodany SKD.
 f W celu przeprowadzenia pierw-
szej konfiguracji kliknąć „Tak”.

 f Wprowadzić standardowe dane 
logowania (użytkownik: admin, 
hasło: 0000).

 f Kliknąć „Następny krok”.
 f Wybrać tryb pracy Wi-Fi.
 f Kliknąć „Następny krok”.
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Jeżeli dostępna jest istniejąca sieć Wi-Fi, należy wybrać opcję „Połącz z domową siecią 
Wi-Fi”.
W trybie "standalone” urządzenie udostępnia własną sieć Wi-Fi. Tryb ten należy wybie-
rać wyłącznie, jeśli nie jest dostępna żadna sieć Wi-Fi, z którą można połączyć urządze-
nie.
Więcej informacji znajduje się w FAQ: https://smarthome.siegenia.com

Tryb standalone
 f Wprowadzić nową, unikalną 
nazwę Wi-Fi i hasło. 

 f Powtórzyć wprowadzanie 
hasła.

 f Kliknąć „Następny krok”.
Hasło powinno zawierać wielkie i małe 
litery, cyfry oraz znaki specjalne i mieć 
długość min. 10 znaków. 
Jeżeli dane Wi-Fi nie zostały zmie-
nione, jest teraz możliwe nawiązanie 
połączenia.

 f Nacisnąć „Uruchom sieć Wi-Fi”.
 f Przeprowadzane jest ponowne 
uruchomienie SKD.

 f Podczas ponownego urucha-
miania SKD jest przedstawiane 
z wyszarzeniem.

 f Aby uzyskać dostęp do SKD, na-
leży połączyć się z nowo utwo-
rzoną siecią Wi-Fi.

 f Nacisnąć połączone SKD.
 f Zalogować się z użyciem starto-
wych danych logowania (użyt-
kownik: admin, hasło: 0000).

 f Skonfigurować SKD za pomocą 
aplikacji SIEGENIA Comfort.

Z przyczyn bezpieczeństwa należy 
zmienić początkowe hasło administra-
tora. 

https://smarthome.siegenia.com
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Połączenie z domową siecią Wi-Fi
 f Wybrać wyświetlaną domową 
sieć Wi-Fi lub opcję „Inna sieć 
Wi-Fi ...”.

 f Kliknąć „Następny krok”.
 f Jeśli nazwa Wi-Fi nie jest wy-
świetlana (SSID), wprowadzić ją.

 f Wprowadzić hasło domowej 
sieci Wi-Fi.

 f Kliknąć „Następny krok”.

 f Włączyć funkcję 
„Automatycznie uzyskaj adres IP 
(DHCP)” lub ręcznie wprowadzić 
adres IP.

 f Kliknąć „Następny krok”.
 f Kliknąć „Połącz urządzenie”.

Router domowej sieci Wi-Fi musi 
obsługiwać szyfrowanie WPA2-PSK. 
W przeciwnym razie nie będzie można 
utworzyć połączenia. 

 f Nacisnąć połączone SKD.
 f Zalogować się z użyciem starto-
wych danych logowania (użyt-
kownik: admin, hasło: 0000).

 f Skonfigurować SKD za pomocą 
aplikacji SIEGENIA Comfort.

Z przyczyn bezpieczeństwa należy 
zmienić początkowe hasło administra-
tora. 
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4 Resetowanie urządzenia do ustawień fabrycznych
SKD może być zresetowany przez administratora do ustawień fabrycznych.

 f Kliknąć SKD, który ma być zrese-
towany.

 f Kliknąć „Zarządzanie urządze-
niami”.

 f Kliknąć urządzenie, które ma być 
zresetowane.

 f Kliknąć „Ustawienia fabryczne”, 
aby zresetować urządzenie.

 f Potwierdzić komunikat, klikając 
„Tak”.

 f Przeprowadzane jest ponowne 
uruchomienie SKD.

 f Ponownie przeprowadzić pierw-
sze uruchomienie.
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5 Opis działania
Szczegółowy przegląd funkcji (m.in. zarządzanie użytkownikami, dokonywanie ustawień) oraz obsługi aplikacji 
SIEGENIA Comfort, a także wszystkie FAQ dotyczące tematu „SIEGENIA Smarthome” znajdują się na następującej 
stronie internetowej SIEGENIA:

https://smarthome.siegenia.com

 

https://smarthome.siegenia.com
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