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Dveřní uzávěr GENIUS Návod k obsluze
Způsob používání

• Dveřní uzávěr GENIUS je speciální uzávěr pro automatické uzavírání a otvírání dveří. 

• Dveřní uzávěr GENIUS je vhodný pro montáž ve vchodových dveřích ze dřeva, hliníku, oceli nebo plastu v soukromé 
bytové výstavbě a veřejných budovách.

• Montáž a elektrická instalace musí být provedena podle našeho montážního a instalačního návodu. Chybné zapojení 
může může zničit elektroniku.

• Dveřní uzávěr GENIUS se musí provozovat s volnoběžnou vložkou zámku podle DIN 18252. Alternativně můžete použít 
také volnoběžnou vložku s knoflíkem - musíte však zohlednit ztrátu síly v uzavíracích bodech.

• Dveřní uzávěr GENIUS může být pomocí beznapěťového kontaktu - doba sepnutí min. 1 sekunda - kombinován s externím 
přístupovým řídicím systémem (jako např. rádiový, transponderový systém, snímač otisku prstu).

• Dveřní uzávěr GENIUS používejte pouze v bezvadném technickém stavu. Na elementech zařízení neprovádějte žádné 
změny.

• Dveřní uzávěr GENIUS používejte pouze společně s originálním příslušenstvím KFV.

Omezení používání

• Dveřní uzávěr GENIUS se nesmí provozovat s vložkou s pevným palcem, protože  ta způsobuje při vytaženém klíči 
zablokování hlavního zámku.

• Dveřní uzávěr GENIUS nesmí být instalován ve vlhkých prostorách nebo prostorách s agresivní atmosférou (např. 
galvanizovna).

• Délka kabelu mezi napájecím zdrojem a dveřním uzávěrem GENIUS nesmí přesahovat 13 m.

Bezpečnostní pokyny

• Všechny práce na střídavé síti 230 V nechte provádět pouze odborníky v oblasti elektro.

• Při provádění veškerých prací na střídavé síti 230 V dodržujte aktuální ustanovení VDE (např. VDE 0100) a odpovídající 
národní předpisy.

• Při instalaci připojovacícho kabelu k síti na stavbě zajistěte bezpečnostní přerušení všech pólů kabelu.

• Některé, na trhu dostupné, externí přístupové řídicí systémy vydávají po připojení provozního napětí krátký impulz 
otevření. To může po přerušení napětí způsobit otevření dveřního uzávěru GENIUS.V případě pochybností se informujte 
u příslušného výrobce systému.
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Návod k obsluze Dveřní uzávěr GENIUS
Popis zařízení a funkce

Denní/noční provoz

Požadovaný druh provozu (denní nebo noční provoz) můžete volit pomocí páčkového přepínače na dveřním uzávěru 
GENIUS.

Obr. 1: Páčkový přepínač pro denní/noční provoz

Denní provoz

Poloha přepínače nahoru

• Dveře jsou zavřeny střelkou.

• Při otevíracím postupu je střelka dveřního zámku zatažena.

• Tento druh provozu doporučujeme u dveří s častou frekvencí otvírání a zavírání.

Noční provoz

Poloha přepínače dolů.

• Uzávěr se po každém otevíracím cyklu automaticky uzamkne.

• Otevírací postup zahájí odemknutí uzávěru.

• Pokud nebyly dveře otevřeny již předtím, střelka dveřního zámku se na cca 7 sek. zatáhne. Poté se uzávěr opět uzamkne.

Upozornění: Mají-li se dveře  uzamknout (např. v noci nebo v době nepřítomnosti), musí být přepnuto na noční provoz. 
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Dveřní uzávěr GENIUS Návod k obsluze
Uzamykání a odemykání

Stisknutí kliky během automatického uzamykání a odemykání může způsobit 
přetížení uzávěru a tím poškození skříňky hlavního zámku nebo dveřního 
uzávěru GENIUS.

› Během automatického uzamykání nebo odemykání kliku neovládejte.

Uzamykání

V denním provozu mohou být dveře uzamčeny takto:

• ručně pomocí klíče vložkou

• pomocí (volitelného) infračerveného přístupového klíče KFV

• pomocí (volitelného) snímače otisku prstů KFV

U všech výše jmenovaných postupů jsou všechny uzavírací elementy vysunuty.

V nočním provozu se dveře při uzavření automaticky uzamknou a všechny uzavírací elementy se vysunou.

Odemykání

Dveře mohou být odemknuty ručně pomocí klíče vložkou nebo automaticky přes externí přístupový řídicí systém (rádiový ruční 
ovladač, infračervený přístupový klíč, transpondér nebo snímač otisku prstu).

U dveřního uzávěru GENIUS typu CA/CB mohou být dveře zevnitř odemknuty také pomocí kliky.

› Kliku stiskněte zcela dolů.

› Všechny uzavírací elementy včetně střelky se zatáhnou.

Důležité:

• Pokud se uzamyká nebo odemyká pomocí klíče vložkou, musí být pohyb proveden vždy až do koncového dorazu. Po 
částečném otočení zpět může být klíč vložky ze zámku vytažen.

• Pokud nedojde ihned po automatickém odemknutí k otevření dveří, zazní na cca 7 sekund akustický signál. V nočním 
provozu se dveře poté opět automaticky uzamknou.

POZOR
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Návod k obsluze Dveřní uzávěr GENIUS
Obsluha pomocí volitelných dodatečných zařízení

Obsluha infračerveného přístupového klíče

Pro správný přenos signálu by měla být vzdálenost mezi infračerveným přístupovým klíčem a infračerveným okem cca 2 až 
7 m. Kvalita signálu závisí na kapacitě baterií a na intenzitě venkovního světla. Při silném slunečním záření na IR-oko by se 
měla vzdálenost zkrátit.

Pomocí tlačítka uzamknuto na infračerveném přístupovém klíči je možné volitelně ZAPÍNAT/VYPÍNAT cizí systém (např. 
poplachové zařízení).

Uzamknutí dveří a ZAPnutí cizího systému

› Stiskněte tlačítko uzavřeno. Dveře se uzamknou.

› Opětovně stiskněte tlačítko uzavřeno. Zapne se cizí systém. Kontrolka LED v infračerveném oku bliká.

Odemknutí/otevření dveří a VYPnutí cizího systému

› Stiskněte tlačítko otevřeno. Pokud je zapnutý cizí systém, nyní se vypne.

› Opětovně stiskněte tlačítko otevřeno. Dveře se odemknou. Kontrolka LED v infračerveném oku svítí.

rádiový ruční ovladač infračervený přístupový klíč transpondér* snímač otisku prstu*

- odemknutí/otevření - odemknutí/otevření - uzamknutí/otevření - odemknutí/otevření

- uzamknutí - uzamknutí

- cizí systém ZAP/VYP - cizí systém ZAP/VYP

*Návody k použití a programování těchto zařízení najdete na stránkách www.kfv.de
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Dveřní uzávěr GENIUS Návod k obsluze
Programování

Naprogramování rádiového ručního ovladače

› Aby bylo možno obsluhovat tlačítko programování, odšroubujte kryt přijímače.

› LED L1 svítí zeleně.

› Stiskněte tlačítko P1 tak dlouho, až LED L2 svítí zeleně.

› Na rádiovém ručním ovladači stiskněte požadované tlačítko.

› LED L2 jednou zabliká, relé slyšitelně sepne. 

› Tlačítko rádiového ručního ovladače je nyní naprogramováno.

Upozornění: Pokud se zelenou LED L2 současně svítí červená LED L3, pak bylo tlačítko rádiového ručního ovladače již 
naprogramováno a nyní bylo vymazáno.

Druhé tlačítko ručního ovladače může být přiřazeno stejnému nebo jinému rádiovému přijímači.

Vymazání rádiového ručního ovladače

Pokud došlo ke ztrátě nebo krádeži rádiového ručního ovladače, mohou být vymazány vždy jen všechny rádiové ruční 
ovladače.

› Stiskněte tlačítko P1 tak dlouho, až LED L2 svítí zeleně.

› Tlačítko P1 krátce pusťte a opětovně stiskněte, až třikrát zabliká červená LED L3 a zelená LED L2. 

› Všechny naprogramované rádiové ruční ovladače jsou nyní vymazány a musí být nově naprogramovány.

Dosah rádiového ručního ovladače k přijímači

Médium Dosah bez antény Dosah s anténou

Ocel cca  2 m cca  5 m

Beton cca 10 m cca 20 m

Dřevo, hliník, PVC cca 20 m cca 30 m

Vzduch cca 30 m cca 50 m

14

P1

15

1 2

ch1 ch2 ch3 ch4 ac / dc

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 12 24
- + +

L2

L3

P1

L1
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Návod k obsluze Dveřní uzávěr GENIUS
Infračervený přístupový klíč 

Infračervené oko

V infračerveném oku se nachází červená svíticí dioda, která hlásí různé stavy uzávěru dveří. 

Obr. 2: Stavy uzávěru

Infračervený programovací klíč

Infračervený programovací klíč je potřebný pro naprogramování nebo vymazání infračerveného přístupového klíče a před 
naprogramováním infračerveného přístupového klíče musí být sám naprogramován.

• Každý dveřní uzávěr GENIUS může spravovat pouze jeden infračervený programovací klíč Infračervený programovací 
klíč však může být naprogramován na libovolný počet dveřních uzávěrů GENIUS.

• Pomocí infračerveného programovacího klíče nelze spustit otevírání. Je potřebný pouze k programování.

Obr. 3: Infračervený programovací klíč

Důležité 

• Při ztrátě infračerveného klíče by mělo být z bezpečnostních důvodů provozní napětí na dveřní uzávěr GENIUS vypnuto 
tak dlouho, než je odborným obchodem dodán a naprogramován nový programovací klíč.

• Postupy otvírání přes integrovaný přístupový řídicí systém na infračervené bázi dveřní uzávěr GENIUS neukládá a nelze 
se na ně ani dotázat.

• Z bezpečnostních důvodů musí být všechny dodané infračervené přístupové klíče naprogramovány jednotlivě.

• Infračervený programovací klíč by měl být vždy uchováván uzamčen, aby se zabránilo jeho zneužití.

1 Trvalý signál Dveře jsou otevřeny

2 Blikání Otevírání, uzavírání
Porucha (s dvojnásobnou 
frekvencí)

Pulzující blikání Cizí systém ZAP

3 Vyp Dveře jsou uzavřeny

1 2 3
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Dveřní uzávěr GENIUS Návod k obsluze
Naprogramování infračerveného programovacího klíče

› Všechny uzamykací elementy v poloze otevřeno.

› Dveře otevřete a držte otevřené.

› Vypněte provozní napětí.

› Zapněte provozní napětí.

› Červená LED v IR-oku bliká.

› Infračervený programovací klíč drže před IR-okem a několikrát stlačte tlačítko.

› Červená LED v infračerveném oku svítí.

› Úspěšné programování je potvrzeno akustickým signálem.

Všechny infračervené přístupové klíče musí být nyní nově naprogramovány.

Naprogramování infračerveného přístupového klíče

Upozornění: Před naprogramováním infračerveného přístupového klíče musí být nejprve naprogramován infračervený 
programovací klíč.

› Všechny uzamykací elementy v poloze otevřeno.

› Dveře otevřete a držte otevřené.

› Infračervený programovací klíč drže před IR-okem a několikrát stlačte tlačítko.

› Červená LED v IR-oku bliká.

› Přístupový klíč držte před IR-okem a stiskněte libovolné tlačítko.

› Úspěšné programování je potvrzeno akustickým signálem (vibrující sled tónů).

› Pro kontrolu stlačte znovu tlačítko otevřeno infračerveného přístupového klíče. 

Vymazání infračerveného přístupového klíče

Důležité: Při postupu vymazání dochází k vymazání všech naprogramovaných infračervených přístupových klíčů.

› Všechny uzamykací elementy v poloze otevřeno.

› Dveře otevřete a držte otevřené.

› Vypněte provozní napětí.

› Zapněte provozní napětí.

› Červená LED v IR-oku bliká.

› Infračervený programovací klíč drže před IR-okem a několikrát stlačte tlačítko.

› Červená LED v IR-oku svítí.

› Úspěšné programování je potvrzeno akustickým signálem.

Všechny infračervené přístupové klíče musí být nyní nově naprogramovány.
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Návod k obsluze Dveřní uzávěr GENIUS
Výměna baterie

Nebezpečí poleptání unikající kyselinou baterie

› Baterie nepatří do rukou dětí, nebezpečí spolknutí. Při spolknutí ihned vyhledejte lékaře.

› Baterie nenabíjejte, nerozebírejte, nezahřívejte a nespalujte.

› Vyteklých nebo poškozených baterií se dotýkejte jen s ochrannými rukavicemi.

Rádiový ruční ovladač

Upozornění: Všechny funkce naprogramované v ručním ovladači zůstanou zachovány také po výměně baterie.

Obr. 4: Výměna baterie u rádiového ručního ovladače

› Položte na sebe dvě baterie typu CR 2016 plusovým pólem směrem nahoru a vložte do přihrádky na baterie.

Infračervený přístupový klíč

Pokud mají baterie pouze cca 40 % své kapacity, zazní při připojení na otevírací postup nebo na začátku programovacího 
postupu třikrát krátký signál. Tento signál slouží jako předběžné upozornění na výměnu baterie.

Upozornění: Všechny funkce naprogramované v infračerveném přístupovém klíčí zůstanou zachovány také po výměně 
baterie.

Obr. 5: Výměna baterie u infračerveného přístupového klíče

› Položte na sebe dvě baterie typu CR 2016 plusovým pólem směrem nahoru a vložte do přihrádky na baterie.

Likvidace baterií

U všech starých baterií a akumulátorů platí zákonem stanovená povinnost vrácení; baterie nesmí být likvidovány v domovním 
odpadu. Baterie likvidujte podle úředních předpisů. Přispějte k recyklaci. Baterie jsou recyklovány, protože mohou obsahovat 
kovy jako např. nikl - kadmium (Ni - Cd), olovo (Pb), kadmium (Cd) nebo rtuť (Hg). 

VAROVÁNÍ
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Dveřní uzávěr GENIUS Návod k obsluze
Poruchy

Důležité: Pokud není možné problém odstranit podle níže uvedeného popisu, uzávěr dveří GENIUS v žádném případě 
neotvírejte a/nebo nezkoušejte, systém opravit. Opravu nechte provést kvalifikovanou odbornou firmou!

Technické údaje

Dveřní uzávěr GENIUS

Kabel

Porucha Možné příčiny Opatření

Rádiový přijímač nepřijímá žádný signál - Baterie v ručním ovladači jsou slabé.
- Jiné systémy (např. sluchátka) vysílají 
na stejné frekvenci 433.92 MHz.
- Příliš malý dosah.

Vyměňte baterie

Vypněte jiné systémy
(na rádiovém přijímači namontujte 
anténu)

Dveře se nezamknou - Dveře nejsou zcela uzavřeny.
- Dveřní kontakt posunut.
- Přepínač v denním provozu

Zavřete dveře
Přezkoušejte dveřní kontakt
Zkontrolujte přepínač

GENIUS zamyká při nalehlých dveřích Štulp uzávěru nebo dveří je 
předmagnetizován

Magnet na rámové straně otočte 
(zaměňte pólování) 

Není žádná funkce Pojistka v hlavním rozvaděči „vypadla“ Pojistku opět zapněte

Signál (cca 3 sek.)
nezamyká se

- Oblast uzamykání je zablokována 
cizím tělesem nebo poškozením 

Z oblasti uzamykání odstraňte cizí 
těleso.

Bzučák krátce pípá Porucha při uzamykání *1(těžký chod 
mechaniky nebo není volnoběžná 
vložka)

Příčinu lze potvrdit ručním postupem 
otvírání (klíčem ve vložce), stisknutím 
externího tlačítka pro otevírání, nebo 
opětovným otevřením dveří.

*1 Pokud není uzamykání opakovaně řádně provedeno, musí být těžký chod přezkoušen ručně. Zde byste měli uzavírací a 
otevírací postup provést při uzavřených dveřích pomocí klíče ve vložce. Pro uzamknutí dveří musí být provedena dvě plná 
otočení, aniž by přitom byly dveře resp. klika přitlačovány nebo odtahovány. Pokud nebyla namontována volnoběžná 
vložka, způsobí pevný unašeč při vytaženém klíči poruchu na dveřním uzávěru GENIUS.

Relativní vlhkost vzduchu 20 % až 80 %

Okolní teplota ve dveřích - 10 až + 45 °C

Rozměry Šířka 16 mm, délka cca 252 mm, hloubka 49 mm + šířka štulpu

Napájecí napětí 24 V DC max. 500 mA

Typ LIYCY 6 x 0,14 mm2 stíněný

Nepohyblivé - teplota okolí - 5  až + 50 °C

Pohyblivé - teplota okolí - 20 až + 70 °C
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Návod k obsluze Dveřní uzávěr GENIUS
Ručení

Účel použití

Veškerá použití a způsoby použití, která neodpovídají použití podle určení, stejně tak veškerá přizpůsobení nebo změny 
výrobku a všech k výrobku náležejících dílů a komponent, která nejsou námi výslovně povolená, jsou výslovně zakázána. Při 
nedodržení tohoto určení nepřebíráme žádnou odpovědnost za věcné škody a/nebo za škody na zdraví osob.

Ručení za věcné vady

Na naše výrobky poskytujeme – za předpokladu odborné montáže a správné manipulace – podnikům záruku 1 rok od 
obdržení zboží (dle našich všeobecných obchodních podmínek), nebo podle dohody jiného znění a konečným spotřebitelům 
záruku 2 roky v souladu se zákonnými předpisy. V rámci případných dodatečných oprav jsme oprávněni k výměně 
jednotlivých komponent nebo celých produktů. Škody zaviněné vadným výrobkem jsou – pokud zákonem přípustné – ze 
záruky vyloučeny. Pokud dojde na výrobku a/nebo jednotlivých komponentách k provedení změn, které nejsou námi 
schváleny resp. nejsou zde popsány nebo pokud bude výrobek a/nebo jednotlivé komponenty demontován nebo 
(částečně)rozložen, zaniká záruka, pokud je nedostatek zaviněn výše uvedenými změnami.

Vyloučení ručení

Výrobek a jeho konstrukční součásti podléhají přísným kontrolám kvality. Proto pracují při správném použití spolehlivě a 
bezpečně. Naše ručení za škody zaviněné vadným výrobkem a/nebo nároky na náhradu škody vylučujeme. Výjimkou by 
bylo naše úmyslné nebo hrubě nedbalé jednání resp. zodpovědnost za ztráty na životech, tělesná poranění nebo ohrožení 
zdraví. Nezávisle na tom zůstává případné ručení nezávislé na zavinění v souladu se zákonem o ručení za výrobek. 
Nedotčeno zůstává také ručení za zaviněné porušení podstatných smluvních povinností; v takových případech je ručení avšak 
omezeno na smluvně typické, předvídatelné škody. Změna důkazního břemena v neprospěch spotřebitele není spojena s výše 
uvedenými ustanoveními.

Prohlášení o shodě ES

My, společnost KFV KG, prohlašujeme na plnou zodpovědnost, že výrobek splňuje ustanovení směrnic 
2008/108/EC a 2006/95/EC rady Evropské unie.

Ochrana životního prostředí

I když naše výrobky nespadají do okruhu užití elektrického zákona, dbá KFV – stejně jako doposud – na to, že výrobky splňují 
nejen zde uvedené požadavky, ale že použití materiálů ohrožujících prostředí zcela odpadá, a sice tak rychle, jak je to po 
technické stránce možné. Elektrické produkty nepatří do domovního odpadu.

Odezva k dokumentaci

Rádi přivítáme pokyny a návrhy, které přispějí k vylepšení naší dokumentace. Své podněty nám zašlete na e-mailovou adresu 
‘dokumentation@kfv.de‘.
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Obraťte se na Vašeho odborného prodejce:

KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG

Siemensstraße 10

42551 Velbert

Německo

Mobile: +420 602 120029

pavel.paluch@siegenia-aubi.com

www.siegenia-aubi.cz

SIEGENIA-AUBI po celém světě:

Bělorusko  Telefon: +375 17 312 1168

Benelux  Telefon: +32 9281 1312

Čína  Telefon: +86 316 5998198

Francie  Telefon: +33 38961 8131

Itálie  Telefon: +39 02 935 3601

Jižní Korea  Telefon: +82 31 7985590

Maďarsko  Telefon: +36 76 500810

Německo  Telefon: +49 271 3931-0

Polsko  Telefon: +48 7744 77700

Rakousko  Telefon: +43 6225 8301

Rusko  Telefon: +7 495 7211762

Švýcarsko  Telefon: +41 33 346 10 10

Turecko  Telefon: +90 216 593 4151

Ukrajina  Telefon: +380 44 4637979

Velká Británie  Telefon: +44 2476 622000
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