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GENIUS

Navolgende s.v.p. in acht nemen:

Alle beschrijvingen en technische gegevens zijn verwerkt zoals het op het moment van vervaardiging van
dit document van toepassing is.

Wijzigingen voorbehouden.

Voor eventuele zet- en drukfouten zijn wij niet verantwoordelijk te stellen.

Gebruikershandleiding (Stand 01/04.2003)
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1. Algemeen

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van dit geavanceerde product, afkomstig van K.F.V.
De Genius (en ook de diverse functies) zijn gepatenteerd.
Genius® is een gedeponeerde merknaam.
De Genius voldoet aan alle benodigde keurmerken.

Met het opvolgen van deze montagehandleiding kan de Genius (+ evt. toebehoor) zonder problemen
toegepast cq. ingebouwd worden. De mechanische inbouw/montage dient op de juiste wijze plaats te vin-
den. U wordt geadviseerd om dit uit te laten voeren door een erkende vakman. De electrische aansluiting
van de Genius mag alleen door een erkend installateur uitgevoerd worden. Bij een eventuele reclamatie kan
om een bewijs hiervan gevraagd worden.

Eigenhandige ombouwen en aanpassingen aan de Genius of de toebehoren zijn niet geoorloofd. De toe-
passing van niet KFV producten kunnen leiden tot het onjuist functioneren van de Genius. Wendt u zich bij
twijfel tot uw leverancier. Alle reparaties dienen met originele onderdelen door geautoriseerde personen te
worden uitgevoerd. Bij schade die ontstaat uit het niet opvolgen van deze handleiding kan de leveran-
cier/KFV niet verantwoordelijk gesteld worden. Ook kan KFV niet verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele vervolgschade.

Technische gegevens Genius:

Relatieve luchtvochtigheid 20 tot 80 %; Omgevingstemperatuur –5 tot 40 °C
Afmeting; Breedte = 16 mm; Lengte = 235 mm; Diepte = 49 mm + voorplaatdikte
Afstand cilinderschroef tot reed-sensor = 290 mm (270mm bij de AS2x00-hoofdslot 8772)
Hoofdslotkast onderzijde tot bovenkant Genius = 128,5mm.

De Genius dient tegen een vochtige omgeving beschermd te worden. De Genius is niet geschikt voor een
condensrijke omgeving of agressieve dampen.

Garantie: Als garantie gelden de bepalingen welke op dit moment van kracht zijn.
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2. Algemene beschrijving

De Genius is een elektromechanische meerpuntssluiting. Deze meerpuntssluiting kan mechanisch vergren-
deld worden d.m.v. de cilinder (hoofdslot) of elektrisch door een tandwielaandrijving (geïntegreerd in de
Genius). De ver- en ontgrendeling van de deur kan geautomatiseerd worden. Het toepassingsgebied strekt
zich uit tot woningbouw, utiliteitsbouw en flatgebouwen, kortom overal waar een elektromechanische
meerpuntssluiting gewenst is. De Genius is voor alle deuren geschikt (houten, aluminium, kunststof en sta-
len deuren). Omdat de Genius achter de voorplaat gemonteerd is, kan al het in de handel gebruikelijke be-
slag toegepast worden. De Genius dient voorzien te worden van een vrijloopcilnder. De Genius regelt voor u
de ver- en ontgrendeling van de meerpuntssluiting. In combinatie met een toegangscontrolesysteem behoort
de lastige handeling met een cilindersleutel tot het verleden. De elektromechanische aandrijving zelf is
onderhoudsvrij. Alleen voor de eventuele handzenders is het noodzakelijk dat van tijd tot tijd de batterijen
vervangen moeten worden. Alle overige mechanische onderdelen van de meerpuntssluiting dienen op de
juiste wijze onderhouden te worden. Het ontgrendelen van de deur bij stroomuitval is te allen tijde d.m.v.
de cilinder (sleutel) mogelijk. Een combinatie met een transponder, magneetkaart, numeriek tableau….etc.)
of een intercominstallatie (potentiaalvrij contact) is mogelijk.

Belangrijk:

Bij sommige op de markt aanwezige externe toegangscontrole-systemen wordt na het inscha-
kelen van de bedrijfsspanning een korte puls afgegeven. Dit effect kan tot gevolg hebben dat
bij een spanningsonderbreking, de meerpuntssluiting zich zal ontgrendelen.
!! Bij twijfel s.v.p. contact opnemen met uw leverancier!!

2.1 Uitvoeringen

- Genius type A & B Elektromechanische vergrendeling te combineren met een extern toe-
gangscontrolesysteem.

- Genius type A & B Een extern toegangscontrolesysteem op radiografische
met radiografische ontvanger basis voor automatische ontgrendeling d.m.v. een handzender.

- Genius type B Extern aansturing dag- en nachtstand mogelijk. Te combineren met
externe componenten (zoals draaideurautomaten en alarminstallaties).
Met een geïntegreerd toegangscontrolesysteem op infrarood basis.

met 1-kanaals toegangssleutel Ontgrendeling d.m.v. een handzender, automatische vergrendeling.

met 2-kanaals toegangssleutel Ver- en ontgrendeling d.m.v. een handzender.
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3. Technische beschrijving

3.1 Mechanische inbouw

In de deur dient onder de hoofdslotkast een extra sparing gefreesd te
worden t.b.v. de kast (Genius), waarin de motor, aandrijving en electronica
zich bevindt. Overige maatvoering van de meerpuntssluiting is overeen-
komstig de W267 serie. Zie afb. 2 voor de hoofdmaten. Bij houten deuren
wordt aanbevolen om een extra sparing van ca. 15mm aan de bovenzijde
te frezen om zonder problemen de voedingskabel aan te sluiten. De gefre-
esde sparing voor de extra slotkast dient dusdanig te zijn dat deze zonder
problemen past. Indien nabewerking nodig is dient men zich ervan te
gewissen dat alle (metaal)spanen verwijderd zijn. De metaalspanen kun-
nen voor kortsluiting en beschadiging van de electronica zorgen.

Na mechanische montage van de meerpuntssluiting moet men controle-
ren dat de vergrendeling zonder problemen plaatsvindt. De nacht- en bij-
zetschoten moeten zonder weerstand kunnen vergrendelen. Indien een te
grote weerstand benodigd is om de meerpuntssluiting mechanisch te ver-
grendelen dient men de situatie aan te passen. In geen geval de meer-
puntssluiting electromechanisch openen of vergrendelen !!

De vergrendeling moet d.m.v. de cilinder zonder problemen te bewerkstel-
ligen zijn.

De in bedrijfname van de Genius mag alleen met een vrijloopcilinder
plaatsvinden.

Let op! Bij de Genius met comfortfunktie  – ontgrendeling met
de deurkruk (alleen CA/CB) – zijn er in het hoofdslot geen gaten
voor krukrozetten opgenomen.
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Afb. 2

3.2 Aansluitschema van de GENIUS

Aansluiting Type A Type B Functie

A; B; C; D ✔ Aansluiting voor IR oog, welke benodigd is voor externe aan-
sturing aan de buitenzijde, zie punt 3.6

0; 1 ✔ Externe gebruikersinstelling (dag / nacht functie), zie punt 3.3

2; 3 ✔ ✔ Spanning 24VDC d.m.v. voedingsunit NG-55
Klem 2 = +
Klem 3 = –

4 ✔ ✔ Extern ontgrendelingssignaal. Indien op deze klem een sig-
naal van ca. 1 sec.
(+24 VDC) wordt aangeboden, zal de sluiting ontgrendelen

7 ✔ Aansluiting koppelrelais 
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Afb. 3A (GENIUS type A)
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Afb. 3B (GENIUS type B)
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3.3 Schakelaar

De Genius is op twee verschillende standen in te stellen. Hiervoor is aan de voorzijde van de meerpunts-
sluiting een schakelaar aangebracht (onder de hoofdslotkast), zie afb. 4. Deze schakelaar is voor de instel-
ling van de bedrijfsstand. De belangrijkste verschillen van de twee mogelijkheden zijn:

1) Nachtfunctie Schakelaar naar beneden. De meerpuntssluiting wordt altijd
automatisch vergrendeld, indien deur dicht gedaan wordt. Een
“deur open“ signaal zorgt voor ontgrendeling. De dagschoot zal
(indien de deur niet geopend wordt) voor ca. 7 sec. in de wissel-
functie blijven. Aansluitend zal de deur weer vergrendeld wor-
den.

2) Dagfunctie Schakelaar naar boven. De deur is alleen door de dagschoot ver-
grendeld. Wanneer een “deur open“ signaal gegeven wordt, dan
zal de dagschoot in de wisselfunctie komen. Deze dagfunctie
wordt geadviseerd voor deuren met een grote gebruiksintensi-
teit.

Indien de deur onmiddellijk vergrendeld dient te worden, dan dient men de schake-
laar op nachtfunctie te zetten.

Bij de Genius type B is er een keuzemogelijkheid om de dag- en nachtfunctie, d.m.v. de aansluitklemmen
0/1, te regelen. Zijn deze klemmen, bv. door het gebruik van een tijdsschakelaar met elkaar verbonden, dan
is de dagfunctie ingesteld.
Een verschil tussen de schakelaar (voorplaat) en de klemmen is dat bij schakeling d.m.v. de klemmen er een
ontgrendeling aangestuurd wordt. Als dit gebeurd dan worden alle vergrendelpunten ingetrokken. De dag-
schoot zal echter niet in de wisselfunctie komen. Om schakeling van de dag- en nachtfunctie d.m.v. de
klemmen mogelijk te maken moet de schakelaar aan de voorzijde in de nachtfunctie staan (schakelaar naar
beneden).
Zie ook; KFV Toebehoor >Tijdschakelaar met vergulde contacten 

3.4 Reed contact

Onder de schakelaar bevindt zich het zogenaamde reed contact (reed-sen-
sor) Afb.5 Met dit contact herkent de Genius of de deur geopend of gesloten
is. De reed-sensor wordt met een tegenoverliggende magneet (in het kozijn-
deel) “met elkaar verbonden“. Als de sluitnaad (ruimte tussen deur en kozijn)
te groot is, kan deze verkleind worden door een ringetje onder de magneet te
plaatsen, welke meegeleverd wordt met de Genius.
Bij een onjuiste positionering zal de Genius niet kunnen herkennen of de
deur gesloten is, waardoor er geen automatische vergrendeling zal volgen.
Sluitplaten voor kunststof en aluminium op aanvraag leverbaar.

Afb. 4

Afb. 5
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3.5 Draaischakelaar (voor externe aansturing)
In uitgebouwde toestand is het mogelijk om bij de Genius type B diverse standen in te
stellen waarmee de werking veranderd kan worden. Hierbij kun je denken aan alarmin-
stallaties, draaideurautomaten etc. Dit gebeurd door aansluitklem 7, d.m.v. een extern
relais (toebehoor K.F.V.), als potentiaalvrij contact te gebruiken. Deze keuze is met scha-
kelaar (afb.11) in te stellen.

Afb. 11

Positie Situatie Opmerking

1 Gesloten Zodra de sluiting geheel vergrendeld is (manueel of elektrisch), is de
aansluitklem 7 met de massa doorverbonden.

2 Deur dicht Zodra de deur gesloten is, is aansluitklem 7 met de massa doorverbon-
den.

3 Dagschoot Als de dagschoot (door de motor) ingetrokken wordt, is aansluitklem 7 
ingetrokken met de massa doorverbonden. Deze functie kan gebruikt worden om

d.m.v. een relais een draaideurautomaat aan te sturen.

4 Alarm Wordt in vergrendelde toestand van de deur de vergrendelknop van de
geactiveerd / 2-kanaals IR handzender bediend dan is het alarm scherpgesteld. Deze
alarm situatie is te herkennen door het knipperen van de rode led, in het IR 
gedeactiveerd oog, aan de buitenzijde van de deur. Het omschakelen van nacht / dag-

functie, d.m.v. klem 0 / 1 wordt hierbij genegeerd, dit leidt dus niet tot
ontgrendeling. Als op aansluitklem 7 een relais (toebehoor K.F.V.) wordt
aangesloten kan hiermee een alarminstallatie in- of uitgeschakeld wor-
den. Voor het uitschakelen van de alarminstallatie moet de ontgrende-
lingsknop, van de IR handzender, 1 maal ingedrukt worden. Door deze
nogmaals te bedienen volgt ontgrendeling. De status van het alarm
kan bij spanningsuitval geregeld worden d.m.v. een relais.

Voor het inschakelen van het alarm moet altijd het open-contact van
het relais gebruikt worden.

Klem 7 (open-collector) is max. te belasten tot 20 mA).

3.6 Infrarood oog - Genius type B (evt. extra toebehoor)

Aan de Genius type B kan aan de buitenzijde van de deur een IR-oog aangesloten
worden. Deze dient ervoor, om de door de toegangs- of programmeersleutel 
gestuurde signaal, te ontvangen en door te sturen aan de Genius. Om het IR-oog te
kunnen plaatsen, dient een gat van 20mm (tolerantie ±0,2mm) aangebracht te
worden. Het IR-oog met bijbehorende kabel (lengte 750mm) in de deur plaatsen en
vervolgens de kabeluiteinden aansluiten aan de klemmen A/B/C/D (d.m.v. het

meegeleverde aansluitblokje) van de Genius. Tevens is er een rode LED in het oogje ingebouwd welke de
diverse toestanden van de Genius aangeeft.

Afb. 6
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Met de rode LED in het IR-oog worden de volgende mogelijkheden aangeduid;

Continu branden: De deur is open

Knipperen: Openen, sluiten 
Storing (met dubbele frequentie) Alarminstallatie geactiveerd

Uit: De deur is vergrendeld 
Afb. 7

3.7 Drukknop
Om de Genius gemakkelijk van binnenuit te kunnen openen, zonder hiervoor de sleu-
tel te hoeven gebruiken, is het mogelijk om een drukknop (afb. 8) te bestellen voor
montage (bv. boven het deurbeslag) aan de binnenzijde. De drukknop moet aan de
Genius klem 2 en 4 verbonden worden. De drukknop is uitgevoerd is RVS.
Om montage eenvoudig te maken is de drukknop voorzien van een zogenaamde Snap-
In montage waarvoor u een 20 mm. gat dient te boren.
De drukknop wordt standaard niet meegeleverd bij de Genius.

Veiligheidshalve
Zie punt 5 voor de eisen van SKG !!!

3.8 Voedingseenheid
De voedingseenheid (afb. 9) van het type NG 55 levert de spanning benodigd voor de
Genius meerpuntssluiting. De voedingseenheid kan maximaal één Genius en één
radiografische ontvanger van stroom voorzien.
De behuizing is geschikt voor montage op een rail (Norm DIN EN 50022/35) van 35 mm
en is vervaardigd uit kunststof (Polycarbonaat VL 94 V - 2).

Technische gegevens voedingseenheid:
Primair: Secundair:
Ingang: 230V ± 10 % Uitgang: 24 VDC
Frequentie: 50/60 Hz Vermogen: 10 W
Vermogen: 15 VA
Omgevingstemperatuur: - 20 tot + 40 Graden Celsius
Norm: CE, VDE 0551 (alleen transformator)

Installatie en service werkzaamheden aan de voedingseenheid mogen alleen door een
erkend elektricien uitgevoerd worden. Bij 230 Volt netspanning bestaat levensgevaar. Alle
benodigde werkzaamheden mogen alleen in spanningsloze toestand uitgevoerd worden.

Afb. 8

Afb. 9
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3.9 Voedingsspanning

Als aansluitkabel van voedingseenheid naar Genius zijn de volgende uitvoeringen beschikbaar:
F en B � 6-aderig, voorzien van penstekers en een stekkerverbinding
of C � 6-aderig, alleen kabel
of E � 3-aderig, voorzien van penstekers

De afscherming wordt alleen aan de massa van de voedingseenheid aangesloten.

Technische gegevens: LIYCY 6 x 0,14 mm2 afgeschermd
Omgevingstemperatuur: In werking – 5 tot + 50 °Celsius

In rust – 20 tot + 70 °Celsius
Het aanleggen van de kabel (type F, C, E) kan volgens afb. 9 plaatsvinden. Belangrijk !
Bij het aanleggen van de kabel achter de voorplaat controleren dat de drijfstang of
andere bewegende delen de kabel niet kunnen beschadigen.
Word voor de overgang van de kabel tussen de deur en kozijnstijl een zichtbare kabe-
lovergang toegepast dan kan dit eveneens zoals aangegeven met afb. 9. Als er echter
een onzichtbare kabelovergang toegepast wordt dan wordt aanbevolen om dit te
doen zoals aangegeven met afb. 10.
Om op een later tijdstip het afhangen van de deur te vergemakkelijken wordt kabel
type B en F geadviseerd. Deze kabel is voorzien van stekkerverbindingen, welke de
aansluiting op een ander moment zeer eenvoudig maakt.
Bij een zichtbare kabelovergang kan de verbinding in een wanddoos plaatsvinden in
tegenstelling tot een onzichtbare kabelovergang waar de verbinding achter de kabel-
overgang plaats kan vinden. Kabel type B wordt naar de voedingseenheid geleid.
Met kabel E en C wordt de verbinding tussen voedingseenheid en Genius recht-
streeks tot stand gebracht. Het enige verschil is dat met kabel C de penstekkers nog
zelf aangebracht moeten worden. Bij kabel type E zijn de 4 uiteinden reeds voorzien
van penstekkers (+, –, 4, massa).

Afb. 10a
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Afb. 9

Afb. 10
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2; 3; 4 → Genius type A

0; 1; 2; 3; 4 en 7 → Genius type B

De kabel, volgens aansluitschema, zie 3a of 3b, aansluiten.
De kabellengte (tussen voedingseenheid en Genius) mag maximaal 13 meter zijn.
Onjuiste bekabeling kan leiden tot beschadiging van de electronica !!

4 Genius type A &B: Bediening

4.1 Vergrendelen van binnen en buiten

Zodra de deur gesloten is, volgt in nachtfunctie, de automatische vergrendeling door de motor (ca. 3 sec.).
Alle aanwezige vergrendelpunten worden aangestuurd. Een onvolledige vergrendeling wordt door d.m.v.
een geluidssignaal kenbaar gemaakt.
Bij stroomuitval is het manueel ver- en ontgrendelen (van binnen en buiten), d.m.v. de cilinder altijd 
mogelijk. (Afb. 15)

4.2 Ontgrendelen van binnen en buiten

De deur kan manueel met de cilinder sleutel (Afb. 15) of met een 
extern toegangscontrole- systeem (infrarood, radiografisch, drukknop,
magneetpas, transponder etc.) ontgrendeld worden. Als de dagschoot,
na een openingsignaal, in de wisselfunctie staat, (zolang de deur niet
geopend wordt) dan wordt dit kenbaar gemaakt door een geluidssignaal
van ca. 7 sec.
Als de deur, na automatische ontgrendeling, niet binnen 7 sec. geopend
wordt zal de Genius de deur weer vergrendelen (bij nachtstand funktie).

!! GENIUS met ANTI-PANIEK functie, ontgrendeling d.m.v. deurkruk – alleen GENIUS CA / CB !!
Wanneer de deur volledig gesloten is, is het met deze 2 speciale uitvoeringen mogelijk om de deur aan
de binnenzijde mechanisch te ontgrendelen, d.m.v. de kruk. Alle vergrendelpunten zullen op dat moment
ontgrendelen.

Als de GENIUS d.m.v. de motor bezig is om de sluiting te ver- of ontgrendelen, mag deze niet
gelijktijdig (van binnenuit) d.m.v. de kruk ontgrendeld worden. Er kan hierdoor nl. een mechani-
sche overbelasting plaatsvinden, met als gevolg een beschadiging van de hoofdslotkast van de
Genius.

Afb. 12

Afb. 13
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4.3 Storingen
Wanneer de Genius niet functioneert

Storingen Mogelijke oorzaak Maatregel

Radiografische ontvanger Batterijen in handzender te zwak. Batterijen vervangen (Zie 4.4.3)
ontvangt geen signaal

Andere systemen (B.v. Draadloze Andere systemen uitschakelen
koptelefoon) zenden op dezelfde
frequentie 433.92 MHz.

Bereik te gering. Leverancier informeren (Antenne aan
de ontvanger monteren)

Deur wordt niet Deur niet volledig gesloten. Deur sluiten.
vergrendeld Reed contact niet juist Reed contact controleren (Zie 3.4),

gemonteerd of dagfunctie Schakelaar controleren (Zie 3.3)

Geen werking Zekering in de meterkast eruit Storingsoorzaak opsporen (evt.
inschakelen) Elektricien

Zoemer piept kort Storing bij vergrendelen *1 De storing kan d.m.v. een manuele
(mechanische weerstand te groot ontgrendeling (Cilinder sleutel)
of geen vrijloopcilinder) gecontroleerd worden.

Vrijloopcilinder plaatsen en/of
eventuele weerstand wegnemen.

*1 Als na nogmaals vergrendelen (automatisch) de meerpuntssluiting niet correct vergrendelt, dient de
weerstand, welke de meerpuntssluiting ondervindt, met de hand gecontroleerd te worden. Dit kan door
met de sleutel de deur te ver- en ontgrendelen. Bij het vergrendelen van de deur dient de sleutel 2 toers
gedraaid te worden, zonder dat daarbij de deur d.m.v. de deurkruk of de handgreep dichtgetrokken wordt.
Indien er geen vrijloopcilinder toegepast is, dan veroorzaakt de vaststaande meenemer, als de sleutel uit
de cilinder is, storing aan de Genius.

4.4 Genius type A & B) met radiografische ontvanger: Bediening

De radiografische uitvoering houdt in dat de ontvanger in de omgeving van de voedingseenheid gemon-
teerd dient te worden. Naast alle functies welke onder punt 4.1 + 4.2 omschreven worden zijn er diverse
extra functies mogelijk. (Voor informatie; zie de beschrijving welke bij de ontvanger meegeleverd wordt)
Voor het ontgrendelen van de deur aan de binnen- of buitenzijde gebruikt u de handzender. Wanneer de
handzender bediend wordt, dan zal er door het systeem een versleuteld signaal verstuurd worden.
Deze “rolling code” wordt door de ontvanger gedecodeerd, geanalyseerd en vrijgegeven en een ontgrende-
lingssignaal zal volgen. De code door de handzender gestuurd dringt door diverse media, zoals glas, hout en
kunststof. De afstand cq. het bereik tussen de handzender en de ontvanger (zie onderstaande tabel) is sterk
afhankelijk van de omgevingsfactoren. Voor de volledigheid: een volledige ontgrendeling d.m.v. de hand-
zender is zowel aan de binnen- als buitenzijde mogelijk.
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4.4.1 Handzender programmeren
Op één ontvanger (afb. 16) kunnen 85 handzenders aangemeld worden. Om
te kunnen programmeren dient u ten eerste de kunststof afdekkap, van de
ontvanger, te verwijderen om bij de printplaat te kunnen komen. Vervolgens
de voedingsspanning op de ontvanger aansluiten, waardoor er een groene
LED (L1) continu blijft branden. De toets P1 (afb. 16) in de radiografische 
ontvanger indrukken, totdat de groene LED (L2) gaat branden. De gewenste
toets op de handzender (afb. 17) net zolang indrukken totdat de groene LED in
de ontvanger kort oplicht en het relais hoorbaar geschakeld wordt. Als gelijk-
tijdig de groene LED (L2) en rode LED (L3) gaan branden, dan is de gewenste
toets op de handzender reeds geprogrammeerd en is nu overschreven. Ter
controle van de juiste programmering, wachten tot de groene LED (L2) uit is.
Dan de gewenste toets van de handzender nogmaals indrukken om te 

ontgrendelen. De tweede toets van de handzender kan op dezelfde wijze geprogrammeerd worden.

4.4.2 Handzender verloren (alle handzenders wissen)

De toets P1 (Afb. 16) indrukken en ingedrukt houden, tot de groene LED (L2) bij de aansluit-
klemmen oplicht. De toets P1 kort los laten en opnieuw indrukken, tot de rode LED (L3) en de
groene LED (L2) driemaal oplicht. Alle geprogrammeerde handzenders zijn nu gewist.
Alle nog aanwezige handzenders dienen nu opnieuw geprogrammeerd te worden, zie punt
4.4.1

Afb. 16

Afb. 17

Materiaal Bereik zonder antenne Bereik met antenne

Staal ca. 2 m ca. 5 m

Beton ca. 10 m ca. 20 m

Hout, Aluminium, PVC ca. 20 m ca. 30 m

Lucht ca. 30 m ca. 50 m
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4.4.3 Batterijen wisselen in de handzender

Aan de bovenzijde van de handzender bevindt zich een rode LED. Als de toetsen ingedrukt
worden, zal deze oplichten, indien de batterij genoeg capaciteit heeft (Type CR2016 Afb. 18).
Is een batterijwissel noodzakelijk, dan moet het klepje, aan de achterzijde, met een scherp
voorwerp (bv. een pen) zijwaarts geschoven worden. Dit kan door de punt van de pen tot hal-
verwege het sleutelringgat te plaatsen. Het klepje blijft met het handzenderhuis verbonden.
De beide batterijen kunnen vervolgens in de plusrichting verwijderd worden.
Bij het plaatsen van de nieuwe batterijen, legt u als eerste beide batterijen met de plus naar
boven op elkaar, en schuift ze dan samen in de sparing. De oude batterijen op de juiste wijze
afvoeren (chemisch afval).

Afb. 18
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Toegangssleutel

De IR toegangssleutel is optisch te herkennen aan
de zwart-grijze kleur. Deze sleutel is de zender of
afstandsbediening, waarmee de Genius ontgren-
deld kan worden. Zowel in dag- als nachtstand zal
ontgrendeling plaatsvinden. Een IR toegangssleu-
tel kan aan een oneindig aantal deuren voorzien
van een Genius type B aangemeld worden. Elke
Genius type B kan maximaal 256 toegangssleutels
verwerken.

Programmeersleutel

De programmeersleutel is optisch te herkennen
aan de zwart-rode kleur. Deze sleutel is de zender
of afstandsbediening met diverse programmeer-
mogelijkheden welke in de Genius type B gepro-
grammeerd worden. Een programmeersleutel kan
aan een oneindig aantal deuren aangemeld 
worden. Bij elke Genius type B kan maximaal 1
programmersleutel gebruikt worden. Met de 
programmeersleutel kan de Genius type B niet
ontgrendeld worden.

Afb. 19 Afb. 20

4.5 Genius type B met 1-kanaals toegangssleutel: Bediening
Naast alle functies van de Genius welke onder punt 4.1 en 4.2 beschreven zijn, heeft u met deze uitvoering
van de Genius nog diverse extra functie mogelijkheden.
Voor het ontgrendelen van de deur aan de buitenzijde gebruikt u de toegangssleutel. Wanneer de toe-
gangssleutel bediend wordt, dan zal er door het systeem een versleuteld signaal verstuurd worden („Rol-
ling Code“). Deze code wordt door de ontvanger gedecodeerd, geanalyseerd en vrijgegeven en een ontgren-
delingssignaal zal volgen. De afstand cq. het bereik tussen de toegangssleutel en het IR-oog bedraagt ca. 4
tot 7 meter, maar kan sterk variëren onder invloed van de capaciteit van de batterijen en weersomstandig-
heden. Op bv. een zonnige zomerse dag zal de afstand kleiner worden.

4.5.1 Infrarood-handzender (Toegangssleutel / Programmeersleutel)

Veiligheids maatregelen:
� De batterij mag in geen geval opgeladen, uit elkaar gehaald, tot meer dan 80° verhit of verbrand wor-

den, omdat dan explosiegevaar bestaat!
� De batterij niet met een pincet (of een soortgelijk voorwerp) vasthouden, omdat er dan kortsluiting op

kan treden.
� De batterij met een schone en droge doek schoonmaken, om een goed contact te bewerkstelligen.
� Batterijen buiten het bereik van kinderen bewaren. Indien de batterij doorgeslikt wordt onmiddellijk

een arts waarschuwen, omdat de mantel kan oplossen en de aanwezige chemicaliën de maag en darm
ernstig kan beschadigen.
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4.6 Genius type B met 2-kanaals toegangssleutel: Bediening
Naast alle functies van de Genius welke onder punt 4.1 en 4.2 beschreven zijn, heeft u met deze uitvoering
van de Genius nog diverse extra functie mogelijkheden.
Voor het ontgrendelen van de deur aan de buitenzijde gebruikt u de 2-kanaal toegangssleutel. Wanneer op
de correcte toegangssleutel (vanaf de juiste afstand) het “open hangslot” symbool ingedrukt wordt, zal de
Genius ontgrendelen. Voor het vergrendelen moet het “gesloten hangslot” symbool ingedrukt worden. De
deur zal dus niet meer automatisch vergrendeld worden, maar wordt d.m.v. de handzender tot stand
gebracht.

4.6.1 Infrarood-handzender (2-Kanaals toegangssleutel)
2-kanaals toegangssleutel is optisch te herkennen aan de zwart-grijze kleuren met 2 hangs-
lotsymbolen. Deze sleutel is de handzender / afstandsbediening waarmee de Genius ver- en
ontgrendeld kan worden. Een toegangssleutel kan aan een oneindig aantal deuren voorzien
van een Genius aangemeld worden. Elke Genius kan maximal 256 toegangssleutels verwer-
ken.

4.7 Wijzigen van de basisinstellingen
Wijzigen van de basisinstellingen is alleen bij de Genius ASxxxxEB mogelijk, omdat deze is uitgevoerd 
met een geïntegreerd toegangscontrolesysteem. Voor het invoeren van de navolgend beschreven 
programmeer- en verwijderprogramma’s dient de Genius ontgrendeld te zijn. De deur openen en de deur
open houden. Alle vergrendelpunten zijn teruggedraaid.

4.7.1 Toegangssleutel programmeren
1. Alle vergrendelpunten naar binnen draaien
2. Deur openen en open houden
3. Programmeer sleutel voor het IR oog houden en knop meerdere malen indrukken
4. Rode LED in IR oog knippert
5. Toegangssleutel voor het IR oog houden en knop indrukken
6. Juiste programmering wordt d.m.v. een geluidssignaal bevestigd
7. Ter controle de knop van de toegangssleutel opnieuw indrukken
De GENIUS draait de vergrendelpunten in de wisselfunctie en geeft ze weer vrij

Afb. 21
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De meegeleverde toegangssleutels moeten eerst aangemeld worden, zoals beschreven onder punt 4.7
Het overzenden van de IR-code vindt plaats d.m.v. de nieuwste technieken. Met elke bediening, wordt een
nieuwe code meegestuurd. Een eenmaal gebruikte code is niet meer geldig. Als de gebruikte toegangssleu-
tel de juiste is, dan zal de Genius vrijgegeven worden (kenbaar gemaakt wordt door een geluidssignaal), de
Genius zal ontgrendelen en een nieuwe code wordt geprogrammeerd.

Belangrijk!!! De ontgrendeling d.m.v. het geïntegreerde toegangscontrolesysteem (op IR
basis) wordt niet opgeslagen door de Genius kan dus ook niet „opgevraagd“
worden.

De programmeersleutel dient u op een zodanige wijze te bewaren dat misbruik niet mogelijk is. De sleutel
is uitsluitend benodigd voor het programmeren.
Bij het zoekraken van een programmeersleutel dient deze sleutel (zie hiervoor: punt 4.7.3 „Programmeers-
leutel verloren“) door middel van een verwijder- en programmeerprogramma ongeldig gemaakt te worden.
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4.7.3 Programmeersleutel verloren (Nieuwe programmeersleutel programmeren)

Als u niet meer in het bezit bent van de programmeersleutel (bv. verloren of gestolen) dan wordt u
geadviseerd om de voedingsspanning (uit veiligheidsoverweging) uit te schakelen, totdat u (via
uw leverancier) in het bezit bent van een nieuwe programmeersleutel.

1. Alle vergrendelpunten naar binnen draaien
2. Deur openen en open houden
3. Voedingsspanning uitschakelen
4. Voedingsspanning inschakelen
5. Rode LED in IR oog knippert
6. Programmeer sleutel voor het IR oog houden en knop meerdere malen indrukken
7. Rode LED is aan
8. Juiste programmering wordt d.m.v. een geluidssignaal bevestigd
9. Alle toegangssleutels moeten opnieuw geprogrammeerd worden

4.8 Batterijen vervangen in de infrarood handzender Genius type B

Als de batterijen nog ca. 40% capaciteit hebben, zal dit, na het geven van een ontgrende-
lingssignaal, kenbaar gemaakt worden door drie piepjes. Dit is bedoeld als vooraankondi-
ging om de batterijen te vervangen. Alle functies kunnen echter nog enige tijd normaal

bediend worden. Na het wisselen van de batterijen zal er geen waarschuwings-
signaal meer zijn en alle reeds ingestelde functies zijn behouden.
Als de 2 batterijen (type CR2016) gewisseld worden, dan moet de achter-kant van
het handzenderhuis omhoog en gelijktijdig naar achter geschoven worden. De
batterijen aan de zijkant vastpakken en separaat richting schroef onder de
bovenste veer uitschuiven. Bij het plaatsen van de nieuwe batterijen moet de (+)
kant naar boven.
Voor de veiligheids maatregelen zie blz. 15 (punt 4.4.3)

Afb. 22

4.7.2 Toegangssleutel verloren (Alle aangemelde toegangssleutels wissen)

1. Alle vergrendelpunten naar binnen draaien
2. Deur openen en open houden
3. Voedingsspanning uitschakelen
4. Voedingsspanning inschakelen
5. Rode LED in IR oog knippert
6. Programmeer sleutel voor het IR oog houden en knop meerdere malen indrukken
7. Rode LED is aan
8. Juiste programmering wordt d.m.v. een geluidssignaal bevestigd
9. Alle nog aanwezige toegangssleutels moeten opnieuw geprogrammeerd worden
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5 SKG aanvullende eisen conform 

� Indien een buitenbediening (b.v. kaartlezer, code tableau) is aangebracht, dient de besturingseenheid
inpandig aangebracht te worden, zodat manipulatie niet mogelijk is.

� Besturings- en schakeldraden dienen onbereikbaar vanaf de buitenzijde te zijn aangebracht.
� Alle bedieningen aan de binnenzijde dienen uit het zicht en minimaal 1,5 meter uit de buitengevel

geplaatst te worden.
� De buitenbediening (b.v. kaartlezer, code tableau) dient een manipulatietijd te hebben van 200 uur.

(leessnelheid x aantal codemogelijkheden)
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