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Caracteristicile produsului







Patru moduri de deschidere: amprentă, cod, cartelă şi cheie mecanică.
120 utilizatori cu amprentă, 120 de utilizatori cu cartelă, o parolă
Amprenta master poate înregistra şi şterge amprentele celorlalţi utilizatori
Pentru întâlniri puteţi seta funcţia “Mâner liber”
Alertă pentru descărcare baterie
2 puncte de închidere

Funcţiile butoanelor de pe încuietoare:
Buton
Buton “0”
Button “1”
Buton “2”
Buton “3”

Funcţie
Activează încuietoarea
Intrare în modul de înregistrare
amprente
Intrarea în modul de ştergere
amprente
Setare parolă (cod)

Alte funcţii
Intrarea în modul de programare
Se referă la amprenta master a
grupului
Se referă la amprentele utilizatorilor
Se referă la amprentele temporare

Indicaţii luminoase:
1. Operaţie reuşită: ledul verde se aprinde, semnal sonor: 2 bip-uri lungi
2. Operaţie eşuată: ledul roşu se aprinde, semnal sonor: 2 bip-uri scurte
3. Uşă deschisă: semnal sonor: veţi auzi motorul electric al încuietorii învârtindu-se o dată,
indicând că încuietoarea este în modul “Deschis”
Uşă închisă: semnal sonor: veţi auzi motorul electric al încuietorii învârtindu-se de 2 ori,
indicând că încuietoarea este în modul “Închis”.
4. Funcţia “Mâner liber”: semnal sonor: 1 bip, după ce setarea s-a realizat cu succes, ledul
verde va pâlpâi la fiecare 5 secunde.

Dimensiuni:
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1. Înregistrare amprentă şi parolă
Tip
Amprentă master

Cantitate
10

Amprentă utilizator
Amprentă temporară
Cartelă Mifare
Parolă (cod)

90
20
120
1

Drepturi
Adăugare/Ştergere amprente,
cartele şi parole
Deschide uşa
Deschide uşa
Deschide uşa
Deschide uşa

2. Setări prestabilite din fabrică
2.1. Iniţializarea încuietorii
a) Dezasamblaţi încuietoarea şi îndepărtaţi partea asamblată din faţă
b) Îndepărtaţi masca bateriilor şi scoateţi o baterie, apoi apăsaţi orice buton.
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c) Găsiţi un obiect subţire cu ajutorul căruia să apăsaţi în zona marcată cu “CLR SET”
(reset) de pe partea asamblată din faţă.
d) Tineţi apăsat butonul “CLR SET”, în acelaşi timp introduceţi bateria înapoi şi aşteptaţi 5
secunde.
e) După aproximativ 5 secunde veţi auzi un bip scurt, motorul învârtindu-se, apoi din nou
un bip lung.
f) Iniţializarea încuietorii s-a realizat cu succes.
2.2. Parolă implicită
Parola setată din fabrică este: 123 123 123 12
Sub setarea implicită din fabrică orice amprentă şi cartelă Mifare poate deschide uşa.
Notă: după iniţializarea încuietorii, toate amprentele înregistrate anterior au fost şterse, iar
încuietoarea trece în modul de funcţionare conform setărilor prestabilite din fabrică. Orice
amprentă poate deschide uşa, iar amprenta master, amprentele utilizatorilor, parolele trebuie
setate din nou.

3. Înregistrare amprentă master/amprente utilizatori/ amprente
temporare/ Cartele Mifare/ Parolă
3.1.

Înregistrare amprentă master
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip,
în zona de citire a amprentelor va pâlpâi o
lumină roşie şi se va auzi motorul încuietorii
Ledul verde este activat şi se va auzi un bip

Apăsaţi butonul “0”, puteţi un deget în
zona de citire a amprentelor
Apăsaţi butonul “1” pentru a intra în
modul de programare
Apăsaţi butonul “1” din nou pentru a
stabili amprenta master

Ledul verde este activat şi se va auzi un bip,
iar lumina roşie din zona de citire a
amprentelor rămâne activată
Când lumina roşie din zona de citire este
activată, puneţi degetul, veţi auzi un bip.
Îndepărtaţi degetul, iar apoi puneţi-l din nou
în zona de citire. Dacă înregistrarea
amprentei s-a realizat cu succes se vor auzi
2 bipuri lungi.
Veţi auzi motorul încuietorii învârtindu-se,
iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”

Puneţi degetul a cărui amprentă doriţi
să o înregistraţi în zona de citire a
amprentelor şi înregistraţi-o de 2 ori.
Aveţi grijă să o plasaţi pe centrul zonei
de citire.
Amprenta master a fost setată
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Notă: după ce aţi stabilit amprenta master, parola implicită va fi ştearsă.
3.2.

Înregistrare amprente utilizatori
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip, în
zona de citire a amprentelor va pâlpâi o
lumină roşie şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “1” pentru a intra în
modul de programare
Apăsaţi butonul “2” pentru a seta
amprentă utilizator

Ledul verde este activat şi se va auzi un bip
Ledul verde este activat şi se va auzi un bip,
iar lumina roşie din zona de citire a
amprentelor rămâne activată
Când lumina roşie din zona de citire este
activată, puneţi degetul, veţi auzi un bip.
Îndepărtaţi degetul, iar apoi puneţi-l din nou
în zona de citire. Dacă înregistrarea
amprentei s-a realizat cu succes se vor auzi 2
bipuri lungi.
Veţi auzi motorul încuietorii învârtindu-se,
iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”

Puneţi degetul utilizatorului în zona
de citire. A se citi amprenta de 2 ori.

Amprenta utilizatorului a fost setată

Notă: După ce aţi înregistrat prima amprentă utilizator cu succes, continuaţi să înregistraţi
amprente pentru utilizatori cât timp lumina roşie din zona de citire este încă activată.
Nu încercaţi să înregistraţi amprenta master ca şi amprentă utilizator!

6

3.3.

Înregistrare amprente temporare
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip,
în zona de citire a amprentelor va pâlpâi o
lumină roşie şi se va auzi motorul
încuietorii
Ledul verde este activat şi se va auzi un bip

Apăsaţi butonul “0”, puneţi degetul
pentru care este înregistrată amprenta
master în zona de citire a amprentelor
Apăsaţi butonul “1” pentru a intra în
modul de programare
Apăsaţi butonul “3” pentru a seta
amprenta temporară

Ledul verde este activat şi se va auzi un
bip, iar lumina roşie din zona de citire a
amprentelor rămâne activată
Puneţi degetul utilizatorului în zona de
Când lumina roşie din zona de citire este
citire. A se citi amprenta de 2 ori.
activată, puneţi degetul, veţi auzi un bip.
Îndepărtaţi degetul, iar apoi puneţi-l din
nou în zona de citire. Dacă înregistrarea
amprentei s-a realizat cu succes se vor auzi
2 bipuri lungi.
Amprenta temporară a fost setată.
Veţi auzi motorul încuietorii învârtindu-se,
iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”
Notă: După ce aţi înregistrat prima amprentă temporară cu succes, continuaţi să înregistraţi
amprente temporare cât timp lumina roşie din zona de citire este încă activată.
Nu încercaţi să înregistraţi amprenta master ca şi amprentă utilizator!
3.4.

Înregistrare cartele Mifare
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip,
în zona de citire a amprentelor va pâlpâi o
lumină roşie şi se va auzi motorul
încuietorii
Ledul verde este activat şi se va auzi un
bip
Ledul verde este activat şi se va auzi un
bip, iar lumina roşie din zona de citire a
amprentelor rămâne activată
Se va auzi un bip lung, ledul verde va
rămâne activat, iar lumina roşie din zona
de citire a amprentelor va pâlpâi.

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “1” pentru a intra în
modul de programare
Apăsaţi butonul “0”
Puneţi cartelele care doriţi să le înrolaţi
în zona de inducţie a încuietorii
Cartelele Mifare au fost setate
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Notă: După ce aţi înrolat cu succes prima cartelă, continuaţi să înregistraţi şi alte cartele.
3.5.

Setare parolă (PIN)
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “3” pentru a intra în
modul de programare
Introduceţi PIN-ul format din 11 cifre
(nu puteţi începe cu cifra “0”)
PIN-ul a fost setat

Ledul verde este activat şi se va auzi un
bip
La introducerea PIN-ului ledul verde va fi
activat şi se vor auzi 2 bip-uri lungi
Veţi auzi motorul încuietorii învârtinduse, iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”

Notă: PIN-ul trebuie să fie format din 11 cifre, iar prima cifră nu poate fi “0”.

4. Ştergere amprente/ cartele/ PIN
4.1.

Ştergere amprente utilizatori
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “2” pentru a intra în
modul de ştergere
Apăsaţi butonul “2” pentru a şterge
amprentele utilizatorilor

Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un
sunet prelungit, iar lumina roşie din zona
de citire a amprentelor va pâlpâi emiţând
un semnal sonor prelungit
Veţi auzi motorul încuietorii învârtinduse, iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”

Amprentele utilizatorilor au fost şterse
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4.2.

Ştergere amprente temporare
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “2” pentru a intra în
modul de ştergere
Apăsaţi butonul “3” pentru a şterge
amprentele temporare

Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un
sunet prelungit, iar lumina roşie din zona
de citire a amprentelor va pâlpâi emiţând
un semnal sonor prelungit
Veţi auzi motorul încuietorii învârtinduse, iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”

Grupul de amprente temporare a fost
şters

4.3.

Ştergere cartele Mifare
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “2” pentru a intra în
modul de ştergere
Apăsaţi butonul “0” pentru a şterge
cartelele Mifare

Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii
Ledul verde nu va mai fi activ, emiţând un
semnal sonor prelungit, iar apoi un bip
scurt
Veţi auzi motorul încuietorii învârtinduse, iar încuietoarea se întoarce la modul de
“Închis”

Grupul de cartele Mifare a fost şters
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4.4.

Ştergere amprentă Master
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul pentru care este înregistrată
amprenta master în zona de citire a
amprentelor
Apăsaţi butonul “2” pentru a intra în
modul de ştergere
Apăsaţi butonul “1” pentru a confirma
amprentele master care doriţi să le
ştergeţi

Ledul verde este activat şi se va auzi un
bip
Ledul verde este activat, se va auzi un
sunet prelungit, iar lumina roşie din zona
de citire a amprentelor va pâlpâi emiţând
un semnal sonor prelungit
Veţi auzi un bip lung, ledul verde nu va
mai fi activ, iar lumina roşie din zona de
citire a amprentelor va pâlpâi.

Grupul de amprente master a fost şters

Notă: O dată ce grupul de amprente master a fost şters, încuietoarea se va întoarce la setările din
fabrică, toate amprentele fiind şterse, iar PIN-ul va fi cel setat din fabrică.

5. Instrucţiuni de utilizare
5.1.

Deschidere cu amprentă
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Ledul verde este activat, se va auzi un bip
şi se va auzi motorul încuietorii

Apăsaţi butonul “0”, apoi puneţi
degetul cu amprentă înregistrată în zona
de citire a amprentelor
Apăsaţi mânerul pentru a deschide uşa
5.2.

În caz contrar se va bloca după 5 secunde

Deschidere cu cartelă
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Indicatorul verde va pâlpâi, se va auzi un
bip lung, iar apoi se va auzi motorul
încuietorii învârtindu-se
În caz contrar se va bloca după 5 secunde

Puneţi cartelele Mifare înrolate sub
zona de citire a amprentelor, iar
încuietoarea va fi activată automat
Apăsaţi mânerul pentru a deschide uşa
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5.3.

Deschidere cu PIN
Operaţie

Indicaţii luminoase şi sonore ale
încuietorii
Indicatorul verde este activat, veţi auzi un
bip şi sunetul motorului încuietorii
învârtindu-se
În caz contrar se va bloca după 5 secunde

Introduceţi correct codul PIN format
din 11 cifre
Apăsaţi mânerul pentru a deschide uşa
5.4.

Setare mod “Mâner liber”

Această opţiune permite accesul tuturor persoanelor fără a fi nevoie să se citească amprente
sau cartele; practic, încuietoarea rămâne în modul “Deschis”.
Pentru a intra în modul “Mâner liber” ţineţi apăsat butonul “0” timp de 5 secunde după ce aţi
deschis uşa.
Pentru a ieşi din modul “Mâner liber” puneţi o amprentă înregistrată în zona de citire a
amprentelor sau introduceţi PIN-ul pentru a anula modul “Mâner liber”.
5.5.

Deschidere cu cheia mecanică

Pentru a deschide uşa folosind cheia mecanică îndepărtaţi masca bateriilor folosindu-vă de o
şurubelniţă. Masca este prinsă cu un şurub în partea inferioară a şildului. După ce aţi îndepărtat
masca folosiţi cheia mecanică pentru a deschide uşa.

6. Schimbarea bateriilor
Pentru a schimba bateriile îndepărtaţi masca bateriilor folosindu-vă de o şurubelniţă. Masca
este prinsă cu un şurub în partea inferioară a şildului. După ce aţi îndepărtat masca, scoateţi
bateriile descărcate şi introduceţi unele noi.
Important:



Când introduceţi bateriile asiguraţi-vă că le introduceţi corect respectând poziţionarea
lor în funcţie de semnele polilor negativ şi pozitiv.
Când schimbaţi bateriile asiguraţi-vă că nu introduceţi baterii descărcate
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Vă rugăm respectaţi mediul şi transportaţi bateriile descărcate la un centru de
colectare.

7. Posibile erori
Eroare
La punerea degetului în zona
de citire a amprentelor, ledul
roşu rămâne activat şi se aud 2
bipuri scurte. Uşa nu se
deschide
Uşa nu se deschide deşi
amprenta este validă. Ledul
roşu rămâne activat şi se aud 2
bipuri scurte.
Ledul roşu rămâne activat

Semnal sonor prelungit la
deschiderea uşii
Niciun răspuns la apăsarea
butoanelor
Amprentele nu pot fi citite

Nu se poate intra în modul de
înregistrare/ ştergere

Cauză
1. Amprenta nu este
înregistrată
2. Amprenta a fost
ştearsă

Soluţie
Puneţi o amprentă validă

1. Degetul nu a fost
poziţionat corect pe
zona de citire a
amprentelor.
2. Amprenta digitală este
deteriorată
1. Baterii descărcate
2. Eroare a plăcii
electronice
Baterii descărcate

Puneţi degetul din nou în zona
de citire a amprentelor.
Încercaţi să poziţionaţi degetul
în aceeaşi poziţie ca la
înregistrarea amprentei.

1. Baterii descărcate
2. Blocat cu cheia
1. Degetul este prea
murdar
2. Degetul este prea uscat
3. Degetul este prea ud
4. Zona de citire este
prăfuită
5. Degetul nu este
poziţionat corect în
zona de citire a
amprentelor
1. Degetul folosit nu este
cel înregistrat pentru
amprenta master
2. Operaţia nu este
executată corect
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1. Schimbaţi bateriile.
2. Verificaţi cablajul
interior
Schimbaţi bateriile
1. Schimbaţi bateriile
2. Încercaţi 3 minute mai
târziu
1. Curăţaţi degetul
2. Umeziţi un pic degetul
3. Ştergeţi degetul
4. Curăţaţi zona de citire
a amprentelor
5. Puneţi degetul în
poziţia în care aţi
înregistrat amprenta
1. Confirmaţi deschiderea
cu amprenta master
2. Contactaţi furnizorul
pentru a fi îndrumat

