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MANUAL DE UTILIZARE 
 

SISTEM DE ACCES CU COD NUMERIC, OȚEL INOXIDABIL, 
REZISTENT LA INTEMPERII 

Cod produs: 751196 

 
 
 

IMPORTANT 
 
Stimate client, 
 

Contrar instrucțiunilor alăturate, acest sistem de acces cu cod numeric nu este dotat cu un contact releu, ci cu o ieșire tranzistor. 
 

Aveți grijă ca deschizătorul de ușă să fie adecvat pentru tensiune constantă (DC). 
Conectați deschizătorul de ușă la tensiunea de alimentare (+V/DC), iar cealaltă parte a deschizătorului de ușă cu cablul galben la 
sistemul de acces cu cod numeric. Cablul gri al sistemului de acces cu cod numeric nu mai este necesar. 
 

Țineți cont și de faptul că ieșirea alarmei (culoare cablu “verde” și “mov”) este de fapt o ieșire de comutare (TAMPER). 
 

Apelăm la atenția dumneavoastră. 
 

Echipa dvs. Conrad 
 
 
 

1. Introducere 
 

Stimate client, 
vă mulțumim pentru cumpărarea acestui produs. 
 

Acest produs îndeplinește cerințele tuturor directivelor europene și naționale în vigoare. Conformitatea sa a fost certificată, 
iar declarațiile și documentele justificative sunt deținute de către producător.  
 

Pentru a menține produsul în bună stare și pentru a asigura o funcționare lipsită de riscuri, utilizatorul trebuie să respecte 
instrucțiunile cuprinse în acest manual de utilizare! 
Citiți înainte de prima utilizare întreg manualul de utilizare, fiți atent la toate instrucțiunile de operare și siguranță! 
 

Toate numele de companii și produse sunt mărci înregistrate ale respectivilor proprietari. Toate drepturile sunt rezervate.  
 

2. Utilizare corespunzătoare 
 

Acest sistem de acces cu cod numeric este conceput cu scopul de a controla accesul într-o anumită încăpere (de ex. birou). Pot 
să fie stocați maxim 99 de utilizatori cu coduri diferite.  
 

În plus, acest sistem cu cod numeric dispune atât de o ieșire alarmă, cât și de o intrare alarmă (contact releu). 
 

Sistemul cu cod numeric poate fi utilizat doar cu o tensiune de 12 V/DC. Sistemul cu cod numeric are gradul de protecție IP54 și 
este adecvat pentru utilizarea în spațiu exterior neprotejat.  
 

O altă utilizare, decât cea descrisă anterior, nu este recomandată și ar putea deteriora produsul, ceea ce ar aduce cu sine riscul 
unui scurtcircuit, incendiu, șoc electric etc. 
 

Întreg produsul nu poate fi modificat sau refăcut. Instrucțiunile de siguranță trebuie neapărat să fie luate în considerare. Vă 
rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare și să-l păstrați pentru consultare ulterioară. 
 

3. Semnificații simboluri 
 

Semnul exclamării în interiorul unui triunghi indică instrucțiuni importante ce însoțesc produsul. 
 
 Simbolul mâinii apare la acordarea unor sfaturi și sugestii speciale în ceea ce privește operarea produsului. 
 

 

4. Instrucțiuni de siguranță 
 

Pentru daune provocate de nerespectarea acestui manual de utilizare se va anula garanția! Nu suntem răspunzători 
pentru daunele indirecte! 
Pentru vătămare de bunuri sau vătămare personală cauzată de manipularea necorespunzătoare sau de nerespectarea 
instrucțiunilor de siguranță nu ne asumăm nici o responsabilitate! În astfel de cazuri se anulează garanția.  
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Stimate client: următoarele instrucțiuni de siguranță și avertismente servesc atât protecției dispozitivului cât și protejării 
sănătății dumneavoastră. Citiți cu atenție următoarele puncte: 

 Nu este permisă modificarea sau reconstrucția produsului, deoarece acestea ar duce la invalidarea certificării și garanției. 

 Nu lăsați ambalajele nesupravegheate, acestea ar putea să devină jucării periculoase pentru copii. 

 În instituții comerciale trebuie să se respecte regulamentele de prevenire a accidentelor a asociațiilor profesionale pentru 
instalații electrice și echipamente.  

 Dacă se poate presupune că o funcționare în condiții de siguranță nu mai este posibilă, atunci dispozitivul trebuie să fie scos 
din funcțiune și să se ia măsuri împotriva unei utilizări accidentale a acestuia. 
Se poate presupune că o funcționare în condiții de siguranță nu mai este posibilă dacă: 
- dispozitivul este vizibil deteriorat, 
- aparatul nu mai funcționează și 
- după depozitare prelungită în condiții nefavorabile sau 
- după transport în condiții severe 

 Întreținerea, reglarea și repararea trebuie efectuate de către personal calificat. 

 Dacă aveți întrebări, care nu-și găsesc răspunsul în acest manual de utilizare, contactați serviciul nostru pentru clienți sau alt 
personal calificat.  

 

5. Elemente de operare și afișare 
 

 
 

1. Led “verde” 
Luminează la introducerea corectă a codului 
 

2. Orificiu pentru montare 
 

3. Led “roșu/portocaliu” 
Luminează roșu când sistemul de acces este în funcțiune. 
Luminează portocaliu când acesta se află în modul de programare. 

 
4. Tastatură  

 
5. Orificiu pentru montare 

 
 

 

6. Montare și conectare 
 

6.1 Montare 
Nu îndoiți sau striviți cablurile de conectare. Ar putea cauza scurtcircuite sau defectarea aparatului. 
Aveți grijă ca atunci când dați găuri în perete sau când strângeți șuruburile să nu se deterioreze vreun cablu sau țeavă. 
Asigurați-vă că nu expuneți capetele cablului de conexiune la umiditate. Capetele desfăcute ale cablurilor pot să fie 
folosite doar în încăperi uscate. Cablul ce iese din sistemul cu cod numeric trebuie să fie desfășurat (la montare în aer 
liber sau în zone umede) în așa fel încât acesta să se afle într-o încăpere uscată.  

 

Sistemul cu cod numeric are două orificii pentru montaj (2 și 5). Fixați produsul cu echipament de montare adecvat pe o 
suprafață verticală, rigidă și plană. 
 

6.2 Conectare 
Culoare cablu Funcție  Explicație 

ROȘU +12 V/DC Alimentare tensiune 

NEGRU - (masa) Alimentare tensiune 

GALBEN Conexiune pentru deschizător ușă Contact releu 

GRI Conexiune pentru deschizător ușă Contact releu 

ALB Conexiune pentru contact magnetic sau buton pentru deschizător ușă  

ALBASTRU Conexiune pentru contact magnetic sau buton pentru deschizător ușă  

PORTOCALIU Conexiune pentru tasta RESET  

MARO Conexiune pentru tasta RESET  

VERDE Ieșire alarmă Contact releu 

MOV Ieșire alarmă Contact releu 
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7. Operare 
 

7.1 Modul de programare 
Codul master preprogramat este 1234. 
Pentru a ajunge în modul de programare, introduceți codul master de două ori la rând. 
Exemplu: 12341234 
La o introducere corectă, ledul “roșu/portocaliu” își modifică culoarea de la roșu la portocaliu. Acum sunteți în modul de 
programare și puteți efectua setările ce urmează a fi descrise. 
Pentru a ieși din modulul de programare apăsați tasta #. 
 

 7.2 Setare cod master 
Pentru a seta un cod master nou introduceți, în timp ce vă aflați în modul de programare, următoarea combinație: 
* 00 MMMM 
MMMM reprezintă în acest caz combinația de 4 cifre a codului master dorit.  
 

7.3 Setare parolă utilizator 
Pentru a atribui o parolă nouă de utilizator introduceți, în timp ce vă aflați în modul de programare, următoarea combinație: 
Combinație de intrare pentru utilizatorii de la 01 până la 19: 
* XX UUUU 
Combinație de intrare pentru utilizatorii de la 20 până la 99: 
* 6 XX UUUU 
XX reprezintă în acest caz utilizatorul corespunzător. 
UUUU reprezintă în acest caz combinația de 4 cifre a parolei de utilizator dorite. 
 

7.4 Ștergere parolă utilizator 
Pentru a șterge o parolă de utilizator, introduceți, în modul de programare, următoarea combinație: 
* 50 XX 
XX reprezintă în acest caz utilizatorul (de la 01 până la 99), care urmează a fi șters. 
  

7.5 Setare cronometru 
Puteți stabili durata de declanșare a releului (culori cablu galben și gri) pentru sistemul electric de deschidere ușă. Introduceți 
următoarea combinație, în timp ce sunteți în modul de programare: 
* 20 TT 
TT reprezintă în acest caz 01 la 99 de secunde. 
Dacă se setează 00, contactul releu pentru deschizătorul de ușă este activ până ce se introduce din nou parola de utilizator. 
 

7.6 Blocare tastatură 
Dacă se introduce de cinci ori la rând o parolă greșită, tastatura (4) se blochează timp de 30 de secunde. 
Blocarea automată a tastaturii (30 de secunde) poate fi activată/dezactivată. Introduceți următoarea combinație în timp ce vă 
aflați în modul de programare: 
* 51 
 

7.7 Resetare 
Pentru a reveni la setările din fabricație procedați după cum urmează: 
• Deconectați sistemul cu cod numeric de la tensiunea de operare. 
• Scurtcircuitați cablul portocaliu cu cel maro pentru 5 secunde. 
• Reconectați tensiunea de operare în timp ce cablurile sunt scurtcircuitate. 
• Separați cele două cabluri scurtcircuitate după 5 secunde. 

Vă recomandăm conectarea unui buton NO (de ex. un întrerupător cu cheie). Astfel puteți efectua liniștit oricând o 
resetare.  

 

7.8 Declanșarea deschizătorului electric ușă 
Pentru a declanșa releul pentru deschizătorul electric al ușii (cablurile de culoare gri și galben), introduceți următoarea 
combinație în timp ce vă aflați în modul de programare. 
* UU XXXX 
UU reprezintă în acest caz utilizatorul (de la 01 la 99). 
XXXX reprezintă în acest caz parola utilizator corespunzătoare. 
 

7.9 Comutarea contactului releu pentru deschiderea ușii de la NC (normal închis) la NO (normal deschis) 
Puteți seta modul de comutare dorit al contactului releu pentru deschizătorul de ușă de la NC la NO. 
Pentru aceasta înlăturați capacul din spate al carcasei. Veți găsi acum un buton etichetat NO/NC. Setați respectivul buton la 
funcția dorită și puneți la loc capacul. 
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8. Întreținere și curățare 
 

Acest aparat nu necesită întreținere. Pentru curățare folosiți o cârpă curată, moale, pe care puteți să o umeziți cu apă călduță 
dacă e nevoie. 
Nu introduceți agenți de curățare agresivi, aceștia ar putea provoca decolorări. 
  

9. Debarasare 
 

Nu este permisă aruncarea produselor electrice și electronice la coșul de gunoi. 
Debarasați-vă de produs la sfârșitul duratei sale de viață conform dispozițiilor statutare legislative. 
 

 

10. Specificații tehnice 
 

Tensiunea de funcționare  12 V/DC 
Consum de energie  360 mA 
Deschizător ușă (contact releu) max. 60 V/2 A 
Dimensiuni   76 x 110 x 18 mm 
Masă    235 grame 
Grad de protecție   IP54 
Ieșire alarmă (contact releu) max. 30 V/DC, 100 mA 
Număr utilizatori   99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aceste instrucțiuni de utilizare sunt o publicație a German Electronics SRL (str. Cuza Vodă nr.61/A, Oradea, România) și Conrad Electronic SE (Klaus-Conrad 1, D-
92240 Hirschau, Germania). 
Toate drepturile, inclusiv cele aferente traducerii, sunt rezervate. Reproducerea (inclusiv traducerea) prin orice mijloace, de ex. prin fotocopiere, microfilmare sau prin introducerea în 
sisteme electronice de procesare a datelor, necesită în prealabil aprobarea scrisă a editorului. Retipărirea, chiar și parțială, este interzisă. 
Aceste instrucțiuni de utilizare reflectă specificațiile tehnice ale produsului la data tipăririi. Producătorul își rezervă dreptul de a opera modificări de natură  tehnică sau de design fără o 
înștiințare prealabilă. 

© 2016 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ediția în limba română) 
Toate drepturile rezervate 

 


