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MANUAL DE UTILIZARE 

TASTATURĂ NUMERICĂ CONTROL ACCES, 1 CANAL 
Cod produs: 754389 

 
 

1. Introducere 
Stimate client, 
Vă mulțumim pentru că ați ales să cumpărați produsul nostru.  
Acest produs este realizat conform directivelor naționale și europene în vigoare.  
Pentru a păstra intactă funcționalitatea aparatului și pentru a putea folosi produsul în siguranță respectați întocmai instrucțiunile 
prezentate în acest manual! 
 

Manualul de utilizare aparține acestui produs. Manualul include instrucțiuni importante privind punerea în funcțiune și 
operarea produsului. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.  
Înmânați acest manual și altor persoane, cărora le puneți la dispoziție produsul. 
Toate denumirile și descrierile produsului incluse în manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile 
rezervate.  

 

2. Domenii de utilizare 
Această tastatură numerică asigură siguranța accesului în clădiri (de ex. un birou). Se pot salva maxim 100 de utilizatori cu coduri 
diferite.  
Funcția blocarea accesului (1…999 secunde sau comutare on/off) împiedică accesul neautorizat (de ex. cu ocazia ședințelor, în 
timpul nopții). 
Folosind ieșirea releu (1x contact de comutare, max. 28 V, 5 A) puteți controla un dispozitiv deschidere uși sau alte aparate (de ex. 
o alarmă).  
Tastatura numerică funcționează numai la o tensiune de 12 – 24 V/DC sau 12 – 24 V/AC.  
Utilizarea produsului este permisă numai în spații închise, uscate. Produsul nu are voie să devină umed sau ud.  
Este interzisă reconfigurarea sau modificarea produsului. Respectați întocmai instrucțiunile de siguranță din acest manual.  
Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc.  

 

3. Explicații simboluri 
 
Simbolul „fulger în triunghi” este folosit atunci când există pericole legate de sănătatea umană, de ex. electrocutare. 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
Simbolul „săgeată” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  

 

4. Conținut colet 
 Tastatură numerică 

 Carcasă din plastic pentru montarea aparentă 

 Șuruburi de fixare 

 1x diodă tip 1N4004 sau similar 

 Manual de utilizare  
 

5. Caracteristici 
 Se poate comuta între 2 moduri de funcționare: 

 Modul de funcționare “Single user”: 1x cod master, 1x cod utilizator, 1x cod blocare acces (fiecare cod are 4 poziții) 

 Modul de funcționare “Multi user”: 1x cod master, 100x coduri utilizator, 10x coduri blocare acces (fiecare cod are 4-8 poziții) 

 Releu cu 1x contact de comutare, max. 28 V, 5A, pentru controlul unui mecanism deschidere ușă sau al altor aparate (de ex. 
alarmă) 

 Contact conectare pentru tasta mecanism extern deschidere ușă (tip N.O., contact de închidere) 

 3 leduri pentru controlul funcționării (roșu = blocare acces, galben = standby/modul programare, verde = releu activat) 

 Iluminare albastră taste (după apăsarea tastelor crește automat luminozitatea iluminării tastelor) 

 Ton taste (poate fi dezactivat) 
 

6. Instrucțiuni de siguranță 
În cazul defecțiunilor produse ca urmare a nerespectării instrucțiunilor prezentate în acest manual de utilizare se 
pierde dreptul la garanție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru daunele ce pot rezulta în aceste situații! 
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Nu ne asumăm răspunderea pentru daunele materiale sau umane ce pot rezulta ca urmare a operării nepotrivite a 
aparatului sau a nerespectării instrucțiunilor de siguranță prezentate în manual. În aceste cazuri se pierde dreptul la 
garanție!  

 Din motive legate de siguranță și autorizare (CE) nu sunt permise reconfigurarea și/sau modificarea arbitrară a produsului.  

 Întreținerea sau repararea produsului pot fi realizate numai de către persoane specializate sau ateliere service, familiarizate 
cu pericolele asociate, respectiv normele în vigoare.  

 Contactul releu poate suporta o sarcină de maxim 28 V, 5A. Sunt interzise valori mai mari de tensiune (de ex. tensiune de rețea) 
sau curent; pericol de moarte prin electrocutare! 

 Produsul nu este o jucărie și de aceea nu are ce căuta în mâinile copiilor.  

 Produsul poate fi montat și poate funcționa numai în spații interioare uscate, închise.  

 Nu este permisă funcționarea produsului în medii cu conținut mare de praf, gaze, vapori sau solvenți inflamabili. Pericol de 
explozie și incendiu! 

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni jucării periculoase 
pentru copii. 

 Manevrați produsul cu grijă; șocurile, loviturile sau căderea chiar și de la înălțimi relativ mici pot defecta aparatul.  

 Dacă aveți alte întrebări decât cele la care s-a răspuns în acest manual de utilizare vă rugăm să vă adresați departamentului 
nostru tehnic sau unui specialist. 

 

7. Elementele de control și conexiunile 

 
1 Șuruburi de fixare pentru placa frontală 
2 Led roșu (funcția blocare acces este activată) 
3 Led galben (led funcționare) 
4 Led verde (releul este activat) 
5 Câmp taste 
6 Cleme cu șurub pentru conectarea tensiunii de funcționare (12 – 24 V/AC sau V/DC) 
7 Cleme cu șurub pentru ieșirea releului (N.O. = contact normal deschis, N.C. = contact normal închis, COM = contact central), 

sarcina maximă contact 28 V, 5 A 
8 Clema cu șurub EG IN pentru tasta deschidere ușă 
9 Releu 
10 Buzzer Piezo 
11 Jumper pentru activarea modului programare, atunci când a fost uitat codul master (DAP = Direct Access to Programming = 

acces direct la programare) 
 

8. Montarea și conectarea 
Nu îndoiți și nu striviți cablurile de conexiune. În caz contrar pot să apară distorsiuni în funcționare, scurtcircuite precum 
și defecțiuni ale aparatului.  
Conectarea se poate realiza numai dacă produsul este decuplat de la tensiune.  

 Prima dată demontați placa frontală cu câmpul de taste de pe carcasa din plastic. În acest sens scoateți cele două șuruburi de 
fixare.  

 Montați carcasa din plastic pe perete. Pentru a trece cablul spargeți un mic orificiu în componenta rotundă din plastic.  

 Pentru înșurubare folosiți șuruburi și dacă este nevoie dibluri. Aveți grijă să nu secționați cabluri sau țevi în timpul găuririi, 
respectiv înșurubării.  

 Conectați cablurile la clemele cu șurub corespunzătoare. Manualul include și un exemplu pentru conectare.  

 Cele două cleme cu șurub 12 – 24 V AC/DC se folosesc pentru conectarea tensiunii de funcționare. Puteți folosi atât tensiune 
continuă, cât și tensiune alternativă, în funcție de ceea ce aveți la dispoziție în locul de montare (de ex. transformator pentru 
sonerie sau bloc de alimentare de la rețea etc.). Dacă folosiți tensiune continuă (DC) respectați la conectare polaritatea corectă 
(plus/+ și minus/-). În cazul tensiunii alternative (AC) polaritatea nu joacă niciun rol.  
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 Cele trei cleme cu șurub N.O., N.C. și COM se conectează direct la contactul releului. Releul are o sarcină maximă de 28 V, 5 A.  
 

Nu conectați aici niciodată tensiunea de rețea! Pericol de moarte prin electrocutare!  
 

N.O. = normally open = contact deschis în starea de repaus = contact de închidere 
N.C. = normally closed = contact închis în starea de repaus = contact de deschidere 
COM = common = contact central  

 

 La clema cu șurub EG IN se poate conecta tasta unui dispozitiv de deschidere ușă, care de exemplu poate fi instalat în interior, 
lângă ușă. Prin apăsarea tastei releul este activat o durată de timp similară cu cea necesară pentru introducerea codului 
utilizator.  

Dacă nu aveți nevoie de această funcție, atunci nu conectați nimic la clema cu șurub EG IN.  
 

 
A Alimentare (de ex. bloc de alimentare de la rețea 12 V/DC) 
B Tasta dispozitiv deschidere ușă (dacă aveți nevoie de mai mult decât o tastă, atunci legați-le în paralel) 
C Deschizător ușă 
D Dioda de protecție (inclusă în coletul tastaturii numerice) 
E În funcție de tipul de dispozitiv pentru deschiderea ușii folosiți fie conexiunea N.O. sau N.C. a tastaturii numerice (fail secure – 

N.O., fail safe – N.C.) 
Deschidere ușă Fail-secure: zăvorul ușii este deschis numai dacă este aplicată tensiunea de funcționare (modul obișnuit). 
Conectați dispozitivul la conexiunea N.O.  
Deschidere ușă Fail-safe: zăvorul ușii este deschis numai dacă lipsește tensiunea de funcționare (mod mai rar, se folosește de 
ex. pentru ușile cu acces în caz de evacuare de urgență, căci ușa este deschisă în cazul unei pene de curent). Conectați 
dispozitivul la conexiunea N.C.  

 Verificați dacă jumperul DAP se află în poziția OFF.  

 Instalați placa frontală pe carcasa din plastic. Aveți grijă că nu striviți cablurile, respectiv ca acestea să nu se desprindă de pe 
clemele cu șurub.  

 Dacă este nevoie folosiți colier de cabluri.  

 Fixați placa frontală cu ajutorul șuruburilor desfăcute la începutul operațiilor.  

 Aplicați tensiunea de funcționare. Acum trebuie să se activeze iluminarea în albastru a tastelor, iar ledul galben să clipească 
lent (standby).  

 

9. Semnalele acustice și indicatoarele led  
Cele trei leduri din partea frontală (vezi imaginea din cap. 7, pozițiile 2, 3 și 4) au următoarele funcții:  
 

Led roșu 
Ledul se aprinde după activarea funcțiile blocare acces. În acest mod de funcționare releul din tastatura numerică nu poate fi 
activat folosind codurile utilizator.  
Tastatura numerică este din nou funcțională numai după reintroducerea codului pentru blocare acces și stingerea ledului.  
 

Led galben 
Acest led, împreună cu buzzerul Piezo integrat, are rol în confirmare, respectiv funcționare.  

 

Stare Buzzer Piezo Led 

Modul programare - Este permanent aprins 

Acționare taste 1x bip 1x clipire 

Codul introdus este ok 2x bip 2x clipire 

Codul introdus nu este ok 5x bip 5x clipire 
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Jumper DAP pe ON Bip continuu Clipire continuă 

Standby - 1x clipire la fiecare 2 sec. 

Releu activat 1x sunet prelungit (1s) -  

Ledul galben clipește 5x (suplimentar 5x semnal acustic) dacă între două apăsări ale tastelor trec mai mult de 10 secunde, 
respectiv dacă introducerea unui cod durează mai mult de 30 de secunde.  

 

Led verde 
Releul este activat prin introducerea unui cod corect. Durata de activare este în funcție de programarea realizată (1 …999 secunde, 
respectiv funcționare comutare/toggle).  
 

10. Programarea 
Între două apăsări ale tastelor trebuie să treacă maxim 10 secunde, căci în caz contrar datele introduse nu sunt preluate 
și apare un mesaj de eroare (ledul galben clipește 5x și se aud 5 semnale acustice).  

 
a. Start modul programare 
În setarea de bază codul master are valoarea “0000”. Pentru a intra în modul programare introduceți codul master și apoi apăsați 
tasta steluță.  

 
 

Din motive de siguranță vă recomandăm să modificați cât mai repede codul master (vezi cap. 10, c).  
După înlocuirea codului master trebuie să introduceți evident noul cod master pentru a intra în modul programare.  

După startul modului programare ledul galben luminează permanent. După aceea puteți realiza tipurile de programare descrise 
mai jos.  
 
b. Comutarea modului de funcționare 

Mod de funcționare “Single user” 
 

Modul de funcționare “Multi user” 
 

La comutarea între cele două moduri de funcționare sunt șterse toate codurile utilizator, iar tastatura numerică reia 
setările din fabricație.  
Codul master se păstrează însă, el nu este resetat. De aceea la comutarea între modul de funcționare “Multi user” și 
modul de funcționare “Single user” codul master trebuie să aibă neapărat 4 poziții!  

 

Modul de funcționare “Single user” 
În acest mod de funcționare se poate programa numai un singur cod utilizator cu 4 poziții (0000 până la 9999). Orice persoană 
care cunoaște acest cod utilizator poate activa de ex. un dispozitiv de deschidere ușă conectat la tastatura numerică.  
În plus, se poate programa un cod pentru blocarea accesului (tot cu 4 poziții). Cu acest cod accesul poate fi blocat pe timp scurt 
pentru 1….999 secunde sau accesul poate fi activat/dezactivat.  
Funcția “Auto entry” (vezi cap. 10, g) este activată automat în acest mod de funcționare. De aceea releul este activat imediat după 

introducerea codului utilizator cu 4 poziții. După introducerea codului utilizator nu mai este nevoie să apăsați tasta diez .  
 

Dacă doriți acest cod poate fi modificat prin dezactivarea funcției “Auto entry” (vezi cap. 10, g). După aceea trebuie să 

confirmați introducerea codului utilizator cu 4 poziții folosind tasta diez .  
 

Modul de funcționare “Multi user” 
În acest mod de funcționare puteți programa maxim 100 de coduri utilizator, ce pot avea 4 – 8 poziții (de ex. 1234, 123456, 
98765432 etc.). 
De asemenea, puteți programa maxim 10 coduri pentru blocarea accesului (4 – 8 poziții). Astfel accesul poate fi blocat pe termen 
scurt timp de 1 ….999 secunde sau accesul poate fi activat/dezactivat.  
Deoarece codurile individuale pot fi șterse și apoi reprogramate, acest mod de funcționare este optim pentru utilizarea de ex. într-
un birou care presupune accesul mai multor persoane.  

După introducerea unui cod cu 4 – 8 poziții trebuie să-l confirmați cu tasta diez  (dacă funcția auto-entry este dezactivată, 
setarea de bază).  
Dacă codul introdus este corect releul se activează.  

Important! 
Lungimea codului master și a codului utilizator poate fi diferită (de ex. cod master 8 poziții și cod utilizator 5 poziții).  
Dacă funcția “auto entry” (vezi cap. 10, g) a fost activată, atunci lungimea codului master și a codului utilizator trebuie să 

fie identică (fiecare cu 4 – 8 poziții). După introducerea codului nu mai este nevoie de confirmare cu tasta diez .  
 
c. Programarea codurilor master/utilizator 

Programarea depinde de modul de funcționare (Single user sau Multi user) selecționat, vezi cap. 10, b. 
În modul de funcționare “Single user” există numai un singur cod utilizator și un cod pentru blocare acces; lungimea 
codului trebuie să fie de 4 poziții.  
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În modul de funcționare “Multi user” se pot programa maxim 100 de coduri utilizator și 10 coduri diferite pentru funcția blocare 
acces. Lungimea codului trebuie să fie de 4 – 8 poziții.  

 
1. Modul de funcționare “Single user” 
0 + cod 4 poziții + # = programare cod master 

Exemplu:  = cod master modificat la 1234 
1 + cod 4 poziții + # = programare cod utilizator  

Exemplu:  = cod utilizator modificat la 9876 
2 + cod 4 poziții + # = programare cod pentru blocare acces 

Exemplu:  = setare cod pentru blocare acces la 3333 
 

Dacă în modul normal de funcționare introduceți codul pentru blocare acces, acesta va putea fi anulat numai prin 
reintroducerea codului.  
Codul utilizator nu mai poate activa tastatura numerică pe durata blocării accesului.  
Această funcție este utilă de ex. atunci când este nevoie de restricționarea accesului de ex. într-un birou pe timpul nopții 
sau în anumite zile.  

 
2. Modul de funcționare “Multi user” 

Important:  
Lungimea codului master și a codurilor utilizator poate fi diferită (de ex. cod master 8 poziții și cod utilizator 5 poziții). 
Puteți seta coduri cu 4 – 8 poziții.  
Dacă a fost activată funcția “Auto entry” (vezi cap. 10, g), atunci lungimea codului master și a codului utilizator trebuie să 
fie identică (de ex. 5 poziții).  

 
Atenție:  
Atunci când alegeți codurile utilizator și codurile pentru blocarea accesului este important să nu folosiți un cod care se 

deosebește în ceea ce privește prima poziție, prin modificarea acesteia cu +2 sau -2.  

Exemplu: A fost programat codul utilizator  

Codul  sau  nu mai poate fi programat pentru un alt utilizator.  

sau  
Explicația: Acesta este folosit la alte modele de tastaturi numerice drept semnalizare de ex. a unei spargeri (funcția nu este 
disponibilă la această tastatură numerică, deoarece produsul nu include componentele electronice necesare în acest sens). În 
acest mod de funcționare introducerea greșită a unui cod deschide ușa, dar declanșează și alarma. Această funcție nu este însă 
disponibilă la acest model de tastatură numerică.  
Releul din tastatura numerică este deschis în principiu și de codurile a căror primă poziție este diferită cu +2 sau -2.  

Exemplu: A fost programat codul utilizator  

Codul  sau  activează de asemenea releul. Aceasta nu este o eroare, ci comportamentul normal al 
produsului conform explicației de mai sus.  
 
0 + cod 4 – 8 poziții + # = programare cod master 

Exemplu:  = setare cod master la 123456 
1 + număr utilizator 2 poziții + cod 4 – 8 poziții + # = programare cod utilizator  
Numărul utilizator trebuie să aibă 2 poziții (00 - 99). În acest fel puteți programa maxim 100 de coduri utilizator.  
Exemplu:  = număr utilizator 8 setat cu codul 9876 
2 + număr utilizator 1 poziție + cod 4- 8 poziții + # = programare cod pentru blocare acces.  
Exemplu:  = blocare acces pentru număr utilizator 7 setat cu codul 33333.  
Numărul utilizator trebuie să aibă 1 poziție (0 - 9). Astfel se pot programa maxim 10 numere utilizator, care pot declanșa blocarea 
accesului.  

Dacă mai târziu, în modul normal de funcționare, se introduce codul pentru blocarea accesului, funcția poate fi 
dezactivată numai prin reintroducerea codului.  
În timp ce este blocarea accesului este activă (ledul roșu luminează permanent) niciunul dintre codurile utilizator nu poate 
activa releul din tastatura numerică.  
Această funcție este utilă de ex. dacă accesul într-un birou trebuie restricționat pe timpul zilei sau în anumite zile.  

 
d. Configurarea funcției releului 
Funcția releului la introducerea unui cod utilizator corect:  

 
40 + timpul în 1…999 secunde + # = releu activat pentru 1…999 secunde 
Dacă a fost introdus codul utilizator corect această setare activează releul pentru o anumită perioadă de timp. După scurgerea 
acestei perioade de timp releul se decuplează automat, iar tastatura numerică se află din nou în modul standby.  
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Dacă tastatura numerică trebuie să activeze un mecanism de deschidere ușă este suficientă în mod normal o setare pentru timp 
între 1 și 5 secunde.  

Exemplu:  = releu activat pentru 5 secunde, dacă a fost introdus codul utilizator corect.  

 = modul de funcționare comutare (toggle) 
La fiecare introducere corectă a codului utilizator releul comută la următoarea poziție (on – off – on – off…). 

 = modul de funcționare comutare (toggle) cu introducere rapidă date 
Dacă ați selectat această funcție, atunci releul este activat prin introducerea primelor două cifre ale codului utilizator și apăsarea 
tastei diez. 

Din motive de siguranță pentru dezactivarea releului introduceți codul în întregime.  
 

Funcția releului la introducerea unui cod corect pentru blocarea accesului:  
50 + timp 1…999 secunde + # = activare blocare acces pentru 1 ….999 secunde.  
Această setare activează blocarea accesului pentru o anumită perioadă de timp, dacă a fost introdus codul corect; se aprinde ledul 
roșu. După scurgerea acestei perioade de timp blocarea accesului este dezactivată automat, iar tastatura numerică se află din nou 
în modul standby.  

Exemplu:  = activarea blocării accesului pentru 600 secunde (10 minute), dacă a fost introdus codul corect.  
 

 = modul de funcționare comutare (toggle) 
La fiecare introducere corectă a codului se activează, respectiv dezactivează blocarea accesului.  

 

= modul de funcționare comutare (toggle) cu introducerea rapidă a datelor 
Dacă ați selectat această funcție, atunci pentru a activa blocarea accesului este suficient dacă introduceți primele două cifre ale 

codului și apoi apăsați tasta diez .  
 

Din motive de siguranță pentru a dezactiva blocarea accesului introduceți codul în întregime.  
 
e. Reacția la date introduse incorect 

 
După 10 introduceri incorecte de date tastele sunt blocate timp de 30 de secunde.  

 + număr date introduse incorect 5…10 +  
După un număr setabil de introduceri greșite de date (5…10) tastele sunt blocate timp de 15 minute.  

Exemplu:  = blocarea tastelor după 7 introduceri greșite de date.  

Pentru a dezactiva mai repede blocarea tastelor introduceți codul master (nu se aude semnalul acustic!) și apăsați tasta .  

 
Cu această setare nu se blochează tastele la introducerea greșită a datelor.  
 
f. Semnal acustic activare releu 

 = semnal acustic 1 secundă 
La activarea releului prin introducerea codului, dar și la acționarea tastei mecanismului deschidere ușă, conectat la clema cu șurub 
EG IN, se redă un semnal acustic cu o durată de 1 secundă.  
Funcția este utilă pentru a semnaliza vizitatorului deschiderea ușii (dacă mecanismul deschidere ușă nu scoate propriul său sunet).  

 

 = 2 semnale acustice scurte 
La activarea releului prin introducerea codului se redau două semnale acustice scurte.  
 
g. Funcția Auto-entry (identificare automată cod) 

 = activarea funcției Auto-entry 
După introducerea unui cod utilizator (sau a unui cod pentru blocarea accesului) nu mai este nevoie de confirmare cu 

tasta .  
În modul de funcționare “Multi user” lungimea codului master trebuie să fie identică cu cea a codului utilizator.  
Nu este permisă folosirea de ex. a unui cod master din 4 poziții și a unui cod utilizator din 6 poziții.  
Funcția Auto-entry este activată în setarea de bază în modul Single user, dar poate fi dezactivată dacă se dorește acest 
lucru (vezi mai jos).  

 = dezactivarea funcției auto-entry.  
 

După introducerea unui cod utilizator este nevoie de confirmarea cu tasta .  
Această setare este necesară dacă în modul “Multi user” folosiți cod master și cod utilizator, respectiv cod blocare acces 
de lungimi diferite.  
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h. Dezactivarea semnalelor acustice 

 = activare semnale acustice 
Semnalele acustice ale tastaturii numerice sunt activate, de ex. la acționarea tastelor.  

 = dezactivare semnale acustice 
Semnalele acustice sunt dezactivate. Această setare este utilă, de ex. dacă doriți liniște într-un birou etc.  

Dacă ați intrat în modul programare cu codul master, atunci semnalele acustice sunt activate pe durata programării 
(pentru a primi un feedback la apăsarea tastelor).  

 
i. Ștergerea codurilor utilizator (în modul de funcționare “Multi user”) 
Dacă tastatura numerică este setată pe modul de funcționare “Multi user” și doriți să blocați accesul pentru unul dintre angajați, 
atunci puteți șterge codul utilizator.  
 

1 + număr utilizator 2 poziții + # = ștergere cod utilizator  

Exemplu:  = ștergere cod utilizator pentru utilizatorul 05.  
 
j. Ștergerea codului pentru blocare acces (în modul de funcționare “Multi user”) 
Dacă tastatura numerică este setată pe modul de funcționare “Multi user”) și doriți să ștergeți unul dintre cele 10 coduri pentru 
blocare acces procedați după cum urmează:  
2 + număr utilizator 1 poziție + # = ștergere blocare acces 

Exemplu:  = ștergere blocare acces pentru utilizatorul 5.  
 
k. Ieșirea din modul programare 

 = tasta steluță 
 

Apăsați tasta steluță pentru a ieși din modul programare. Se salvează toate setările realizate anterior.  
 
 

11. Exemple de programare 
Exemplul 1: modul de funcționare “Single user” 

Activarea modului programare cu codul master (setarea de bază este “0000”). Ledul galben este permanent 
aprins.  
Atenție: dacă a fost programat un alt cod master trebuie să-l folosiți pe acesta! 
 
 
Utilizarea modului de funcționare “Single user” (presetat din fabricație) 
Atenție: dacă ați activat deja modul de funcționare “Multi user” sunt șterse toate codurile și presetările (cu 
excepția codului master).  
 
Programarea codului master la 3289 
Programarea codului utilizator la 8321 
Programarea codului pentru blocare acces la 6854 
 

Ieșirea releului este activată timp de 2 secunde, dacă a fost introdus codul utilizator corect  
 

Blocarea accesului trebuie să funcționeze cu introducerea corectă a codului în modul toggle (la fiecare 
introducere a codului blocarea accesului este activată, respectiv dezactivată).  
 

Tastatura numerică este blocată timp de 15 minute după 10 introduceri greșite de date.  
 

Ieșirea din modul programare, după care ledul galben clipește lent (standby) 
   

Exemplul 2: modul de funcționare “Multi user” 
Activarea modului programare cu codul master (setarea de bază din fabricație este “0000”); ledul 
galben luminează continuu.  
Atenție: dacă ați programat un alt cod master atunci va trebui să-l folosiți pe acesta!  
 
 
Utilizarea modului de funcționare „Multi user“ 
Atenție: dacă a fost activat deja modul de funcționare “Single user”, atunci se șterg toate codurile și 
prestările (cu excepția codului master)!  

 
Programarea codului master la 3289 
Programarea codului utilizator 01 la 8321 
Programarea codului utilizator 02 la 11223 
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Programarea codului utilizator 03 la 33221 
 

Programarea codului utilizator 04 la 8555 
Programarea codului blocare acces la 6854 pentru numărul utilizator 1 
 

Programarea codului blocare acces la 6325 pentru numărul utilizator 2 
 

Ieșirea releului este activată timp de 2 secunde dacă codul utilizator este introdus corect  
 

Blocarea accesului trebuie să funcționeze cu introducerea corectă a codului în modul toggle (la 
fiecare introducere a codului blocarea accesului este activată, respectiv dezactivată).  
 

Tastatura numerică este blocată timp de 15 minute după 10 introduceri greșite de date.  
 

Ieșirea din modul programare, după care ledul galben clipește lent (standby) 
 

 
Exemplul 3: modul de funcționare “Multi user” cu identificarea automată a codului 
Dacă folosiți modul de funcționare “Multi user”, atunci este setat din fabricație ca după introducerea codului (cod utilizator sau 

blocare acces) să fie nevoie să apăsați întotdeauna tasta .  
Puteți evita această operație dacă folosiți aceeași lungime pentru toate codurile, adică folosiți de ex. în mod consistent coduri de 
5 poziții pentru codul master, codul utilizator și codul pentru blocarea accesului.  
În final activați funcția “Auto entry” (identificare automată cod).  
Dacă funcția “Auto entry” este activată, atunci tastatura numerică examinează orice intrare de date. Dacă tastatura numerică 
identifică codul corect, ea va activa imediat funcția corespunzătoare (la codul utilizator activarea releului, respectiv la codul pentru 

blocare acces dezactivarea accesului). Nu mai este nevoie de confirmarea unui cod cu tasta .  
 
Activarea modului programare cu codul master (setarea de bază este 0000); ledul galben este 
permanent aprins.  
Atenție – dacă a fost programat deja un alt cod master va trebui să folosiți acest cod! 
 

 
Utilizarea modului de funcționare “Multi user” 
Atenție: dacă inițial a fost activ modul de funcționare “Single user”, atunci se vor șterge toate 
codurile și presetările (cu excepția codului master)! 
 

Programarea codului master la 32893 
Programarea codului utilizator 01 la 83219 
Programarea codului utilizator 02 la 11223 
Programarea codului utilizator 03 la 33221 
Programarea codului utilizator 04 la 85555 
 
Programarea codului blocare acces la 68543 pentru numărul utilizator 1 
 

Programarea codului blocare acces la 63257 pentru numărul utilizator 2 
 
Ieșirea releului este activată timp de 2 secunde dacă codul utilizator este corect  
Blocarea accesului trebuie să funcționeze cu introducerea corectă a codului în modul toggle (la 
fiecare introducere a codului blocarea accesului este activată, respectiv dezactivată).  
 
Tastatura numerică este blocată timp de 15 minute după 10 introduceri greșite de date.  
 

Activarea funcției Auto entry 
Atenție: așa după cum s-a menționat la început toate codurile trebuie să aibă aceeași lungime, de 
ex. 5 poziții  
Ieșirea din modul programare, după care ledul galben clipește lent (standby) 
 

 
Exemplul 4: modul de funcționare “Single user” cu introducerea rapidă a datelor 

Activarea modului programare cu codul master (setarea de bază din fabricație este “0000”); ledul galben 
luminează continuu.  
Atenție: dacă ați programat un alt cod master, atunci va trebui să-l folosiți pe acesta!  
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Utilizarea modului de funcționare „Single user“ (presetat din fabricație) 
Atenție: dacă a fost activat deja modul de funcționare “Multi user”, atunci se șterg toate codurile și 
prestările (cu excepția codului master)!  
 
Programarea codului master la 3289 
Programarea codului utilizator la 8321 
Programarea codului pentru blocare acces la 6854 
Utilizarea modului de funcționare comutare (toggle) cu introducerea rapidă a datelor 
 

Blocarea accesului trebuie să funcționeze cu introducerea corectă a codului în modul toggle (la fiecare 
introducere a codului blocarea accesului este activată, respectiv dezactivată).  
 
Tastatura numerică este blocată timp de 15 minute după 10 introduceri greșite de date.  
 

Ieșirea din modul programare, după care ledul galben clipește lent (standby) 
 

La activarea releului este acceptat deja 83# drept cod utilizator. Nu trebuie să introduceți codul utilizator integral 

. Nu uitați să apăsați tasta diez după introducerea celor două cifre.  
Pentru dezactivarea releului trebuie să introduceți codul utilizator integral! 
Pentru blocarea accesului este suficient dacă introduceți 68# (primele două cifre ale codului și tasta #).  

Pentru dezactivarea blocării accesului trebuie să introduceți codul integral !  
 

12. Funcții cod master 
Codul master are rol atât în activarea modului programare, cât și în activarea releului și funcției blocare acces.  
Codul master “0000” folosit în exemplele de mai jos poate fi înlocuit de un alt cod master programat de către utilizator.  

 
1. Activarea modului programare 

 
Pentru a intra în modul programare introduceți codul master și apoi apăsați tasta steluță.  
Pentru mai multe informații vezi cap. 10, a.  

 
2. Activarea releului 
În funcție de programare releul este activ o anumită perioadă de timp (de ex. 1 secundă) sau comută alternativ în modul on sau 
off (vezi cap. 10, d):  

 
 
3. Activarea funcției blocare acces  
În funcție de programare funcția blocare acces este activată o anumită perioadă de timp (de ex. 1 secundă) sau ea este activată, 
respectiv dezactivată alternativ (vezi cap. 10,d).  

 
 

13. Jumper DAP 
Jumperul DAP, care se află pe placa electronică (vezi cap. 7, poziția 11), are rolul de a activa modul programare, atunci când codul 
master a fost uitat sau pierdut.  
Procedați după cum urmează:  

 Decuplați tastatura numerică de la alimentare.  

 Desfaceți cele două șuruburi ale plăcii frontale a tastaturii numerice și demontați placa.  

 Așezați jumperul DAP în poziția ON.  

 Conectați tastatura numerică la alimentare. Ledul galben clipește rapid și totodată este redat un semnal acustic.  

 Reinstalați jumperul în poziția OFF. Ledul galben este acum aprins permanent.  
Tastatura numerică se află în modul programare.  

 Reinstalați placa frontală în carcasa din plastic (aveți grijă să nu secționați cablul) și înșurubați-o.  

 Setați un alt cod master, vezi cap. 10, c.  
Modul de funcționare „Single user“: cod master 4 poziții 
Modul de funcționare “Multi user”: cod master 4 – 8 poziții 

 
Atenție:  
Dacă în modul de funcționare “Multi user” ați activat funcția recunoaștere automată cod (Auto entry, vezi cap. 10, g), 
atunci toate codurile (master, utilizator și codul pentru blocare acces) trebuie să aibă aceeași lungime! (de ex. 5 poziții).  

 Dacă este nevoie realizați restul programărilor (vezi cap. 10).  

 Pentru a ieși din modul programare apăsați tasta steluță, vezi cap. 10, k. Acum ledul galben va clipi lent (standby).  
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14. Întreținerea și curățarea 
Aparatul nu are nevoie de întreținere. Pentru curățarea ocazională folosiți o cârpă curată, uscată și moale.  
Nu folosiți soluții de curățare agresive, căci acestea pot produce decolorări sau pot deteriora inscripționările de pe taste.  

 

15. Eliminarea deșeurilor 
Logo-ul reprezentând o pubelă cu roți barată cu două linii în formă de X indică faptul că produsul face obiectul unei colectări 
separate, la un centru de colectare și reciclare a produselor electronice și nu laolaltă cu gunoiul menajer.  

 

16. Date tehnice  
Alimentare    12 - 24 V/DC sau 12 - 24 V/AC 
Consum de curent  max. cca. 50 mA (tipic) 
Sarcina maximă contact releu max. 28 V, 5 A 
Loc de montare    interior 
Dimensiuni   73 x 117 x 41 mm (l x Î x A) 
Greutate   132 g 

 
Pentru alte funcții și caracteristici citiți cap. 5.  

 
 

Declarație de conformitate 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Proprietar licență:  Conrad Electronic SE 
Adresă:    str. Klaus Conrad, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
Tip echipament:   Tastatură numerică control acces 1 canal 
Model:    DK-9520 
Cod produs:   754389 
 
este în conformitate cu următoarele directive, norme și/sau regulamente: 
 

Directiva EMC 2004/108/EC 
EN 55022: 2006 + A1: 2007 
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003 
EN 50130-4: 1995 + A1: 1998 + A2: 2003   
 
Directiva RoHS 2002/95/EC 
 
 
Marcaj CE pe produs 

 
  

 
 

 
Hirschau, 29 Oct 2012 
Loc și dată  
 
  
 
 

Producător/Nume și semnătură reprezentant autorizat 
 
 
 
 
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 (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


