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MANUAL DE UTILIZARE 
 

TASTATURĂ CONTROL ACCES CU CITITOR DE CARTELE, 
REZISTENT LA INTEMPERII 

Cod produs: 751516 
Versiune 10/08 

 
 
Aceste instrucțiuni de operare însoțesc produsul. Ele conțin informații importante legate de operarea și manipularea produsului. 
Aveți în vedere acest lucru atunci când transmiteți produsul unei terțe persoane. Țineți acest instrucțiuni la îndemână pentru 
consultări viitoare! 
 

Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

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! 
 

Aceste instrucțiuni de operare sunt parte a acestui produs. Ele conțin informații importante legate de operarea și manipularea 
produsului. Aveți în vedere acest lucru atunci când transmiteți produsul unei terțe persoane. Țineți acest instrucțiuni la îndemână 
pentru consultări viitoare! 
 

Toate denumirile și descrierile produsului incluse în acest manual reprezintă bunuri ale producătorului. Toate drepturile rezervate.  
 

Dacă aveți alte întrebări la care nu găsiți răspunsul în acest manual vă rugăm să vă adresați departamentului nostru tehnic.  
 

Citiți manualul de instrucțiuni în întregime înainte de a conecta sau pune în funcțiune produsul. Acesta vă va arăta nu doar 
procedura corectă de funcționare, ci și cum să exploatați toate posibilitățile tehnice ale produsului. 
 

Domenii de aplicabilitate 
Sistemul de acces cu cod pentru uși este controlat digital (tehnologie RFID) și este perfect adaptat utilizării acasă sau la birou. Toate 
operațiunile de programare și introducerea de coduri sunt realizate cu ajutorul tastaturii înfoliate a sistemului. Sistemul de acces cu 
cod este rezistent la intemperii și poate fi montat atât la interior, cât și la exterior. 
 

Sistemul de acces cu cod are două ieșiri de releu (ieșirea 1 și ieșirea 2), ambele cu funcții individuale. Ieșirea 1 poate fi comandată 
prin 500 de cartele de identificare sau 500 de parole (coduri de utilizator) sau prin 500 de cartele ID + numere de utilizator. Ieșirea 2 
poate fi utilizată prin intermediul a 500 de parole (coduri de utilizator). 
 

Sistemul mai oferă următoarele funcții:  
- Operare via carduri ID (RFID ID sau cititor de card extern) 
- Operare prin introducerea parolei 
- Conexiunea la un deschizător electronic de uși (12 V DC) 
- Declanșarea alarmei via contact magnetic după intrarea prin efracție în domiciliu  
- Compatibilitate cu alte sisteme de control acces 
- Funcționare sonoră sau silențioasă 
- Activare via releu de ieșire 

 

Orice altă întrebuințare, în afara celor menționate deja, duce la defectarea produsului; în plus există și alte pericole, precum 
incendiu, scurtcircuitare, electrocutare etc. Aparatul nu are voie să fie modificat sau reconfigurat. Respectați întocmai instrucțiunile 
de siguranță! Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul și păstrați-l pentru consultări 
viitoare. 
 

Explicații simboluri 
Simbolul „semnul exclamării în triunghi” indică faptul că informația prezentată este importantă, iar instrucțiunea trebuie 
respectată întocmai. 
 
Simbolul „mână” apare atunci când este vorba despre sfaturi sau indicații importante în manevrare.  
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Instrucțiuni de siguranță și avertizări 
Vă rugăm citiți în întregime manualul de utilizare înainte de a începe să utilizați produsul. El conține informații importante 
legate de utilizarea corectă a dispozitivului.  
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! 

 

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!  
Următoarele instrucțiuni de siguranță și informații legate de riscurile implicate servesc nu doar la protejarea produsului, ci și a 
sănătății dvs. Citiți cu atenție următoarele puncte:  

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

 Materialele folosite la împachetarea produsului nu pot fi lăsate la voia întâmplării, căci acestea pot deveni periculoase pentru 
copii și animale de companie.  

 Fiți foarte vigilenți atunci când folosiți produsul în prezența copiilor. Țineți departe aparatul de mâinile copiilor. 

 Dacă produsul este folosit în medii profesionale trebuie respectate normele legale privind protecția la locul de muncă în cazul 
folosirii aparatelor electrice.  

 În școli, ateliere, școli de ucenici funcționarea aparatului se face numai sub supravegherea personalului specializat. 

 Dacă observați că aparatul nu mai poate fi operat în siguranță, deconectați-l și asigurați-vă că nu mai poate fi operat.  

 Aparatul nu mai poate fi folosit în siguranță dacă: 
- prezintă daune evidente 
- nu mai funcționează 
- produsul a fost depozitat în condiții improprii o perioadă mai lungă de timp sau 
- produsul a fost transportat în condiții improprii 

 Întreținerea, ajustările și reparațiile pot fi făcute doar de un specialist sau un atelier specializat. 

 Pentru alte întrebări vă rugăm să contactați departamentul nostru tehnic. 
 

Elemente de operare și afișaj 
 
 
 
1 Buton sonerie 
 
 
2 Led roșu (ieșire 2) 
 
 
3 Led alb (iluminare tastatură) 
 
 
4 Led galben (led stare) 
 
 
5 Led verde (ieșire 1) 
 
 
6 Tastatură  
Servește la programarea și introducerea codurilor precum și ca suprafață 
de citire pentru cardurile ID.  
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Instalare și conectare 
Cablurile de conectare nu trebuie să fie îndoite sau strivite. Acest lucru poate duce la disfuncții, scurtcircuite și defectări ale 
produsului. Aveți grijă ca firele sau cablurile să nu fie deteriorate atunci când dați găuri sau introduceți șuruburi.  
 

 Niciun alt dispozitiv electronic nu ar trebui să se afle în proximitatea sistemului de acces cu cod și cititor de carduri (distanță 
minimă: 50 cm), dacă funcționează pe un domeniu de frecvențe cuprins între 100 și 150 KHz, pentru că se pot crea interferențe.  

 Distanța dintre două sisteme de acces cu cod sau dintre un sistem de acces cu cod și un cititor de carduri nu ar trebui să fie mai 
mică de 50 de cm!  

 Nu conectați niciun cablu dacă sistemul de acces cu cod este în funcțiune! Înainte de instalare asigurați-vă că tensiunea de 
alimentare este de 12 V DC și verificați polaritatea corectă (plus și minus)!  

 Pentru a deschide carcasa va trebui să slăbiți cele două șuruburi din partea de jos a carcasei (în colet există o cheie imbus 
adecvată). Puteți deschide acum carcasa prin îndepărtarea celor două jumătăți. Scoateți tastatura din partea de jos a carcasei.  

 Veți vedea câteva marcaje rotunde în interiorul carcasei. Faceți trei găuri cu un burghiu metalic de 3,4 – 4 mm.  

 Fixați carcasa folosind material de montaj pe o suprafață netedă, verticală și ferită de vibrații.  

 După ce ați testat toate funcțiile și modurile de operare, puteți închide la loc spatele carcasei.  
 
 

Alocarea conexiunilor 
a) Tamper DAP  
Pentru resetarea codului din fabrică  
 
b) TAMPER (contact anti-sabotaj) 
Este declanșat imediat ce carcasa este deschisă.  
 
c) TAMPER BEEP 
Setați-l pe „ON” – alarma internă va suna atunci când carcasa este deschisă.  
Setați-l pe „OFF” – alarma internă va fi dezactivată. 
 
d) TAMPER H NC. L (contact NC) 
Ieșire Tamper pentru conectarea la un sistem de alarmă exterior.  
 
e) DOOR SENS/GND/KEY ACT 
- Conexiune contact magnetic 
- Conexiune sirenă externă (piezoelectrică), lumină sau releu. 
 
f) ALMOUT/N.O. EG 
- Conexiunea sirenei sau a unui girofar (legarea la masă) 
- Conexiune buton de ieșire 
 
g) Conexiune „12V DC IN + -” 
Conexiune tensiune de alimentare 
 
h) DOOR BELL 
Conexiunea unei sonerii de ușă  
 
i) EXT. CARD READER 
Conexiunea unui cititor de carduri extern (citiți instrucțiunile de operare ale cititorului de carduri!) 
 
j) OUTPUT 2 = Ieșire 2 
Ieșire 2 (conexiunea unui deschizător de ușă automat) 
 
k) OUTPUT 1 = Ieșire 1 
Ieșire 1 (conexiunea unui deschizător de ușă automat) 
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Indicatori acustici și optici 
Explicație a semnalului 
acustic sau vizual 

Afișare stare 
Led galben 

Ieșire 1 
Led verde 

Ieșire 2 
Led roșu 

Afișare acustică 
Buzzer 

Led alb 

Funcționare standby 
(mod de operare uzual) 

1 clipire la intervale 
de 2 secunde 

    

Tastare corectă 1 clipire, după care 
luminează 10 
secunde 

  1 bip luminează 10 
secunde 

Introducere corectă a 
cardului/codului 

2 clipiri luminează  2 bipuri  

Funcționare corectă 2 clipiri   2 bipuri  

Introducere corectă 
cod 2 

2 clipiri  luminează 2 bipuri  

Introducere eronată 
card/cod 

5 clipiri   5 bipuri  

Operare incorectă 5 clipiri   5 bipuri  

Mod blocare (nu 
reacționează la date 
card/coduri) 

1 clipire la interval 
de 10 secunde 

  1 bip scurt la fiecare 
10 secunde 
1 bip lung semnalea-
ză finalizarea blocării 

 

Mod programare luminează luminează    

În timpul programării luminează clipește permanent    

Confirmarea progra-
mării (apăsați tasta #) 

luminează luminează  2 bipuri  

Stare alarmă clipește permanent   bip continuu  

 

Programare 
Înainte de a pune în funcțiune sistemul va trebui să-l programați și să schimbați codul din fabrică. 

- Codul standard de fabrică este:  
Activarea modului programare:  Introduceți „*” – „Master Code” – „#” 

(ledul galben (4) și cel verde (5) se aprind) 
 
Ieșirea din modul programare:  Introduceți: apăsați o dată butonul „*” 
     (ledul galben (4) clipește la intervale de 2 secunde) 
 

Programare cu succes: 
Ledul galben (4) clipește de două ori, buzzer-ul sună de două ori 

 
Programare eronată:  
Ledul galben (4) clipește de cinci ori, buzzer-ul sună de cinci ori 

 

(1) Programarea codului master (cod de programare) 
Pentru a intra în modul programare aveți nevoie de codul master (codul din fabrică). Va trebui să introduceți întotdeauna acest cod 
în momentul în care ați ieșit din modul de programare, de exemplu pentru a seta noi carduri ID sau coduri de utilizator sau pentru a 
modifica setările individuale. 
 

Numerele de utilizator / cardurile ID utilizator / codurile de utilizator nu pot fi alocate de două ori. Sistemul nu acceptă 
duble stocări, iar pe ecran apare următorul mesaj: ledul galben (4) clipește de 5 ori, iar buzzer-ul sună de cinci ori. 
 

Dacă datele salvate anterior sunt șterse, un nou utilizator poate fi salvat folosind vechiul număr de identificare. 
În cazul unei erori de introducere a datelor apăsați “#” sau așteptați 10 secunde pentru a introduce datele din nou! 

 

Dacă niciun alt buton nu este apăsat în decurs de 10 secunde, sistemul de acces cu cod se va întoarce la modul standby. 
De aceea, introduceți toate datele cât mai rapid. 

 

Apăsați butonul “steluță” “*” de pe tastatură (6). Acum introduceți codul de fabrică 1234 și confirmați cu tasta „#”. Ledurile galben 
(4) și verde (5) se aprind și acum sunteți în modul de programare. 
 

Apăsați acum tasta „0” a tastaturii (6) și introduceți un nou cod de programare (cod master – min. 4 poziții, maxim 8 poziții). 
Confirmați apoi programarea codului cu tasta „#”.  
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Din rațiuni de securitate nu ar trebui să transmiteți acest cod unor terțe părți, pentru că acesta vă 
autorizează dreptul la programare și la ștergerea cardurilor ID și a codurilor de utilizator. 

 

Tastați: „* -------„1” ----- „2” -----„3”--------„4”-------„#”------„0”-------„cod master”--------„#” 
 

(2) Salvarea cardurilor ID și a codurilor utilizator (ieșire 1) 
Următorul capitol se referă strict la salvarea cardurilor ID și a codurilor de utilizator pentru ieșirea 1! 
Înainte de a salva cardurile ID și codurile de utilizator va trebui să alocați un număr de identificare din 4 cifre pentru cardurile ID și 
codurile de utilizator (parolă).  
 

Operare cu succes: ledul galben (4) clipește de 2 ori, iar buzzer-ul sună de două ori 
 

A. Salvarea cardurilor ID 
Apăsați tasta „1” a tastaturii (6) și introduceți un număr de identificare compus din patru cifre la alegere. Apoi „citiți” cardul ID și 
apăsați tasta „#” de pe tastatură (6). 
 

Dacă doriți să salvați mai multe carduri ID nu va trebui să apăsați „#” după fiecare card. Salvați cardurile individuale după 
cum este descris mai sus și apăsați „#” numai după introducerea ultimului card. Astfel veți salva și cardurile anterioare.  

 

Tastați: „1” ------ „Număr de identificare din 4 cifre” ----------„Card ID”-------„#” 
 

B. Salvarea codurilor utilizator 
Tastați „1” pe tastatură (6) după care introduceți un număr de identificare din patru cifre și un cod utilizator din 4 până la 8 cifre. 
Apăsați „#” – ledul verde (5) clipește. Apăsați „#” din nou și ledul verde (5) va înceta să clipească. Datele introduse sunt 
confirmate. 
 

Dacă doriți să salvați mai multe coduri nu va trebui să apăsați din nou „#”. Salvați fiecare cod individual după cum este 
descris mai sus și apăsați „#” abia după ultima valoare introdusă. Astfel veți salva toate datele introduse anterior.  

 

Tastați: „1” -------- „Număr de identificare din 4 cifre” ----------„Cod de utilizator din 4 până la 8 cifre” --------- „#”----------„#” 
 

(3) Ștergerea cardurilor ID sau a codurilor utilizator (ieșire 1) 
A. Apăsați butoanele „2” -------- „0”-------- „0”---------- „0”----------- „0”-----------„#” 
Acum toate cardurile ID și codurile de utilizator salvate sunt șterse. 
 

B. Apăsați butoanele „2” ------ „1” ------„Citește card ID” / sau „Introduceți cod utilizator” -------„#”.  
Acum cardul ID și codul utilizator citite sunt șterse. 
 

C. Apăsați tastele „2”-----„2” ---- „Număr utilizator” card ID sau „Cod utilizator” ----- „#”. Acum cardul ID și codul utilizator al 
numărului de identificare corespunzător sunt șterse. 
 

(4) Programarea funcției de deschidere a ușii (ieșire 1) 
A. Apăsați butoanele „3” ---- „0” ------„0” ----------„#” 
Funcția deschidere ușă este declanșată de cardul ID sau codul utilizator.  
 

B. Apăsați butoanele „3” -----„0” ------- „1” ------- „#” 
Funcția deschidere ușă este declanșată de cardul ID și numărul utilizator. 

 

Setarea de fabrică = Funcția deschidere ușă declanșată de card ID sau cod utilizator! 
 

(5) Programarea timpilor de deschidere / ieșire releu (ieșire 1) 
A. Apăsați tastele „4” ---- „0” --------- („01”------„99” secunde) ----- „#” ieșire 1: Releul se deschide între 1 și 99 de secunde 
 

B. Apăsați butoanele „4” ------- „1” --------- „#” 
Ieșire 1: se blochează 

 

Setare de fabrică = mod rapid: 3 secunde!  
 

(6) Salvarea codurilor utilizator 2 (ieșirea 2) 
Aveți în vedere faptul că următoarele capitole se referă strict la salvarea „numărului utilizator” cu „cod utilizator” pentru ieșirea 
2!  
 

Introduceți o combinație numerică din trei cifre pentru fiecare cod utilizator – ea nu trebuie să se repete la programare!  
 

Apăsați tastele „5” ------ „1” -------- „Număr utilizator din trei cifre” ------- „Cod utilizator din 4 până la 8 cifre” ----------- „#” (ledul 
verde (5) clipește) --------- „#” (ledul verde (5) nu mai clipește). Introducerea de date este completă. Ledul roșu (2) este aprins 
atâta timp cât ieșirea 2 este activă. 
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Dacă doriți să salvați mai multe coduri utilizator nu trebuie să apăsați tasta „#” după fiecare introducere individuală de 
date. Salvați datele introduse individual după cum este descris mai sus și apăsați „#” numai după ultima introducere. Astfel 
veți salva toate datele introduse anterior. 

 

(7) Ștergerea codurilor utilizator (ieșirea 2) 
A: Apăsați tastele „5”-------„0” --------„0”-------------- „0”---------------- „0”-------------„#” 
Astfel veți șterge toate codurile utilizator. 
 

B. Apăsați tastele „5”----------„2” ------------ „Cod utilizator” de șters --------- „#”. Astfel veți șterge codul utilizator introdus. 
 

C. Apăsați tastele „5”---------„3” ------- introduceți „Număr utilizator” al codului utilizator ---------- „#”. Acum codul Astfel veți 
șterge codul utilizator adițional și numărul utilizator corespunzător. 

 

(8) Programarea timpilor de deschidere (ieșirea 2) 
A. Apăsați tastele „6” ---- „0” --------- („01”------„99” secunde) ----- „#”  
Ieșire 2: Releul se deschide între 1 și 99 de secunde. 
 

B. Apăsați tastele „6” --------- „1” ---------- „#” 
Ieșirea 2: se blochează 

 

Setare de fabrică = mod rapid: 3 secunde!  
 

(9) Programarea funcțiilor 
A. Cod utilizator (mod introducere) 
I) Apăsați tastele „7” ------- „0”------ „0”---------„#” 
Mod de introducere manuală -------- Apăsați „#” --------- Codul utilizator este confirmat = Introducerea codului trebuie încheiată 
prin apăsarea tastei „#”!  
 

II) Apăsați tastele „7” ------ „0” ------- „1”-------„#” 
Mod de introducere automat ----- Codul utilizator trebuie să fie la fel de lung ca și codul de programare!  
În acest caz nu va trebui să apăsați „#” pentru a confirma codul utilizator introdus.  

 

Setare de fabrică = introducere manuală a codului 
 

B. Releu ieșire – Semnale sonore atunci când e declanșat releul 
I) Apăsați tastele„7”-------„1”--------„0” -------- „#” Tonul de semnal este dezactivat.  
II) Apăsați tastele„7” ------- „1” ------- „1” ------- „#” Buzzer-ul sună o secundă. Releul de ieșire este activat. 

 

Setare de fabrică = anunțuri dezactivate! 
 

C. Sunet taste 
Apăsați tastele „7”-----„2” ------- „0” ----- „#” 
Acest lucru va opri sunetul tastelor și-l va dezactiva în timpul funcționării.  
 

Apăsați tastele „7”-----„2” ------- „1” ----- „#” 
Acest lucru va activa sunetul tastelor, care se va auzi în timpul funcționării.  

 

Setare de fabrică = sunet taste activat!  
 

D. Alarmă intrare prin efracție (este nevoie de contact magnetic – doar pentru ieșirea 1) 
I) Apăsați tastele „7”-------„3”----------„0”-----------„#” 
Alarma este dezactivată.  
 

II) Apăsați tastele „7”-------„3”----------„1”-----------„#” 
Alarma se declanșează în caz de spargere. 
Dacă este cuplat un contact magnetic funcția trebuie activată. 

 

Setare de fabrică = semnal de alarmă dezactivat!  
 

E. Programarea duratei alarmei (bornă ALMOUT) 
Apăsați tastele „7”--------„4”------- („01” – „99” minute) ------- „#” 
Acum puteți stabili durata alarmei (de la 1 la 99 de minute) 

 

Setare de fabrică = durată alarmă: 1 minut 
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(10) Programarea funcțiilor de securitate (doar pentru ieșirea 1) 
A. Apăsați tastele „8” ---------„0” -------„0” ----------„#” 
Funcțiile de securitate sunt inactive.  
 
B. Apăsați tastele „8” ---------„0” -------„1” ----------„#” 
Afișare alarmă – ALM OUT după 10 carduri ID nevalide sau 10 coduri greșite sau 1 card ID valid și 5 introduceri greșite de 
numere utilizator. 
 

Alarma poate fi oprită prin scanarea unui card ID valid sau introducerea codului de utilizator corespunzător sau a cardului ID 
plus cod utilizator. 
 
C. Apăsați tastele „8”------- „1” --------- (03 – 10 introduceri) -------- „*” -------- (01-99 minute) -------- “#”. Această setare vă 
permite să stabiliți momentul în care sistemul se va bloca. 
 

Dacă introduceți valoarea „03”, sistemul se va bloca după al treilea card ID nevalid sau al treilea cod greșit. Dacă introduceți 
valoarea „04”, după a patra introducere eronată etc.  
 

Fie 3 - 10 carduri ID invalide, fie 3-10 coduri greșite, ori 1 card ID valid + 5 numere utilizator greșite. 
 

Sistemul se poate bloca cel puțin 1 minut și cel mult 99 de minute. 
 

Blocarea sistemului poate fi dezactivată prin scanarea unui card ID valid sau introducerea codului utilizator corespunzător sau a 
cardului ID plus număr utilizator. 
 

Măsurile care se aplică depind de setările sistemului!  
 

Setare de fabrică = după 10 carduri nevalide, 10 coduri greșite sau un card ID valid plus 5 numere utilizator greșite sistemul 
se blochează un minut.  
 

Atâta timp cât sistemul e blocat, el nu va reacționa la introducerea cardurilor ID sau la comenzile date prin tastatură. Ledul 
galben clipește o dată, buzzer-ul sună o dată scurt, la intervale de 10 secunde. Când blocajul este dezactivat, buzzer-ul 
emite un bip lung. Din acest moment sistemul e din nou gata de funcționare.  

 

(11) Monitorizarea ușii prin contact magnetic (doar pentru ieșirea 1) 
A. Apăsați tastele „9” ------- „0” ----------„0” ------- „#” 
Funcția monitorizare este dezactivată. 

 

Setare de fabrică = funcția monitorizare este dezactivată!  
 

B. Apăsați tastele „9” ------- („01” – „99” secunde) ------- „#” 
Funcția monitorizare este activată. 

 
Această funcție are două moduri de lucru diferite:  
Exemplul 1: Ușa stă mai mult timp deschisă decât prevede timpul setat (01 – 99 secunde), de exemplu cineva a uitat să o închidă.  

 

În acest caz buzzer-ul va emite un semnal sonor constant pentru a vă aminti să deschideți ușa. În momentul în care ușa este 
închisă buzzer-ul se oprește. 

 
Exemplul 2: Ușa a fost deschisă cu forța – buzzer-ul declanșează tonul de alarmă – alarma va continua chiar dacă ușa este închisă. 
Alarma nu poate fi dezactivată decât după citirea unui card ID valid, unui cod utilizator sau prin combinația card ID și număr 
utilizator. 

 

(12) Încheierea programării  
Ieșiți automat din modul programare după 60 de secunde.  
 

Totuși, apăsați întotdeauna tasta „*” pentru a ieși din modul de programare și pentru a reveni în modul operare! Sistemul este 
acum în standby, iar ledul galben (4) clipește. 
 

Operarea sistemului de acces  
Ledul galben (4) clipește la intervale de 2 secunde; sistemul este gata de funcționare!  
 

(1) Ieșirea 1:  
I) Deschideți ușa prin card ID (citire card ID) 
II) Deschideți ușa cu cod utilizator (introduceți codul utilizator) 
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III) Deschideți ușa prin introducerea cardului ID și a numărului utilizator.  
(Citirea cardului ID - ledul verde clipește – acum trebuie să introduceți numărul utilizator în mai puțin de 10 secunde.) 

 

În timp ce ledul verde (5) clipește, puteți să reveniți la modul normal de operare / modul standby prin apăsarea tastei „*”.  
 

(2) Ieșirea 2:  
În acest caz operarea se face prin cod utilizator. Ieșirea 2 este activată prin introducerea codului utilizator.  
 

Ieșirile 1 și 2 pot fi utilizate cu ajutorul codului de programare! Procedați în felul următor:  
 

I) Utilizarea ieșirii 1:  
Introduceți codul de programare --- „#” ------ „1” (introducere manuală a codului) 
Introduceți codul de programare ------ „1” (introducere automată a codului) 
 

II) Utilizarea ieșirii 2:  
Introduceți codul de programare --- „#” ------ „2” (introducere manuală a codului) 
Introduceți codul de programare ------ „2” (introducere automată a codului) 

 

Funcții de securitate 
(1) După 3 - 10 introduceri greșite de date (valoare liber setabilă) sistemul se blochează automat sau declanșează alarma.  

 

(2) Dacă ușa este deschisă cu forța sistemul declanșează imediat alarma.  
 

(3) Dacă ușa rămâne deschisă un timp mai îndelungat decât cel stabilit prin setarea standard pentru perioada de deschidere a ușii, 
alarma va suna pentru a vă atenționa să închideți ușa. 

 

(4) Dacă este activat contactul de pe carcasă, sistemul emite următoarele semnale de alarmă:  
Ledul galben clipește, iar buzzer-ul emite bipuri continuu. Prin dezactivarea contactului se opresc semnalele de alarmă acustice și 
optice. Contactul poate fi conectat și la un sistem de securitate. 

 

Revenirea la setările din fabrică 
Ați uitat codul master, respectiv codul de programare sau doriți să le schimbați? Folosiți jumperul DAP (vezi conexiunea, punctul a) 
pentru a reveni la codul de fabrică 1234.  
 

În acest scop, procedați în felul următor:  
(1) Întrerupeți alimentarea 
(2) Comutați jumperul DAP pe „ON” 
(3) Restabiliți alimentarea cu curent. Ledul galben clipește continuu, iar buzzer-ul emite continuu sunete. 
(4) Comutați jumperul DAP înapoi pe „OFF”. Ledul galben nu mai clipește, iar buzzer-ul se oprește.  
(5) Codul de fabrică 1234 este reinstaurat.  

 

Această operație permite reinstaurarea codului din fabricație 1234 (codul de programare). Celelalte date salvate sau 
introduse nu se modifică. 

  

Îngrijire, întreținere, eliminarea deșeurilor  
Acest dispozitiv nu necesită întreținere. Exteriorul dispozitivului ar trebui curățat doar cu o lavetă moale, uscată sau cu o perie 
moale. Nu folosiți agenți de curățare agresivi sau solvenți pentru că aceștia ar putea deteriora suprafața carcasei sau deregla 
funcționarea dispozitivului. 

 

Eliminarea deșeurilor 
În scopul ocrotirii și îmbunătățirii calității mediului înconjurător, al protejării sănătății omului și al utilizării resurselor naturale cu 
prudență și în mod rațional, consumatorul este solicitat să predea produsul devenit inutilizabil la orice punct de colectare și reciclare 
din localitatea de domiciliu, conform reglementărilor legale în vigoare. 
 

Date tehnice 
Tensiune de operare: ........... 12V DC (tensiune continuă) 
Consum curent: ....................  Curent de repaus cca. 35 mA 

    Curent de lucru cca. 103 mA (fără cititor de card extern) 
Contacte relee de ieșire:........  N.O. și N.C. (putere de comutare max. 3A/24V DC) 
Capacitate de memorare:...... Ieșire 1: 500 carduri ID sau 500 coduri 

    La alegere și carduri ID plus coduri (maxim 500) 
Ieșire 2: 500 de coduri 

Distanța citire carduri ID: .....  max. 10 cm 
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Tip card ID: ........................... Card EM 125 KHz (de ex. Conrad cod 130274, 191214, 130245) 
Dimensiuni:..........................  129 mm (Î) x 84 mm (l) x 41 mm (A) 
Greutate:.............................. 205 g 

 

 
Schema de conexiuni 
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TAMPER H NC. L (Contact NC) 
Ieșire pentru conectarea la un sistem de alarmă extern  
 
Comutator tamper dezactivat = închis 
Comutator tamper activat = deschis 
 
 
 
 
 

 
 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
 

R & TTED 99 / 5 / CE 
EMC 2004 / 108 / CE 

 

 
 
Producător:   Conrad Electronic SE 
Titular licență:   Conrad Electronic SE 
Adresă:    Str. Klaus-Conrad 1, D-92240 Hirschau, Germania 
 
Declarăm pe propria răspundere că produsul: 
 
Tip echipament:   TASTATURĂ CONTROL ACCES CU CITITOR DE CARTELE 
  
Cod produs:   751516 
 

este în conformitate cu următoarea/le normă/e și documente: 
 

EN 300 330-02: 1.3.1; 
EN 55022: 2006; 

EN 50130-4: 1995 +A1: 1998 +A2: 2003; 
EN 60950-1: 2006; 
EN 50371: 2002; 

 

Titlul și numărul/data normei/lor sau documentelor 
 
 
Hirschau, 17 februarie 2009 
Locul și data emiterii 
 
 
 
 
 
 
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. 

© 2015 Conrad Electronic SE & German Electronics SRL (ed. lb. română) 
Toate drepturile rezervate 


