
Manual de Instalare si Utilizare 

 Cilindru Electronic Stand-Alone 

Maner Interior (se 
roteste pentru 
deschiderea usii) 

Maner Exterior (se apasa 
pt activarea cilindrului si 
apoi se roteste pentru 
deschiderea usii) 

Fanta pentru cheia 
mecanica. 

1.1. Configurarea produsului 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

Produse auxiliare 

Cilindru 

Cartela de Administrare 

Cartela Utilizator 

Cheie mecanică 

Cheie pt asamblare/dezasamblare 

Cantitate 

1 

1 

2 

2 

1 

1.2. Parametrii produsului 

Nr. 

1 

2 

Nume 

Sursă alimentare 

Durată funcţionare baterie 

Parametri Tehnici 

Baterie de înaltă performanţă 3.6V, Li- 

SoCL2 (ER14250 1/ 2 baterii AA) 

30 000 deschideri, uşa mai poate fi deschisă 

de 100 ori după ce este emis semnalul sonor 

de baterie scăzută. 

3 

4 

5 

Distanţă citire 

Key Card aplicabil 

Viteza de recunoaştere 

Mai puţin de 3 cm 

Mifare clasic, ICODE1, ICODE2 

Mai puţin de 0,5 secunde 
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Temperatură funcţionare 

Umiditate suportată 

Dimensiune clindru 

Dimensiune mâner 

Standarde 

Grad de protecţie 

Material 

-20 ~ +70˚C 

-20% ~ +97% R.H. 

60mm – 100mm 

Mâner interior – 36.5mm(D)x55mm(L) 

Mâner exterior – 30mm(D)x38mm(L) 

DIN18252, EN1303 

IP42 

Oţel inoxidabil 

1.3. Instrucţiuni de utilizare 

1.3.1. Instrucţiuni ton avertizare 

Nr. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Funcţie 

Intrarea in modul de configurare a cartelei 

de administrare 

Configurare reuşită a cartelei de 

administrare 

Configurare eşuată a cartelei de 

administrare 

Activarea cilindrului (dupa apasarea 

butonului exterior) 

Acceptarea cartelei de administrare deja 

configurate 

Adăugare cartele utilizatori 

Ştergere cartela de administrare 

Ştergere cartela utilizator 

Ton confirmare deschidere uşă 

Uşa nu se poate deschide 

Ton de avertizare pentru tensiune scăzută 

di— 

di—di— 

di—di— 

di- - 

di—di—di—di- - 

di- -di- - 

di—di—da—da— 

di—da— 

di—di—da— 

di— 

Descriere ton ♫ 

di—da— 

* Notă: “—“ înseamnă sunet scurt, iar “ - - “ înseamnă sunet lung. 
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1.3.2. Configurare/Ştergere Cartela de Administrare 

Detasati mânerul interior, folosindu-va de cheia speciala pentru demontare primita împreună cu 

produsul, apoi apăsaţi butonul rectangular de pe PCB (acest buton este poziţionat pe placa cu 

circuite electronice din mânerul interior), apoi veţi auzi sunetul “da—di—“care vă confirmă faptul 

că aţi intrat în modul de configurare. 

Adaugare – apasati manerul exterior si apoi apropiaţi de el o nouă cartelă de administrare 

– dacă încuietoarea scoate un sunet “di—“ se confirmă configurarea cartelei cu succes. 

– dacă încuietoarea scoate un sunet “di—di—da”, configurarea cartelei a eşuat. 

Stergere - apasati manerul exterior si apoi apropiati de el cartela de administrare veche – dacă 

încuietoarea scoate un sunet ”di—di” cartela de administrare fost ştearsă, iar utilizatorii care au fost 

adăugaţi cu acea cartelă de administrare au fost şterşi şi ei. 

IMPORTANT! 

Daca ati pierdut cartela de administrare inclusa in pachet, solicitati o noua cartela de tip 

“administrator”. Cartelele tip “client” nu pot fi folosite ca si cartele de administrare. 

Configurare/Ştergere Cartela de Administrare: 

Procedură de operare 

   Folosiţi cheia de 
   demontare pentru 
 eliberarea mânerului 
 interior, apoi apăsaţi 
butonul rectangular de 
        pe PCB. 

Rezultatul operaţiei Ton avertizare yală ♫ 

Intrare in mod 
 configurare 

 Configurare 
  Cartela de 
Admin. reuşită 

di—da— 

di— 

   Apropiati cartela de 
  administrare noua de 
   manerul exterior al 
cilindrului (dupa ce l-ati 
    apasat in prealabil 
     pentru activare) 

 Configurare 
Cartela Admin. 
    eşuată 

di—di—da— 

   Ştergere 
Cartela Admin. di—di— 
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1.3.3. Adăugare/Ştergere cartela utilizator 

Apăsaţi uşor manerul (butonul) exterior în direcţia uşii, dacă încuietoarea scoate un sunet “di— 

da—“ înseamnă că operaţia de activare a reuşit. Perioada de activare este de 6 secunde, orice alte 

operaţiuni întreprinse după aceste 6 secunde, nu sunt valide. 

Apropiaţi cartela de administrare de manerul exterior. Intrarea in modul programare va fi 

semnalizata cu “di—di—da—da—“. Apropiaţi de manerul exterior o cartelă utilizator 

neînregistrată, iar dacă sunetul pe care îl scoate acum cilindrul este “di—“, înseamnă ca adăugarea 

cartelei noului utilizator s-a făcut cu succes. Dacă sunetul scos de cilindru este: ”di—di—“, cartela 

utilizatorului a fost ştearsă cu succes. 

Adăugare/Ştergere cartela utilizator: 

Procedură de operare 

Apăsaţi manerul 
exterior uşor în 
 direcţia uşii. 

Rezultatul operaţiei 

Cilindrul devine activ. 

Ton avertizare yală ♫ 

di—da— 

Apropiati cartela de 
 administrare de 
 manerul exterior. 

di—di—da—da— 

Apropiati cartela 
utilizatorului de 
manerul exterior. 

Adăugare cartela 
utilizator reuşită 

di— 

Ştergere cartela 
utilizator reuşită 

di—da— 
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1.3.4. Operaţia de deschidere/închidere 

Apăsaţi uşor mânerul exterior în direcţia uşii. Dacă cilindrul scoate un sunet “di—da—“, 

înseamnă că activarea este reuşită. În intervalul de 6 secunde când cilindrul este activ apropiati 

cartela de mânerul exterior, dacă sunetul scos de încuietoare este un sunet lung “di- -“, înseamnă că 

autentificarea s-a făcut cu succes şi utilizatorul poate deschide sau închide uşa, dar dacă sunetul scos 

de lacăt este “di—di—di—di - -“ atunci autentificarea a eşuat, iar utilizatorul nu poate deschide sau 

închide uşa. 

În cazul în care se pierde cartela sau se epuizeaza bateria, uşa poate fi deschisă cu ajutorul cheii 

mecanice, introducând cheia în cilindru şi răsucind-o la 90 de grade. Apoi învârtiţi mânerul exterior 

pentru a deschide/bloca uşa. 

Operaţia de deschidere/închidere: 

Procedură de operare 

 Apăsaţi manerul 
exterior în direcţia 
 uşii, spre interior 

Rezultatul operaţiei 

Cilindrul devine activ 

Ton avertizare yală ♫ 

di—da 

Apropiati cartela 
utilizatorului de 
cilindrul exterior 

Initiere deschidere 
uşă reuşită 

di - - 

Initiere deschidere 
uşă eşuată 

di—di—di—di- - 

Întoarceţi mânerul după 
ce aţi initiat deschiderea 
           uşii 

Deschideţi uşa 

Închideţi uşa 

1.3.5. Consideraţii 

1. Cartela de administrare se foloseşte numai pentru configurarea cartelelor utilizatorilor şi nu poate 

deschide încuietoarea. 

2. Fiecare încuietoare are o cartelă de administrare, dacă cartela de administrare este reconfigurata, 

toate cartelele utilizatorilor vor fi şterse. 

3. Dacă pierdeţi cartela de administrare, contactaţi producătorul pentru a vi se furniza o altă cartelă 

de administrare. Apoi, odata primita cartela noua de administrare, configurati-o conform 

instructiunilor de la punctul 1.3.2. 
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4. Perioada de activare a cilindrului este de 6 secunde, toate operaţiunile întreprinse după aceste 6 

secunde nu au efect (cilindrul acceptă cartele doar în acel interval de 6 secunde) 

5. Odată iniţiată deschiderea, cilindrul rămâne în această stare timp de 10 secunde. Mânerul exterior 

acţionează, prin răsucire, cilindrul doar în acest interval de 10 secunde, după care cilindrul intră 

automat în modul “sleeping” iar mânerul exterior se învârte “în gol”. 

6. Dacă auziţi 2 sunete lungi” di - - di - - “ după operaţia de activare, înseamnă că vi se indică faptul 

că energia bateriei este scăzută. Schimbaţi bateriile cât mai repede, având în vedere că de la primirea 

acestui semnal, uşa mai poate fi deschisă numai de 100 ori. 

1.4. Instrucţiuni de instalare pentru cilindrul inteligent. 

1.4.1. Prezentare componente şi instrumente 

1. Cilindru cu butonul exterior demontat 

2. Surub inelar 3. Şaibă rotativă 

4. Arc 5. Clemă de prindere 

6. Mască pentru antenă 7. Capac buton 
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8. Cheie mecanică 9. Surub 

10. Cheie pt demontare 11. Pensetă 

12. Şurub de prindere cilindru 13. Şurubelniţe 

1.4.2. Asamblare 

1. Componentele cilindrului exterior 

Vă rugăm dezasamblaţi componentele cilindrului în următoarea ordine: “surub inelar” 2 , “capac 

buton” 7, “mască antenă” 6, “clemă de prindere” 5, “arc” 4, “şaibă rotativă” 3. 

Notă: vă rugăm folosiţi penseta ca să înlăturaţi cablul care face legătura dintre cilindru şi masca 

antenei. 

2. Poziţionarea cilindrului 

Introduceţi cilindrul demontat în gaura broastei, dinspre interior 

spre exteriorul usii. Ajustaţi poziţia cilindrului astfel încât să 

puteti înşuruba surubul de fixare al cilindrului, apoi fixaţi 

şurubul (imaginea alaturată). 
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3. Fixarea surubului inelar şi a saibei rotative 

Introduceti surubul inelar pe axul cilindrului (imaginea 

alaturată) şi apoi şaibă rotativă pe acelasi ax. Pozitionati şaiba 

rotativă astfel încât tesitura acesteia să fie aliniată cu tesitura 

axului cilindrului, apoi fixaţi şaiba cu ajutorul şurubului (9). 

4. Montarea arcului 

Montati arcul pe axul central a cilindrului, în poziţia care vă 

este arătată în imagine, apoi poziţionaţi clema de prindere pe 

exteriorul saibei rotative astfel incat surubul (9) sa nu fie 

acoperit de clema. 

5. Conectarea măştii antenei. 

Conectati cablul de date la conectorul antenei. 

6. Fixarea măştii antenei. 

Puneţi masca antenei peste clema de prindere (5) astfel încât 

decupătura de pe masca antenei să se potrivească cu şurubul 

(9). 

În timpul instalării asiguraţi-vă că firele de date nu blochează 

contactul de închidere aflat in masca antenei (la apasarea 

manerului, contactul trebuie sa atinga capatul axului 

cilindrului). 
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7. Montarea capacului butonului. 

Montati capacul (7) peste masca antenei si atasati-l de 

surubul inelar prin infiletarea acestuia folosind cheia de 

montare speciala (10). 

Condiţii de întreţinere: 

1. Protejaţi cilindrul de contactul cu substanţe corozive pentru a evita reducerea luciului suprafeţei 

cât şi deteriorărea suprafeţei. 

2. “Mânerul” interior şi cel exterior au un impact direct asupra fiabilitatii încuietorii, de aceea nu 

este recomandat să atârnaţi lucruri de acestea. 

3. Este recomandat să schimbaţi bateriile când este emis semnalul sonor de baterie slabă (di- -di- -). 

4. Ţineţi cheile mecanice la îndemână în eventualitatea producerii unor evenimente neprevăzute. 
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Fişă de garanţie 

Model produs: 

Perioadă garanţie: 1 an 

Data achiziţionării: 

Observaţii: 

A/ L/ Z 

Informaţii furnizor 

Nume furnizor: 

Număr telefon: 

Ştampilă furnizor: 

Adresă furnizor: 

Informaţii client 

Companie client; 

Adresă client: 

Nume client: 

Număr telefon: 

Istoric reparaţii 

Dată reparare: 

A / L/ Z 

A/ L/ Z 

A/ L/ Z 

Adresă: Centru reparare: Observaţii: 

Observaţii: 

1. În concordanţă cu garanţia oferită de producător, produsul va fi reparat oricând în perioada de 

garanţie, fără perceperea unei taxe pentru reparare. 

2. La predarea produsului pentru reparare, clientul trebuie să prezinte garanţia şi factura. 

3. Pentru următoarele situaţii se percepe taxă de reparare chiar şi în perioada de garanţie: 

 

 

 

 

 

 

Clientul nu mai are garanţia sau factura 

Clientul nu a folosit produsul conform instrucţiunilor de instalare şi menţinere. 

Produsul s-a stricat din vina clientului: produsul prezinta semne de fortare, nu a fost 

depozitat corespunzător etc. 

Clientul a dus produsul la reparat la un alt centru decât cele ale furnizorilor, unde s-au 

produs daune ulterioare. 

Dacă pe fişa de garanţie nu apar toate datele vânzătorului şi ştampila acestuia, produsul 

nu poate fi reparat gratuit. 

Modelul înscris pe fişa de garanţie nu se potriveşte cu produsul adus pentru a fi reparat. 
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