
ÎNCUIETOARE ELECTRONICĂ 

PS 650 

MANUAL DE UTILIZARE 

 

1. Setări generale. 

Cod principal [PIN1] 

 Utilizați combinații de cifre (6 până la 8 cifre) pentru a seta codul pin (codul master). 

 Când începeți să utilizați seiful, schimbați codul master setat din fabrică cu un cod master 

personal. Testați de mai multe ori codul dvs. master înainte de a pune obiecte de valoare în seif 

 Cod master din fabrică: 1-2-3-4-5-6 

 

Cod utilizator [PIN2] 

 Combinație de cifre (6 până la 8 cifre) pentru a seta codul pin (codul user). 

 Încuietoarea electronică nu are un cod user setat din fabrică 

 Cod utilizator activat. Pentru a obține un cod de utilizator. 

 

2. Semnale 

1.  Semnal acustic scurt și unic 

LED-ul verde se aprinde - confirmare când 

Ex: Apăsarea unei taste de pe tastatură. 

 

2.  Semnal acustic dublu scurt  

LED-ul verde se aprinde de două ori  

Ex: Confirmarea unei intrări corecte (de exemplu, cod). 

 

3.  Semnal acustic lung și unic 

LED-ul roșu (4) se aprinde - mesaj de eroare  

Ex: Cod greșit 

 

4.  Semnal acustic scurt de cinci ori  

LED-ul roșu – semnalul bateriei se aprinde de cinci ori. 

Ex: Baterie descărcată. 

 

 



3. Închidere / deschidere 

 

1 Deschiderea încuietorii electronice 

1.1 Deschiderea cu codul principal din fabrică [PIN1] 

 

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter] 

 

1.2 Deschiderea cu un cod master personal 

[PIN1] 

[ON] [PIN1] [Enter] 

 

1.3 Deschideți cu codul de utilizator [PIN2] 

[ON] [PIN2] [Enter] 

 

1.4 Deschiderea cu funcție de cod dual 

[ON] [0-9 (utilizator)] [Enter] 

[PIN2] [Enter] 

 [0-9 (utilizator)] [Enter] 

[PIN3] [Enter] - în decurs de 1 minut după introducerea corectă a primului cod [PIN2] [Enter], al doilea 

cod [PIN3] [Enter] în decurs de 1 minut în timp ce LED-ului verde 1 se aprinde la fiecare 5 secunde poate 

fi introdus. 

 

1.5 Deschidere cu întârziere  

[ON] [PIN1 sau PIN2] [Enter] 

[Programarea închiderii întârziate] 

[PIN1 sau PIN2] [Enter] 

[PIN1 sau PIN2] trebuie introdus din nou în timpul ferestrei de deschidere. După expirarea deschiderii 

întârziate, se aude un sunet  - semnal acustic. 

Dacă se apasă tasta [Enter] în timpul deschiderii întârziate aceasta este anulată și procesul trebuie 

reluat. 

 

După introducerea unui cod corect, LED- ul verde se  va aprinde scurt și puteți deschide încuietoarea 

electronica prin rotirea inelului rotativ în sensul acelor de ceasornic - spre dreapta. 

 

Dacă un cod este incorrect introdus de 3 ori consecutive, încuietoarea electronica va fi blocată timp de 5 

minute. În acest tot acest timp de blocare, LED-ul roșu se aprinde 

 

Închidere 

Încuiați ușa și rotiți inelul în sens invers acelor de ceasornic  - spre stânga până la popas. Verificați dacă 

seiful dvs. este corect este încuiat. 

 

 



4. Programare 

 

Se recomandă să faceți modificări (schimbarea codului,...) numai cu ușa deschisă. 

După schimbarea codului, testați codul slavat de mai multe ori cu ușa deschisă înainte de a încuia seiful. 

 

Încuietoarea electronică nu poate fi programată dacă sursa de alimentare (bateria) este prea slabă, 

ceea ce cauzeaza avertizarea „baterie descărcată”. 

 

1 Schimbarea codului master [PIN1] 

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[Cod PIN1 nou] [Enter] 

[Repetați noul PIN1] [Enter] 

Testați noul cod master de mai multe ori cu ușa deschisă: 

[ON] [PIN1 nou] [Enter] 

 

2 Activarea și modificarea codului de utilizator 

[PIN2] cu codul principal [PIN1] 

Înainte de a activa un cod de utilizator [PIN2] modificați codul principal [PIN1]  

 

 [ON] [Enter] [2] [Enter] [1-9 

(Număr utilizator)] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[PIN2 nou] [Enter] 

[Repetați noul PIN2] [Enter] 

Testați noul cod de utilizator de mai multe ori cu ușa deschisă: 

[ON] [PIN2 nou] [Enter] 

 

3 Schimbați codul de utilizator [PIN2] fără Cod principal [PIN1] 

[ON] [Enter] [3] [Enter] 

[1-9 număr utilizator)] [Enter] [PIN2] [Enter] 

[PIN2 nou] [Enter] 

[Repetați noul PIN2] [Enter] 

Testați noul cod de utilizator de mai multe ori cu ușa deschisă: 

[ON] [PIN2 nou] [Enter] 

 

4 Ștergeți utilizatorul [PIN2] - posibil doar cu Cod master [PIN1]  

[ON] [Enter] [0] [Enter] [1-9 

(Număr utilizator)] [Enter] [PIN1] [Enter] 

 

5 Activarea funcției dual cod 

Înainte de a activa funcția de cod dual cel puțin un cod de utilizator [PIN2] trebuie activat. 

Când funcția de cod dual este activată, se introduc primele două coduri  

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter 



Dezactivarea funcției dual code 

[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter] 

 

6 Activarea unei întârzieri de deschidere 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[01-99 - întârziere de deschidere în minute] 

[1-9 - deschiderea ferestrei în minute] 

[Introduce] 

Ex: 092 = 9 minute întârziere de deschidere și 2 - deschiderea ferestrei de minute 

Testați întârzierea de deschidere când ușa este deschisă 

 

7 Dezactivarea întârzierii de deschidere 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[000] [Enter] 

 

8 Dezactivarea / activarea semnalului acustic 

 [ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter] 

 

5. Înlocuirea bateriei / externă 

Alimentare electrică 

 

1.  Înlocuirea bateriei 

Bateria este amplasată în interiorul ușii. 

Scoateți suportul bateriei 

Puneți o baterie nouă de 9 volți de înaltă calitate  

(Nu folosiți baterii reîncărcabile (acumulatori) sau nealcaline. 

Închideți suportul bateriei. 

 

2 Deschidere cu sursă de alimentare externă 

Scoateți capacul 

Utilizați contactele de alimentare de urgență 

Țineți bateria pe cele două contacte 

Rețineți polaritateacorectă la conectarea bateriei !! 

Introduceți un cod autorizat pentru acces [PIN1] sau [PIN2]. 

Rotiți inelul rotativ în decurs de 5 secunde în sensul acelor de ceasornic spre dreapta. 

Scoateți bateria uzată din interiorul ușii și înlocuiți cu cea nouă. 

 

6. Deschiderea prin intermediul cheii de urgență 

 

Slăbiți șurubul din spatele capacului și scoateți cu atenție tastatura fără să deteriorați ansamblul. 

Scoateți capacul de pe gaura cheii - Introduceți cheia de urgență în și rotiți-o în dreapta până se oprește. 


