
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

   RO ROMÂNĂ

„PRIMOR-100“

1.  OBSERVAŢII:



2. SEMNALE OPTICE ȘI ACUSTICE:

3. UNITĂŢI DE ACCES / BLOCARE:

4. UTILIZARE UNITATE ACCES / BLOCARE:



5. PROGRAMAREA UNITĂŢII DE ACCES / BLOCARE:





Deschiderea cu timp setat de deschidere întârziată și autorizată:

    

                   Introduceţi codul Dvs. de 6 cifre, respectiv codul Master.
    

                 Asteptaţi terminarea/derularea timpului setat pentru deschiderea întârziată.

    Începe derularea timpului de deschidere autorizată.

        Introduceţi din nou în intervalul derulării timpului de deschidere
    autorizată codul Dvs. din 6 cifre, respectiv codul Master.
.

    
                   Învărtiţi în termen de 3 secunde unitatea de acces / blocare /
                   mânerul în sensul acelor de ceasornic în poziția “deschis”. 
                   Încuietoarea unității de acces / blocare este acum deschisă.
                                    

•  Începerea rulării timpului de deschidere întârziată poate fi întreruptă prin apăsarea oricărei taste (trebuie așteptat un 
timp de 10 secunde).
•  Introducerea unui cod de acces nevalid în timpul derulării timpului de autorizare întrerupe procedura de deschidere.
•  Introducerea unui cod de acces valid în timpul de deschidere întârziată este validată ca pozitivă si nu are nici un efect.

Ștergerea deschiderii cu timp întârziat (program 9):

TimpulTimpul pentru deschiderea cu timp întârziat poate fi șters doar în întervalul timpului de autorizare. Timpul de deschidere 
autorizată rulează după ștergerea timpului pentru deschiderea întârziată setat ultima dată.

    
                
                 Introduceţi codul Dvs. de 6 cifre, respectiv codul Master.

     Asteptați terminarea/derularea timpului setat pentru
                 deschiderea întârziată.

          Începe derularea timpului de deschidere autorizată.

       Ţineţi tasta “9” apăsată până lampa LED roșie iluminează
                 continuu.

    Introduceţi codul Master al Dvs. de 6 cifre, de exemplu.

    Ștergeţi timpul setat de deschidere întârziată.

    Ștergeţi timpul setat de deschidere autorizată.

    Ștergeţi din nou timpul setat de deschidere întârziată.

        Ștergeţi din nou timpul setat de deschidere autorizată.

                                       82        PRIMOR-100



Deschiderea cu ajutorului codului de deschidere imediată:

Codul de deschidere imediată este conceput pentru a evita deschiderea întârziată.
Codul de deschidere imediată este același cu cel al utilizatorului cu numarul 9. Acest
cod de utilizator, în mod corespunzator, trebuie să fie activat. Codul care este introdus
prima dată, nu are voie să fie același cod cu cel al utilizatorului 9.

    Introduceţi codul Dvs. de 6 cifre, respectiv codul Master.

      Timpul de deschidere întârziată se derulează.

   Introduceţi codul de deschidere imediată de 6 cifre, de exemplu.

    Învărtiţi în termen de 3 secunde unitatea de acces / blocare /
              mânerul în sensul acelor de ceasornic în poziția “deschis”.
              Încuietoarea unității de acces / blocare este acum deschisă.

Doar Masterul poate activa / dezactiva în același timp toate codurile de utilizatori.
Dacă codurile de utilizatori sunt dezactivate, atunci încuietoarea unității de acces /
blocablocare poate fi deschisă doar folosind codul Master.

    Ţineţi tasta “2” apăsată până lampa LED roșie iluminează
                  continuu.

    Introduce�i codul Master al Dvs. de 6 cifre, de exemplu.

Această funcţionalitate oferă o prezentare a numărului utilizatorilor liberi sau deja
înregistrați. Doar Masterul poate să utilizeze această funcție de programare.

    Ţineţi tasta “7” apăsată până lampa LED roșie iluminează
                 continuu.                 continuu.

    Introduceţi codul Master al Dvs. de 6 cifre, de exemplu.
    
                Introduceţi codurile PIN ale utilizatorilor pentru verificare,
                 de ex. utilizatorul 3, 5, 6.    
                Încheiaţi operațiunea de verificare.
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6. BLOCAREA UTILIZATORULUI (PROGRAM 2):

7.  PREZENTAREA / VERIFICAREA UTILIZATORILOR (PROGRAM 7):



Apăsați o singură dată fiecare tastă cu cifră. O tastă în stare de funcţionare va fi validată printr-un semnal acustic 
dublu. O tastă necunoscută va fi semnalizată printr-un semnal acustic lung iar testul de verificare al functionalităţii 
este oprit / întrerupt. Sistemul trebuie verificat.

    Ţineţi tasta “5” apăsată până lampa LED roșie iluminează
                  continuu.

    Apăsaţi o singură dată fiecare tastă în parte în ordinea lor.

ÎncuietoaÎncuietoarea unităţii de acces / blocare este alimentată cu curent electric de la o baterie-bloc alcalină de 9V (fără 
acumulatori!). În caz de încărcare insuficientă a bateriei, la introducerea codului de acces, se va auzi un semnal de 
avertizare acustică repetat iar lampa LED roșie va ilumina intermitent în mod alternativ. Vă rugăm să schimbaţi ba-
teria în cel mai scurt timp posibil. Codurile de acces, deja programate, rămân valabile în timpul schimbării bateriei.
Vă rugăm să reciclaţi bateriile folosite întotdeauna într-un mod ecologic.

Imag. 1: Unitate de acces / blocare Primor RO
                             Imag. 2: Unitate de acces / blocare Primor RE
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9.  ALIMENTAREA CU CURENT ELECTRIC ȘI SCHIMBAREA BATERIEI:

8. SISTEMUL DE VERIFICARE (PROGRAM 5):


