
Instrucţiuni de utilizare 
Quantum - încuietoare electronică 

 
ATENȚIE: Vă rugăm să citiți cu atenție aceaste instrucțiuni de utilizare înainte de a acționa încuietoarea sau de a încerca 
să adaptați o nouă combinație de numere. Nu ne asumăm nici o răspundere pentru tulburarea funcțională din cauza 
comutării defectuoase sau a utilizării violenței sau a utilizării necorespunzătoare, nici pentru daune și nici pentru pierderea 
bunurilor care ar putea fi puse la dispoziție, adică la închiderea necorespunzătoare a seifului. 
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 ȘTERGEREA CELUI DE-AL II- LEA UTILIZATOR 
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 Țineți apăsat până când  
 auziți semnalul dublu sonor  
 și semnalul luminous ramân 
                                                   e aprins. 



Încuietoarea funcționează cu un cod numeric format din șase cifre. 
Se poate adăuga un cod secundar. 
Fiecare apăsare de tastă este confirmată cu un semnal audio și luminos. 
 

GENERAL 
 
După introducerea unui cod valid urmează un semnal dublu. O intrare nevalidă este urmată de un semnal acustic lung. 
După 10 secunde fără tastare, o adăugare de cod începută este anulată. 
 

Deschidere: (vezi fig. A) 
 

Introduceți codul (codul din fabrică = 1-2-3-4-5-6), deblocați ușa și deschideți. Dacă nu este deschis în 3 secunde, 
blocarea se realizează automat. Dacă introducerea codului a eșuat la prima încercare, așteptați 20 de secunde înainte de 
a intra din nou. 
 
Trei bipuri lungi indică blocarea bolțurilor. Eliberați mânerul și reintroduceți codul. 
 
Blocare: 
 
Închideți ușa și rotiți mânerul complet în poziția de închidere. Încuietoarea este asigurată. Controlați dacă ușa e blocată 
complet întorcând mânerul înapoi. 
 
Protecție împotriva manipulării: 
 
Introducerea a patru coduri nevalide consecutive - tastatura este blocată timp de 5 minute. În această perioadă, lumina 
clipește la fiecare 10 secunde și orice apăsare de tastă provoacă un semnal lung.  
 
După expirare, intrarea a două mai multe coduri nevalide repornesc perioada de blocare de 5 minute. 
 
Referință de siguranță: 
Toate codurile trebuie stocate în siguranță. Nu utilizați date personale (adică zile de naștere, numere de telefon etc.) ca și 
cod. Schimbați codul din fabrică înainte de a începe să utilizați seiful! 
 

Activarea desciderii cu un cod secundar: (vezi fig. B) 
 
Apăsați și mențineți apăsată tasta [1] până la semnalul dublu. Lumina rămâne aprinsă în timpul următoarelor acțiuni. 
 
• Introduceți codul principal. 
• Introduceți codul secundar de două ori (semnal dublu după fiecare) 
 
(Codul secundar poate fi schimbat ca și codul principal. Cu codul principal, codul secundar 
poate fi șters. Codul principal nu poate fi șters.) 

 
Timp de întârziere (max.99 min) și fereastră deschidere (max. 19 min) 
 
Țineți apăsată tasta «9» 
până la semnalul dublu. 
Lumina rămâne aprinsă în timpul următorului 
acțiuni. 
 
• introduceți codul managerului (semnal dublu) 
 
• introduceți întârzierea și deschideți fereastra, f.i. 2612 
pentru întârziere de 26 minute și 12 minute deschise 
 
• valori repetate (semnal dublu) 
 
Notă: modificarea valorilor de întârziere poate 
se poate face numai în timpul ferestrei deschise.



Și dacă… 
 
... auziți un semnal sonor lung după tastarea ultimei cifre și încuietoarea nu se deschide? 
Introduceți o combinație nevalidă. Repetați operația pentru a vă atrage atenția - introducerea codului corect. 
 
... semnalul luminos clipește la fiecare 10 secunde și, când apăsați un buton, auziți un semnal sonor lung? 
Ați introdus de 4 ori o combinație greșită și blocarea este penalizată în timp. Asteapta 5 minute 
si incearca din nou. Alte două coduri nevalide consecutive vor reporni o penalizare suplimentară de 5 minute 
perioadă. 
 
... nu auziți niciun semnal sonor când apăsați un buton? 
Înlocuiți bateria. Dacă problema nu este rezolvată, apelați centrul de service. 
 
... poți deschide, dar auzi o lungă secvență de bipuri după ultima cifră a combinației? 
Înlocuiți imediat bateria. (utilizați numai baterii alcaline de 9V de înaltă calitate) 

 
Schimbați codul: (cu ușa de siguranță deschisă, vezi fig. C) 
 
Apăsați și mențineți apăsată tasta [0] până la semnalul dublu. Lumina rămâne aprinsă în timpul următoarelor acțiuni. 
• Introduceți codul vechi (semnal dublu) 
• Introduceți un cod nou (semnal dublu) și repetați un cod nou (semnal dublu) 
În caz de erori de intrare (semnal lung), vechiul cod rămâne valabil. 
 
Ștergeți codul secundar: (a se vedea fig. D) 
 
Apăsați și mențineți apăsată tasta [3] până la semnalul dublu. Lumina rămâne aprinsă în timpul acțiunii următoare. 
• Introduceți codul principal. 
Codul secundar este șters. 
 
 
Alimentare curentă / schimbarea bateriei 
 
O serie de semnale indică faptul că bateria este slabă și trebuie înlocuită. 
Utilizați numai o baterie de înaltă calitate de 9 V ALCALINĂ! 
 
Schimbarea bateriei: 
Scoateți capacul bateriei din partea de jos a tastaturii trăgându-l în jos. Scoateți bateria și înlocuiți-o cu o nouă baterie 
ALCALINĂ de 9 V de înaltă calitate. 


