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MANERUL CU TASTATURA PENTRU USI INTERIOARE 
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Aplicatii: 

• Pentru inchiderea/deschiderea usilor interioare; 

• Utilizat impreuna cu broastele norma DIN; 

• Programabil cu un cod master si peste noua coduri diferite; 

• Functie de autoblocare ; 

• Semnale vizuale si acustice pentru fiecare operatie executata si indicator de 

baterie slaba 

• Usor de instalat,fara cablare,contine doua baterii aflate in interiorul manerului; 

• Se comanda in functie de deschiderea usii :stanga sau dreapta 

Functionare: 

• Mecanismul este format din 5 butoane : 4 butoane (tastele 1-2-3-4) pentru 

formarea codului la deschidere si un buton pentru inchidere (tasta lacat ) 

• Lumina verde se aprinde cand se tasteaza pentru deschidere; lumina rosie se 

aprinde cand se inchide; 

• Codul master si codul de utilizator se programeaza,poate fi schimbat nelimitat; 

• Daca codul este format gresit de 5 ori manerul se blocheaza pentru 3 minute; 

• Deschidere permanenta din interior,indiferent de starea manerului din exterior; 

• Cele doua baterii asigura aproximativ 100.000 de utilizari; 

• Cand becul rosu indica starea slaba a bateriilor,manerul mai poate fi folosit pentru 

500 de operatii. 

Utilizare: 

• Trebuie sa aveti bateriile incorporate inainte de utilizare; 

• Manerul trebuie programat inainte de utilizare; 

• Puteti alege un cod master si peste noua coduri de utilizator; 

• Puteti alege de asemeni sa programati functia de autoinchidere; 

• Pentru deschidere tastati codul corect apasand pe cele 4 taste (1-2-3-4); 

• Pentru inchidere apasati pe butonul cu simbolul de lacat (atunci cand nu este 

programata functia de autoblocare). 


