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Explicația pictogramelor prezentate în acest manual:
AVEŢI GRIJĂ! : Vă rugăm să acordați o atenție deosebită informațiilor prezentate, acestea
fiind de mare importanță pentru siguranța și integritatea dispozitivului.

!

AVERTISMENT: Se vor lua în considerare prezentele informații în vederea prevenirii
apariției problemelor la nivelul dispozitivului, în timpul instalării sau în cazul defectării
sistemului.

NOTĂ: Informațiile prezentate sunt importante pentru o utilizare corectă a sistemului.
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1. GARANȚIE LIMITATĂ GENERALĂ
În cazul în care consumatorul a achiziționat produsul original AYR de la un distribuitor AYR autorizat, AYR garantează că produsul
nu are defecte de fabricație, pentru perioada legală necesară în fiecare țară, începând cu data achiziției. Garanția limitată va intra
în vigoare în cazul în care se constată o defecțiune în urma unei inspecții efectuate de către AYR și exclusiv dacă produsul nu a fost
supus niciunei „acțiuni neadecvate”, așa după cum sunt definite acestea în cele ce urmează.
Acțiunile neadecvate vor anula garanția. „Acțiunile neadecvate” includ oricare dintre următoarele situații: Instalarea, utilizarea,
activarea / întreținerea necorespunzătoare față de instrucțiunile și cerințele AYR (conform indicațiilor din manualul de utilizare).
Manipulare de către cumpărător, neglijență, daune cauzate prin aplicarea forței brute: răsucire, rupere, fisuri, zgârieturi sau orice
alt act de vandalism, repararea sau modificarea de către orice altă persoană în afară de producătorul sau distribuitorul autorizat în
mod expres de către AYR.
Singura obligație a AYR în cadrul acestei garanții limitate este de a repara sau înlocui, la discreția AYR, orice produs și / sau
componentă a produsului în care AYR a stabilit că există defecte de fabricație. Această garanție limitată nu acordă niciun alt drept
și nu dă naștere niciunei obligații, nici nu eliberează cumpărătorul de responsabilitatea de a întreprinde orice alte acțiuni adecvate,
prin orice mijloace, inclusiv încheierea de contracte de asigurare împotriva vătămării corporale sau daunelor materiale. Această
garanție limitată se referă exclusiv la defectele produsului.
În vederea facilitării serviciului de garanție și pentru a permite companiei AYR să determine totalitatea drepturilor acoperite de
garanție, cumpărătorul trebuie să returneze produsul către AYR, cu dovada achiziției de la distribuitorul autorizat. Orice acțiune
vizând expediția, manipularea, transportul, solicitarea telefonică a serviciilor și/sau alte taxe incidentale și/sau aferente nu sunt
incluse în prezenta garanție limitată.
Utilizarea unor componente incompatibile sau care nu sunt originale AYR poate provoca deteriorarea gravă a produsului și va
anula prezenta garanție limitată. Prezenta garanție limitată nu poate fi atribuită sau transferată în nicio circumstanță către o terță
parte și nu poate fi extinsă, schimbată sau modificată.
Prezenta garanție limitată va exista independent de alte garanții, stipulate în mod expres sau implicit, incluzând, dar fără a se limita
la orice garanție privind comercializarea sau compatibilitatea cu anumit scop, toate acestea fiind excluse și eliminate în mod expres
prin prezenta în cea mai mare măsură permisă de legile în vigoare. AYR își declină responsabilitatea privind pierderile de profit,
prejudiciile speciale, indiferent de natura acestora, indiferent dacă acestea survin ocazional sau în urma avizului cumpărătorului;
totodată, își declină responsabilitatea privind compensațiile având ca obiect daunele, chiar dacă este cunoscută posibilitatea
existenței unor astfel de daune.
AVIZELE JURIDICE:
Punctele excluse / limitate în cazul prezentei garanții:
- Elemente înșurubate.
- Uzură normală.
- Utilizarea detergenților.
Mărci înregistrate:
-AYR, int-LOCK, int-LOCK RF, int-KEY, int-KEY RF sunt mărci înregistrate/nume comerciale aparținând AYR. Utilizare
neautorizată a acestor mărci comerciale este interzisă.
Acoperire:
- Niciun produs privind siguranța nu poate garanta permanent siguranța unei instalații în ansamblu. Produsul AYR nu substituie
în niciun fel acoperirea asigurării corespunzătoare privind protecția împotriva pierderilor sau daunelor asupra proprietății
dumneavoastră. AYR nu este o companie de asigurare și nu oferă niciun serviciu de asigurare, indiferent de natura acestuia.
Influențe externe:
-Serviciile sunt supuse diferitelor influențe externe, aflate în afara controlului nostru, dintre care amintim rețelele de
comunicații prin satelit, celulare sau de altă natură, afectate de condițiile meteorologice, interferență/întreruperi
frecvente, utilizare sau activitate necorespunzătoare, interferente.
- Serviciile pot fi și acestea afectate în mod negativ sau atunci când produsul AYR este amplasat în locuri în care semnalul nu este
disponibil, cum ar fi un garaj, o parcare, un tunel sau o locație similară.
Limitări privind serviciile și răspundererea:
- Este posibil ca produsul AYR să nu funcționeze corect dacă nu este instalat și întreținut corect, în conformitate cu instrucțiunile
furnizate împreună cu produsul AYR.
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2. NOTE IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA
1. Instalarea sistemului de blocare invizibilă crește considerabil nivelul de
securitate, însă trebuie luat în considerare faptul că, ÎN CAZUL ÎN CARE PIERDEȚI
APARATELE MOBILELE CONECTATE ȘI CODUL DE RECUPERARE sau UITAȚI TOATE
TELECOMENZILE ACASĂ, ÎNĂUNTRU, vă va fi imposibil să deschideți ușa și va trebui să
apelați la o deschidere de urgență, cu deteriorarea în consecință a ușii.
2. Vă recomandăm să PĂSTRAŢI O TELECOMANDĂ în casă sub supravegherea unei
persoane de încredere pentru a avea o altă opțiune în cazul în care trebuie să apelați la o
deschidere de urgență.
3. Vă recomandăm să SCHIMBAȚI BATERIA, DACĂ URMEAZĂ SĂ LIPSIȚI DE ACASĂ
mai mult de 6 luni.
4. CITIȚI ACEST MANUAL CU ATENȚIE, înainte de utilizarea produsului.
5. PĂSTRAȚI ACEST MANUAL pe durata întregului ciclu de funcţionare a produsului și
consultați-l atunci când aveți îndoieli sau dacă apare o problemă.
6. Atunci când scoateți dispozitivul din cutie, verificați dacă toate componentele sunt
incluse.
7. Pentru a preveni deteriorarea produsului și vătămarea utilizatorului, NU ÎNCERCAȚI
NICIODATĂ SĂ DESCHIDEȚI SAU SĂ REPARAȚI PRODUSUL sau accesoriile acestuia.
8. UTILIZAȚI TIPUL DE BATERII RECOMANDAT. NU folosiți baterii reîncărcabile.
Utilizarea altor tipuri de baterii poate reduce durata de viață a bateriei și poate provoca
deteriorarea semnificativă a dispozitivului sau chiar accidentarea utilizatorilor. Puteți
comanda baterii de schimb de pe site-ul www.ayr.es.
9. NU INSTALAȚI PRODUSUL ÎN SPAȚII unde temperatura este peste sau sub cea
indicată în fișa tehnică, unde există concentrații de umiditate, praf sau agenți contaminați
sau în orice alt mediu necorespunzător. Nu expuneți dispozitivul direct la ploaie. Când
instalați produsul, manipulați-l cu grijă pentru a evita producerea accidentelor.
10. Asigurați-vă că dispozitivul funcționează corect ÎNAINTE DE A PĂRĂSI CAMERA.
11. NU UTILIZAȚI PRODUSE CHIMICE precum alcoolul sau benzenul pentru curățarea
produsului.
12. Toate specificațiile și descrierile sunt actualizate în momentul tipăririi. Cu toate
acestea, datorită dorinței noastre constante de a îmbunătăți produsele AYR, ne rezervăm
dreptul de a modifica specificațiile în orice moment, fără notificare și fără a avea o
obligație în acest sens.
13. În cazul în care pierdeți orice tip de telecomandă asociată sistemului de blocare intLOCK RF, vă recomandăm să resetați produsul pentru a șterge telecomanda pierdută și a
asigura astfel siguranța casei dumneavoastră.
14. La sfârșitul ciclului de funcționare a produsului, eliminați-l conform reglementărilor
locale privind deșeurile.
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AVEŢI GRIJĂ! : Nu forțați manual știftul pentru a deschide sistemul de
închidere deoarece acest lucru poate provoca defectarea motorului. Utilizați
întotdeauna butonul principal de deschidere/închidere.

3. DESCRIERE
3.1. Ce este int-LOCK RF?
Int-LOCK RF este un sistem de închidere de securitate inteligentă, constând într-o
închidere suprapusă. int-KEY RF este o telecomandă ce funcționează prin intermediul
frecvențelor radio care operează sistemul de închidere.
Interiorul corpului sistemului de închidere găzduiește un dispozitiv electronic care
guvernează toate funcțiile. Deoarece este un sistem de închidere care nu include butuci de
cheie mecanici convenționali, nu necesită chei fizice. Cu ajutorul telecomenzilor incluse,
puteți deschide și închide orice ușă de la interior sau exterior; de asemenea, sistemul
oferă și alte alte funcții care vă îmbunătățesc siguranța.
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1- capac baterie
2- buton de asociere
3- indicator luminos al butonului principal (deschis/închis)
4- indicator acustic
5- indicator luminos telecomandă
6- buton închidere
7- buton deschidere
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3.2. Caracteristici

SECURITATE MAXIMĂ
ULTRA-SIGUR: Folosirea protocoalelor de comunicare specializate pentru codare
și criptare, implementate pentru comunicare între sistemul de închidere int -LOCK
RF și telecomenzi este ultra-sigur. Sistemul folosește un sistem de criptare (AES
256) care este mult mai sigur decât cele deja existente pe piață și stabilește de
asemenea o comunicare în doi pași între dispozitiv si telecomandă, garantând
autentificarea ambelor dispositive, astfel evitând eventualele atacuri frauduloase.
IMPENETRABIL ȘI INVIZIBIL: Înlocuind butucul mecanic tradițional cu un sistem
de deschidere pe bază de radio-frecvență, am făcut imposibilă forțarea butucului
din exterior prin lovire, găurire, folosirea şperaclului, etc. Lipsa butucului face ca
int-LOCK RF să fie invizibil pentru eventualii intruși.
SISTEME DE DESCURAJARE ȘI SUPRAVEGHERE: alarma, care poate fi activată
din sistemul de închidere sau din telecomandă, va descuraja pe oricine încearcă să
„umble” la ușa și ne va avertiza asupra unei eventuale încercări de a intra în
interiorul proprietății.
ROBUST: Datorită designului și calității materialelor sale, caracteristicile fizice ale
încuietorii transformă spațiul protejat într-o adevărată încăpere impenetrabilă
oricărui tip de efracție. Testatat în laborator și supus celor mai stricte teste de
calitate.
INDEPENDENT ȘI DURABIL: Încărcarea bateriei este întotdeauna sigură.
Siguranța unui sistem de alimentare autonom nu se măsoară prin durata de viață a
bateriei, ci prin capacitatea acestuia de a asigura funcționarea în cel mai bun mod
posibil. Dacă bateria atinge un nivel critic, sistemul de închidere va efectua o
deschidere de urgență.
RAPORTAREA STĂRII: sistemul de închidere vă avertizează constant cu privire la
starea existentă, deschis sau închis, datorită unui LED dispus pe butonul principal,
conferind imediat utilizatorului sentimentul de securitate de care are nevoie acasă
sau la serviciu.

UȘOR DE UTILIZAT
DESCHIDERE MULTIPLĂ: sistemul este creat în așa fel încât una și aceeași
telecomandă să poată închide și deschide doua încuietori simultan, oferindu-vă
astfel un plus de securitate la intrarea în casă.
INTELIGENT: int-LOCK RF este un sistem de închidere suprapus care folosește
funcții inteligente, configurate printr-o telecomandă sau direct din dispozitiv.
FUNCȚIONARE UȘOARĂ, FĂRĂ ÎNTRETINERE: Sistemul poate fi acționat de la
propriul buton (doar în interiorul camerei), de la telecomenzile incluse. Cu ajutorul
telecomenzii puteți accesa funcțiile de deschidere și închidere și puteți activa
alarma de descurajare.
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PROIECTAT PENTRU TOATE TIPURILE DE UTILIZATORI: Sistemul este
proiectat în așa fel încât să permită folosirea facilă a telecomenzilor de către
toate tipurile de utilizatori.
MULTIUSER FĂRĂ COSTURI SUPLIMENTARE: acest produs vine cu 4
telecomenzi incluse, dar puteți achiziționa și adăuga mai multe telecomenzi,
la cerere (vezi www.ayr.es). Se pot folosi până la 20 de telecomenzi pentru
același sistem de închidere.

UȘOR DE INSTALAT
MULTI-ACCES: Se aplică oricărui tip de acces (uși batante, uși glisante
verticale, uși basculante, uși secționale, etc.) și material (lemn, aluminiu, PVC,
fier, oțel inoxidabil, etc.).
ASISTENȚĂ TEHNICĂ: Dacă aveți îndoieli sau dacă apare o problemă, puteți
consulta manualele și videoclipurile noastre pe site-ul www.ayr.es

3.3. Semnale acustice și luminoase
• int-LOCK RF dispune de un întrerupător principal cu leduri în două culori, pentru a
indica starea acestuia în orice moment:

DESCHIS

INCHIS
ACTIVARE ALARMĂ

NIVEL BATERIE LA 20%

UȘĂ DESCHISĂ

Un flash luminos verde și un scurt semnal de
confirmare
Un flash luminos roșu și un scurt semnal de
confirmare
Un flash luminos roșu și de trei ori semnal sonor
Pentru confirmarea evenimentului se emit semnale
sonore, iar flash-ul luminos roșu este mai lung.
LED-ul verde clipește la fiecare 30 de secunde și
apare un semnal sonor la sfârșit

STAREA SINCRON

O lumină simultană verde și roșie și un scurt semnal
de confirmare

RESTABILIRE CONFIGURAŢIE
IMPLICITĂ DIN FABRICĂ

O lumină roșie constantă și un semnal sonor lung
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3.4. Conșinutul cutiei
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1. Manual instrucțiuni
x1
2. Sistem închidere IntLOCK RF
x1
3. ureche zăvor
x1
4. baterie 9V
x1
5. Instrument asociere
x1
6. baterie CR2032 3V
x4
7. Telecomenzi Int-KEY RF x4
8. Șuruburi autofiletante pentru
metal 6.3 x 32 mm
x8
9. Șuruburi autofiletante pentru
lemn
6
x 50 mm
x4
10.
Șuruburi autofiletante
pentru lemn
6 x 40 mm
x4
11. Garnituri reglare
x6
12. Șabloane de instalare
x2

4. INSTALARE
4.1. Unelte de care veți avea nevoie
Pentru un burghiu ușă din
lemn ø4

pentru o ușă metalică sau
blindată
burghiu ø5

Șurubelniță
Phillips

Ciocan Daltă Ruletă

Burghiu

4.2. Instalarea sistemului de închidere
1- Determinați poziția optimă a sistemului de închidere la nivelul ușii.

POZIȚIE PENTRU
UȘI GLISANTE

AMPLASARE RECOMANDATĂ

MĂSURAȚI ÎNĂLȚIMEA DIN CENTRUL SISTEMULUI
DE ÎNCHIDERE ȘI PÂNĂ ÎN CAPĂTUL INFERIOR AL
UȘII

mm

POZIȚIE ALTERNATIVĂ
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AVEŢI GRIJĂ: Nu depășiți lățimea ușii atunci când montați șuruburile. Asigurați-vă că spațiul
de lucru este liber în timpul efectuării orificiilor, pentru a nu obstrucționa, de exemplu,
sistemele de închidere în mai multe puncte.
AVEŢI GRIJĂ: Dacă trebuie să instalați sistemul de închidere pe o UȘĂ METALICĂ SAU
BLINDATĂ, trebuie să utilizați șuruburile autofiletante DIN 7981 incluse în set pentru
metal cu diametrul de 6,3 mm
(Nr. 8) și un burghiu pentru metal ø5.

2- Scoateți sistemul de protecție adeziv al
șabloanelor A și B și așezați-l cu atenție la
locul potrivit, asigurându-vă că sunt aliniate
perfect și nu depășesc spațiul de distanțare
măsurat minim și maxim.

3- În cazul în care cadrul iese din tăblia ușii,
folosiți șablonul B pentru a marca acea
carcasă în care se potrivește urechea
zăvorului.

!
AVEŢI GRIJĂ: Spațiul de distanțare măsurat minim
și maxim este de 8 – 24 mm.

ATENȚIE: Notați locul unde realizați orificiile
pentru deschiderea de urgență și păstrați
schița la loc sigur. Consultați pagina 18, pct. 8.3
din manual și notați mpsurătorile pentru punctul
de eliberare (pag. 8.2). (9) și (18).

EDGE

4- Odată ce carcasa urechii zăvorului a fost introdusă în cadru, efectuați orificiile șuruburilor cu
ajutorul burghiului de 4 mm pentru șuruburile autofiletante pentru lemn. În cazul ușilor
metalice sau blindate, folosiți un burghiu metalic ø5.
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5- Îndepărtați capacele de fixare de pe sistemul de închidere și de pe urechea zăvorului.

6- Așezați garniturile de reglare de care aveți nevoie pentru a compensa orice denivelări
existente între cadru și ușă și înșurubați totul.

Șuruburile utilizate pentru sistemul de închidere sunt nr. 10 (6 x 40 mm), iar pentru
urechea zăvorului folosim șuruburi nr. 9 (6 x 50 mm) pentru uși din lemn. Pentru uși
metalice și blindate, utilizați șuruburi nr. 8 (6,3 x 32 mm) în ambele cazuri.

No. 9 6x50
mm.

No.10 6x40
mm.

1

7- Puneți capacele urechii zăvorului și sistemului de închidere în poziție fixă, introduceți
bateria inclusă în poziția corectă și atașați capacul bateriei. Lăsați câteva secunde ca
dispozitivul să ruleze un test de sistem înainte de a porni. LED-urile de pe comutatorul
principal vor începe să clipească verde.

8- Cu ușa închisă, apăsați butonul de mai multe ori pentru a verifica dacă funcționează corect
și dacă nu există frecare între șurub și urechea zăvorului.

NOTĂ: Sistemul de închidere este echipat cu un senzor care îl va
împiedica să funcționeze cu ușa deschisă.
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4.3. Sincronizare telecomenzi
1- Introduceți celula buton livrată în set în interiorul telecomenzii.

2- Țineți telecomanda BT la îndemână și asigurați-vă că ușa este închisă, iar sistemul de închidere
este deschis.
3- Introduceți instrumentul de asociere în orificiul de sincronizare până când simțiți un
ușor „clic”, iar LED-urile se aprind roșu și verde în același timp.
4- Apăsați rapid orice buton de pe telecomandă.

5- În acest moment, telecomanda a fost sincronizată și este gata de utilizare. Veși vedea că
sistemul de încuiere a fost angajat.
6- Repetați procesul pentru a sincroniza fiecare telecomandă.
NOTĂ: Procesul de sincronizare durează o anumită perioadă de timp.

Atunci când se termină, veți auzi un semnal și LED-urile se vor aprinde.
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4.4. Ștergerea telecomenzilor una câte una
1- Asigurați-vă că telecomanda are baterie și funcționeaza corespunzător.
2- Păstrați telecomanda care urmează să fie ștearsă din sistemul de închidere la
indemână. Deschideți sistemul de închidere cu telecomanda ce va fi ștearsă.
3- Introduceți instrumentul de asociere în orificiul de sincronizare până când veți simți
un ușor "Click" și țineți apăsat butonul interior timp de câteva secunde, până când
luminile de la LED se fac verzi simultan și auziți un semnal sonor.
4- În acest moment, telecomanda a fost ștearsă din sistemul de închidere și nu mai puteți
opera sistemul de închidere cu această telecomandă.

5- Repetați procesul până când stergeți fiecare telecomandă.

4.5. Ștergerea tuturor telecomenzilor
1- Deconectați bateria de la sistemul de închidere. Asteptați câteva secunde până când se
sting luminile.
2- Introduceți instrumentul de asociere în orificiul de sincronizare până când veți simți
un ușor "Click" și țineți apăsat în jos butonul interior. Nu îi dați drumul în restul timpului.
3- Fără a înlătura instrumentul de asociere, introduceți bateria. Se va auzi un bip lung și
lumina LED-ului se va face roșie.

2

2

1
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1

3

4- Înlăturați instrumentul de asociere.
5- În acest moment, toate telecomenzile din sistemul de închidere au fost șterse.

4.6. Folosiți o telecomandă ca să operați două sau mai multe sisteme de
închidere
Pentru a opera două sisteme de închidere cu aceeași telecomandă, asociați telecomanda
la primul sistem de închidere și apoi repetați procesul la al doilea sistem de închidere.
Dacă veți folosi două sisteme de închidere simultan, vă recomandăm să instalați mai întâi
toate telecomenzile de la primul sistem de închidere și apoi pe cele de la al doilea.
NOTĂ: Nu sincronizați telecomenzile de la cele două sisteme de închidere
simultan, pentru că poate apărea o eroare în timpul procesului de sincronizare
a dispozitivelor.

5. DESCHIDERE ȘI ÎNCHIDERE
5.1. Din sistemul de închidere

Apăsați lung butonul principal pentru a deschide sistemul. Pentru a-l închide, va fi
suficientă o simplă atingere.
5.2. Din int-KEY RF

BUTON ÎNCHIDERE

BUTON DESCHIDERE

Apăsând butonul din partea superioară, puteți închide sistemul de închidere, iar
apăsând butonul din partea inferioară, puteți deschide sistemul de închidere.

15

6. CONFIGURAREA OPȚIUNILOR
6.1. Alarma
Sistemul de închidere dispune de un senzor cu vibrații care activează o sonerie imediat ce
sunt detectate lovituri sau vibrații la nivelul ușii. Aceasta va avertiza intrușii într-un mod
descurajant, iar pe dvs. vă va anunța cu privire la o eventuală încercare de pătrundere
prin efracție. Dacă activați alarma din sistemul de închidere cu ajutorul butonului
principal sau din telecomandă, alarma este dezactivată de fiecare dată când deschideți
ușa.
Poate fi activată de la:
• SISTEMUL DE ÎNCHIDERE:
Apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 3 secunde în timp ce închideți sistemul de
închidere (apăsare lungă).

• TELECOMANDĂ:
Apăsați și mențineți apăsat butonul de închidere de pe telecomandă timp de 3 secunde.

6.2. Restabilire configuraţie implicită din fabrică
1- Deconectați bateria de la sistemul de închidere. Așteptați câteva secunde până când se
sting luminile.
2- Introduceți instrumentul de asociere în orificiul de sincronizare, până când veți simți
un ușor "Click" și țineți apăsat în jos butonul interior. Nu îi dați drumul în restul timpului.
3- Fără a înlătura instrumentul de asociere, introduceți bateria. Se va auzi un bip lung și
lumina LED-ului se va face roșie.

2

2

1

1

3

4- Înlăturați instrumentul de asociere.
5- În acest moment, toate telecomenzile din sistemul de închidere au fost șterse.
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7. DESPRE BATERII ȘI MENTENANȚĂ
Sistemul de închidere folosește o baterie cu litiu de 9V. Această baterie este inclusă în
aceeași cutie în care este livrat și produsul. Pot fi utilizate și alte baterii cu o capacitate
mai mică decât cea necesară, însă rețineți că acestea vor avea o durată de viață mai
scurtă.
AVERTISMENT: Este recomandat să utilizați bateria specifică pentru int-LOCK distribuită de
AYR pentru a evita posibile deteriorări sau reducerea considerabilă a autonomiei
sistemului.

Pentru telecomandă, recomandăm de asemenea utilizarea bateriilor cu litiu livrate în
cutie.
NOTĂ: Memoria sistemului și a telecomenzii NU se va pierde atunci când
înlocuiți bateria.
Ne puteți solicita baterii adecvate pentru sistemul de închidere și pentru telecomandă,
contactându-ne prin intermediul www.ayr.es

8. SOLUȚIONAREA PROBLEMELOR
8.1. Situații posibile

Sistemul de închidere
NU se închide

Sistemul de închidere
NU se deschide

- Telecomanda este în afara ariei de acoperire a sistemului de
închidere.
- Bateria este complet epuizată sau în stare proastă.
Senzorul nu detectează zăvorul, poate fi prea departe
sau
este posibil ca ușa să fie deschisă
- Telecomanda este în afara ariei de acoperire a sistemului de
închidere.
-Telecomanda a fost ștearsă din lista de utilizatori a sistemului
de închidere.
-Există mult zgomot sau sunt multe interferențe în

apropiere.

-este bruiaj la nivelul frecvenței lângă sistemul de închidere.

Autonomie redusă

Dacă sistemul de închidere nu
funcționează

- Motorul exercită prea multă forță pe bolț, verificați
ansamblul.
- Bateria este reîncărcabilă, nu ajunge la tensiunea sau
capacitatea necesară

- Asigurați-vă că vă aflați în raza dispozitivului, că există o
baterie în telecomanda și în sistemul de închidere
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8.2. Furtul sau pierderea int-KEY RF
În cazul furtului sau pierderii oricărei telecomenzi asociate cu sistemul dvs de închidere,
ștergeți toate telecomenzile asociate cu sistemul de închidere (secțiunea 4.5) și
reconectați și asociați restul telecomenzilor. Astfel, vă asigurați că telecomanda lipsă nu
va putea deschide din nou sistemul de închidere.

8.3. Mecanism deblocare de urgență
Sistemul de închidere int-LOCK RF este suficient de fiabil pentru a asigura imposibilitatea
blocării acestuia în așa fel încât să nu se mai deschidă, chiar dacă bateria este epuizată.
Cu toate acestea, aveți o opțiune pentru o deblocare de urgență: efectuați un mic orificiu de 6
mm în partea exterioară a ușii în dreptul centrului sistemului de închidere, iar la 3 cm de la
marginea ușii puteți introduce o șurubelniță, deblocând sistemul cu un minim de daune care
pot fi reparate cu ușurință.
AVERTISMENT: Vă rugăm să rețineți că este obligatorie memorarea poziției exacte a punctului de efectuare a
orificiului pentru deblocarea de urgență sau păstrarea acesteia într-un loc sigur, în afara camerei
protejate.

mm
ESTE FOARTE IMPORTANT
SĂ MEMORAȚI ȘI SĂ NOTAȚI
ACEASTĂ
ÎNĂLȚIME ÎN CAZUL ÎN CARE
TEBUIE SĂ APELAȚI LA O
DESCHIDERE DE URGENȚĂ

UȘĂ EXTERIOARĂ
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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE
NUME DECLARANT: AYR Accesorios y Resortes, S.L. - CIF: B03006681
Adresa: c/Albacete, 3 - 03440 Ibi, Alicante (Spain) Tel. +34 96 555 22 00
Declarăm pe propria răspundere că produsul este conform.
Descriere: Sistem de închidere electronic
Marcă: AYR
Modele: 500- iL
Producător: AYR Accesorios y Resortes,
S.L.
Țara de fabricație: Spania
Referințe privind prezenta declarație, cu standarde sau alte documente normative:
EN 300 328 V2.1.1 (2016)
EN 301 489-1 2017: V2.2.1
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017)
UNE-EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 62479:2011
în conformitate cu prevederile Directivei 2014/53/UE a Parlamentului European și a
Consiliului din data de 16 aprilie 2014, transpusă în dreptul spaniol prin Decretul
Regal 188/2016 din data de 6 mai 2016.

19

9. SPECIFICAȚII TEHNICE

SISTEM DE ÎNCHIDERE
Dimensiune sistem de închidere

104 x 120 x 36 mm

Dimensiune ureche zăvor

32 x 120 x 36 mm

Putere intrare

Baterie 9V DC

Conectivitate

Frecvență radio

Acoperire

10 m

Tip instalație

Interior

Temperatura de funcționare

-20ºC - 70ºC

Umiditate de funcționare

5% - 70%

TELECOMANDĂ
Dimensiune

68 x 29.5 x 13.2 mm

Putere intrare

Baterie CR2032 3V

Conectivitate

Frecvență radio

Acoperire

10 m

Temperatura de funcționare

-20ºC - 70ºC

Umiditate de funcționare

5% - 70%

soporte@ayr.es

+ 34 96 555 22 00

PRODUS BREVETAT

PRODUS TESTAT ÎN LABORATOR
191112

FABRICAT ÎN SPANIA

-

info@ayr.es | www.ayr.es

