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Vă mulțumim că ați ales acest produs ABUS! 
Citiți cu atenție acest manual înainte de instalare și punere în  
funcțiune. Păstrați acest manual și învățați toți utilizatorii  
produsului tratament.
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         Modalități de folosire și informații importante
HomeTec Pro este un echipament pentru blocarea și deblocarea  
motorizată a ușilor cu deschidere spre interior. Sistemul constă din 
mecanismul de blocare ușii, pe lângă alte componente opționale. 
Pentru a utiliza dispozitivul de blocare a ușii așa cum este prevăzut, 
veți avea nevoie de un smartphone compatibil Bluetooth®  
(Bluetooth® 4.0 LE sau o versiune ulterioară), de o versiune de 
software iOS sau Android acceptată în prezent și de aplicația ABUS 
HomeTec Pro gratuită pentru iOS sau Android.
Unitatea motorului poate fi folosită și cu un smartphone (aplicația 
Bluetooth® și ABUS HomeTec Pro), precum și cu acest  
cititor de amprente și alte componente HomeTec Pro.
Cititorul de amprentă servește ca alternativă la utilizarea unui 
smartphone. Cititorul de amprentă este protejat de praf și stropi 
de apă (IP54) și are o stabilitate UV foarte mare. 
Conținutul acestui manual este actual la momentul tipăririi.  
Datorită actualizărilor și îmbunătățirilor, ghidul de utilizare tipărit  
poate fi învechit când produsul este instalat. 
Prin urmare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web și să introduceți  
cuvântul „CFS3100” în caseta de căutare. Pe pagina produsului, 
sub fila „Descărcări”, veți găsi întotdeauna versiunea actuală și  
completă a manualului de utilizare.
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TOOLS
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HomeTec Pro 
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4. Instalarea cititorului de amprentă

Explicație Atențiet! Cu instalare/utilizare 
avertizare 
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Alegeți o locație de instalare pentru cititorul de amprentă în 
fara casei, care se află în imediata apropiere a unității/ 
ușii motorului pe care doriți să o operați și care să fie ușor  
accesibilă utilizatorilor de diferite înălțimi. Asigurați-vă că  
puteți citi într-un unghi confortabil și nu exagerați întinde degetul. 
 
Înainte de montare, testați conexiunea radio la unitatea  
motorului. Datorită proprietăților foarte diferite ale pereților  
exteriori, instalarea trebuie efectuată în mod corespunzător și  
profesional. În funcție de suprafața de montare, pe lângă  
înșurubare, puteți lipi și cititorul de amprente cu silicon, de  
exemplu

max. 
80%!SW 2,5
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SW 2,5

Glisați clapeta de protecție 
a scanerului digital în 
sus atunci când nu este 
utilizat, astfel încât câmpul 
tactil să rămână protejat 
de intemperii, cum ar 
fi ploaie, umiditate și 
murdărie.

4.7

4.8



• Descărcați aplicația ABUS HomeTec Pro și activați Bluetooth® 
smartphone-ului tău.
• Porniți aplicația și urmați instrucțiunile din aplicație.
• Acordați atenție atribuirii diferitelor Keycard-uri către produse și 
scanați întotdeauna Keycard-ul corect.
• Pentru a programa scanerul digital, începeți prin apăsarea buto-
nului „Adăugați HomeTec Pro / componentă”.
• Este necesar să păstrați cardul(urile) ABUS într-un loc sigur chiar și 
după finalizarea instalării! Ai nevoie de Keycard pentru actualizări 
de software, in caz ca  pierdeți smartphone-ul și pentru a dovedi
dreptul de proprietate pentru chestiuni legate de revendicări și re-
parații în garanție. 
Nu dați Keycard-ul altor persoane.
Pentru a garanta funcționarea corespunzătoare a echipamentului, 
vă recomandăm în mod expres să efectuați actualizările aplicației și 
actualizările software/firmware pentru componentele HomeTec Pro. 
Aplicația va oferi informații despre acest lucru.

HomeTec Pro

Nu utilizați agenți de curățare și
cârpe din microfibră!
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5. Aplicația HomeTec Pro



Înlocuiți toate bateriile odata! 
Scoateți mai întâi cele trei 
baterii, apoi introduceți trei 
baterii noi.
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6. Înlocuirea bateriilor
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        Detalii tehnice

Dimensiuni 143 x 67 x 29 (34,5) mm

Greutate (fără baterii) 117 gr

Tip baterii 3 * LR6 1,5 V alcalii

Interval de temperatură de 
funcționare

între -10 °C és +55 °C 

Frecvență radio 2,402 - 2,480 GHz

Puterea maximă radiată < 10dBm eirp

Securizare AES-128 bit

7.

Informații legale8.

Informații despre baterie
Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor. Copiii pot lua bateriile 
în gură și le pot înghiți. Acest lucru poate provoca daune 
grave sănătății. În acest caz, consultați imediat un medic!

Există riscul de frezare la atingerea bateriilor cu scurgeri sau 
deteriorate! În acest caz, folosiți mănuși de protecție adecvate 
și curățați compartimentul bateriei cu o cârpă uscată.

Nu deschideți, perforați, deteriorați, scurtcircuitați, încălziți, 
încărcați și nu aruncați în foc (risc de explozie!).

Declarație de conformitate UE
Prin prezenta, ABUS August Bremicker Söhne KG declară că  
echipamentul radio de tip HomeTec Pro este în conformitate cu 
Directivele 2014/53/UE și 2011/65/UE. Textul integral al declarației 
UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de  
internet: docs.abus.com
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Garanție
Produsele ABUS sunt proiectate, fabricate și testate în  
conformitate cu reglementările cerute. Garanția acoperă 
exclusiv defecțiunile cauzate de defecte de material sau de 
fabricație. Dacă se poate dovedi un defect de material sau de 
fabricație, HomeTec Pro va fi reparat sau înlocuit in functie de 
situatie. În astfel de cazuri, garanția se încheie cu  
încetareperioadei inițiale de garanție. 
ABUS nu își asumă nicio responsabilitate pentru defecte sau 
daune care au fost cauzate de influențe externe (de exemplu, 
transport, forțe externe), utilizare necorespunzătoare, uzură 
normală sau nerespectarea acestui document de instrucțiuni 
de utilizare și instalare. Bateriile incluse nu sunt acoperite de 
garanție. Dacă se solicită o revendicare în garanție, produsul 
trebuie returnat împreună cu chitanța originală cu data  
achiziției și o scurtă descriere scrisă a defecțiunii.

Eliminare
Este responsabilitatea dumneavoastră să ștergeți toate date-
le personale stocate înainte de eliminarea produsului. Acest 
produs poate stoca date despre dumneavoastra! La sfârșitul 
duratei de viață, aruncați produsul în conformitate cu ce-
rințele legale aplicabile. Aparatele electrice, bateriile reîncăr-
cabile și bateriile nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile 
menajere. Eliminarea trebuie efectuată în conformitate cu Di-
rectiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice 
și electronice (DEEE) sau Directiva 2006/66/CE privind bateriile 
și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori. Baterii-
le trebuie scoase din aparatele electrice și aruncate separat. 
Aruncați ambalajul în funcție de tip. Separați elementele din 
carton, folie și plastic pentru reciclare. Vă rugăm să contac-
tați autoritatea locală responsabilă cu eliminarea dacă aveți 
întrebări. 
Puteți obține informații despre punctele de colectare pentru 
aparatele dvs. vechi de la administrația locală municipală sau 
companiile locale de eliminare a deșeurilor.

             
             WEEE-Reg.-Nr. DE79663011
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Licență

Sigla Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de 
Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către ABUS 
August Bremicker Söhne KG este sub licență. Alte mărci comerciale 
și nume de marcă aparțin proprietarilor respectivi.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregis-
trate în S.U.A. și în alte țări și regiuni. App Store este o marcă de 
serviciu a Apple Inc.

Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google 
LLC.

Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru greșeli și erori de 
tipărire.

© ABUS 2021
ABUS August Bremicker Söhne KG
D 58292 Wetter | Germany.
Tel.: +49 (0) 23 35 63 40
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