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Vă mulțumim că ați ales acest produs ABUS!

Vă rugăm să citiți cu atenție acest ghid înainte de 
utilizare. Păstrați aceste instrucțiuni și oferiți tuturor 
utilizatorilor instrucțiuni despre cum să le utilizeze.
Pentru a configura dispozitivul de blocare a ușii 
HomeTec Pro Bluetooth® pentru prima dată, 
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 poate fi operată fie cu un smartphone  
(Bluetooth® și aplicația ABUS HomeTec Pro), fie cu  
celelalte componente HomeTec Pro.
Telecomanda servește ca alternativă la utilizarea 
unui smartphone.

O telecomandă CFF3100 poate acționa maximum 
două unități de blocare a ușilor CFA3100.

Conținutul acestui manual de instalare și utilizare  
reflectă starea curentă la momentul tipăririi.  
Manualul tipărit poate fi depășit la momentul intrării  
în funcțiune a produsului din cauza actualizărilor și  
dezvoltărilor ulterioare.

Prin urmare, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web 
și să introduceți „CFF3100” în bara de căutare. Veți 
găsi întotdeauna versiunea actuală și completă a  
instrucțiunilor de instalare și operare pe pagina  
produsului din coloana „Descărcări”.
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Avertismente și instrucțiuni de siguranță

Simbol Cuvânt de 
avertizare 

Observații

WARNING Notă de securitate care indică 
un risc de vătămare sau pe-
ricol pentru sănătate. Neres-
pectarea acestor avertismente 
pot duce la moarte sau ranire 
serioasă.

CAUTION Notă de securitate care 
indică un risc de vătămare 
sau pericol pentru sănătate. 
Nerespectarea acestor aver-
tismente pot duce la moarte 
sau ranire serioasă.

ATTENTION Avertisment despre posibila 
deteriorare a dispozitivului. 
Nerespectarea acestor ateți-
onari poate duce la pagube 
materiale sau defecțiuni.

NOTE Notă informativă

Instrucțiuni de siguranță pentru baterie buton cu  
litiu CR2032

Citiți și urmați cu atenție următoarele instrucțiuni de 
siguranță. Nerespectarea acestui lucru poate duce la  
incendiu și/sau vătămare corporală și daune materiale! 
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Acest produs conține o baterie cu litiu CR2032. 

Atenție

Averti-
zare

- Nu lăsați bateriile la îndemâna  
copiilor. Copii pot pune bateriile în gură  
și le pot  înghiți. Acest lucru poate  
provoca vătămări grave. Solicitați imediat  
asistență medicală în acest caz!

- Bateriile trebuie introduse cu polaritatea 
corectă (+ și -).

- Bateriile goale trebuie scoase sau   
înlocuite imediat.

- Bornele bateriei nu trebuie scurtcircuita-
te.

- Risc de arsuri la contactul cu bateriile ce 
prezinta scurgeri sau sunt deteriorate. În 
aceste cazuri, utilizați o protecție adecvată 
(mănuși) și curățați compartimentul bate-
riei cu a cârpă uscată.

- Bateriile nu trebuie demontate, perforate, 
deteriorate, scurtcircuitate, încălzite, încăr-
cate sau aruncate în foc (risc de explozie!).

- Nu utilizaţi şi nu depozitaţi produsul în 
zone în care temperatura poate ajunge sub 
0°C sau peste +40°C. Nu expuneți produsul 
la lumina directă a soarelui pentru perioa-
de lungi de timp.
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• Descărcați aplicația ABUS HomeTec Pro și activați-l
Bluetooth® pe smartphone-ul dvs.
• Porniți aplicația și urmați instrucțiunile din  
aplicație.
• Acordați atenție atribuirii diferitelor Carduri pentru 
produse și scanați întotdeauna Keycard corect.
• Pentru a programa telecomanda, începeți prin 

HomeTec Pro

Aplicația HomeTec Pro

++

LED

Deschide

închide

HomeTec Pro 
KEYCARD
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apăsarea butonului butonul „Adăugați HomeTec Pro 
/ componentă”.
• Este imperativ să păstrați cardul(ele) ABUS într-un 
loc sigur chiar și după finalizarea instalării! Aveți 
nevoie de Keycard pentru actualizări de software, 
dacă pierdeți smartphone-ul dvs. și pentru dovada 
dreptului de proprietate pentru aspecte legate de re-
vendicări și reparații în garanție. Nu dați Keycard-ul 
unor terți. 
Pentru a garanta funcționarea corespunzătoare, vă 
recomandăm în mod expres să efectuați în timp util 
actualizările aplicației și actualizările software/firm-
ware pentru componentele HomeTec Pro. Aplicația va 
oferi informații despre acest lucru. De asemenea, pu-
teți efectua actualizarea respectivă în setările com-
ponentei.

Înlocuire baterie

LED

LED ++
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++

+++ ++

Nu atingeți 
părțile 

sensibile!

Clic!

Ridicați capacul, nu 
îl întoarceți!
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Specificații 

Dimensiuni 63 x 30 x 11 mm

Greutate (fără baterii) 18 gr

Tip baterii 1 * CR2032 3 V  
polimer de litiu

Interval de tempera-
tură de funcționare

între 0°C és +40 °C

Frecvență radio 2,402 - 2,480 GHz

Puterea maximă 
radiată

< 10dBm eirp

Securizare AES-128 bit

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 con-
formitate este disponibil la următoarea adresă de 
internet: docs.abus.com

Sfârșitul duratei de viață
Este responsabilitatea dumneavoastră să 
ștergeți toate datele personale stocate înainte 
de aruncarea produsului. Acest produs poate 
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conține informatii despre dvs. La sfârșitul duratei 
de viață, aruncați produsul în conformitate cu 
cerințele legale aplicabile. Aparatele electrice, 
bateriile reîncărcabile și bateriile nu trebuie 
aruncate împreună cu deșeurile menajere. 
Eliminarea trebuie efectuată în conformitate 
cu Directiva 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. 
Bateriile 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 contactați 
autoritatea locală responsabilă cu reciclare dacă 
aveți întrebări. Puteți obține informații despre 
punctele de colectare pentru aparatele dvs. vechi, 
de exemplu, de la administrația locală municipală 
sau municipală, companiile locale de eliminare 
a deșeurilor,sau dealerul dumneavoastră 
specializat.

Garanție
Produsele ABUS sunt proiectate, fabricate și  
testate în conformitate cu reglementările  

WEEE-Reg.-Nr. DE79663011
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aplicabile. 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 repara sau înlocui  
dispozitivul. În astfel de cazuri, garanția se  
încheie cu încetarea perioadei inițiale de garanție.  
Mai departe revendicările sunt în mod expres 
excluse.
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.
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Marca verbală și siglele 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., înregistrate 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  
eventualele greșeli și erori de tipărire.


