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Descriere

DLK-929SS-6M/F
Incuietoare all-in-one pentru apart-hotel

~Manual de utilizare~

Conceputa special pentru securizarea si controlul accesului in apartamentele inchiriate in regim 
hotelier, incuietoarea DLK-929SS-6M/F permite proprietarului sa genereze usor, din aplicatia 
mobila, coduri de acces individuale pentru fiecare client/chirias, coduri pe care le poate trimite 
clientilor de la distanta prin email, SMS sau verbal, nefiind nevoie sa se intalneasca cu clientul 
pentru a-i preda cheile apartamentului.
De asemenea, incuietoarea poate fi deschisa si cu amprenta*, card de acces MIFARE, coduri de 
utilizator preinrolate sau din aplicatia mobila folosind conexiunea prin Bluetooth.
Reprezinta o solutie eficienta de control acces, instalarea este extrem de facila, nefiind nevoie 
de cablare suplimentara. Aceasta este confectionata din INOX clasa austenica 304, avand un 
design modern si elegant. 
Broasca mecanica cu blocare in doua puncte si cilindrul cu cheie cu buton de deblocare in 
interior ofera un grad de siguranta sporit, totodata cilindrul oferind posibilitatea deschiderii 
de urgenta a usii cu cheia in cazul unei defectiuni.

*Nota: functia de deblocare prin amprenta este optionala si este disponibila la comanda speciala.

1. TASTE
[*] Inapoi sau iesire
[#] Enter

2. UTILIZATORI
Incuietoarea accepta 2 nivele de utilizatori: 
Master:  incuietoarea poate fi deschisa cu amprenta/ cod de acces/ card. De asemenea 
utilzatorul MASTER poate adauga sau sterge utilizatori.
Utilizatori normali: incuietoarea poate fi deschisa cu amprenta/ cod de acces/ card.

3. CAPACITATE UTILIZATORI
Master: 9 utilizatori  (ID master de la 001 la 009)
Utilizatori normali: 241 de utilizatori (ID utilizator de la 010 la 250)

4. PARAMETRI INCUIETOARE
Modalitati deblocare: Amprenta/ Cod de acces/ Card/ Cheie mecanica/ Aplicatie mobila
Material: otel inoxidabil
Lungime cod de acces: 3~12 digiti
Tip tastatura: tactila
Cititor amprenta*: semiconductor
Alimentare: 4 baterii alkaline AAA

5. SETARI DIN FABRICA
• Parola master temporara: 1111 1111
• Cu setarile din fabrica, incuietoarea poate fi deschisa folosind orice amprenta/ cod de 

acces/ card.

6. PRIMA PORNIRE
Dupa asamblarea incuietorii, trebuie adaugat cel putin un utilizator master inainte de a adauga 
alti utilizatori.
Procedura dupa prima pornire a incuietorii este urmatoarea:
Reset -> Adaugare Master -> Adaugare Utilizator -> Deblocare

Introducere

7. BATERII DESCARCATE/ BATERII EPUIZATE
• Baterii descarcate - la deschidere se vor auzi 3 beep-

uri si un avertisment de baterie descarcata: Beep---, 
Beep---, Beep---, Battery Low. In aceasta situatie este 
recomandata inlocuirea cat mai rapida a bateriilor cu 
unele noi (4 baterii alkaline AAA).

• Baterii epuizate - pe partea laterala a incuietorii 
se afla un conector micro-usb, iar in cazul in care 
bateriile sunt epuizate, se poate conecta o baterie 
externa de telefon sau orice sursa de alimentare de 5V 
cu conector micro-usb pentru deblocarea incuietorii.

Imagine
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8. ATENTIONARI PRIVIND INROLAREA/ CITIREA AMPRENTELOR*
• Asigurati-va ca degetul nu este murdar/ ud/ ranit.
• Pozitionati degetul in mijlocul cititorului.
• Degetul trebuie sa nu fie prea uscat dar nici prea umed. Daca degetul este foarte uscat, 

inainte de citire, umeziti-l putin sufland inspre el.

Dupa adaugarea unui utilizator de tip master, veti reveni automat la pasul 3.
Nota: daca in procesul de setare, una dintre operatiuni nu se incheie cu succes, veti reveni 
automat la pasul anterior.

2. ADAUGARE UTILIZATORI 
Pentru adaugarea unui utilizator urmati urmatorii pasi:
1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master 
3. Apasati tasta “2”.
4. Introduceti noua parola/ amprenta/ card:
• adaugare parola: introduceti noua parola si apasati tasta # (daca parola are o lungime de 

12 digiti, nu mai apasati tasta #).
• adaugare amprenta*: puneti degetul pe cititorul de amprente (cand auziti mesajul “Put 

finger again” eliberati degetul de pe cititor si puneti-l din nou. Repetati aceasta procedura 
de 3 ori pana cand auziti un beep si mesajul “Succes”).

• adaugare card: apropiati cardul de cititor si mentineti-l apropiat timp de aproximativ 2 
secunde.

Dupa adaugarea unui utilizator, veti reveni automat la pasul 3.
Nota: utilizatorii nu pot fi adaugati daca in prealabil nu a fost adaugat niciun utilizator de tip 
master.

Resetare

1. NOTE
• Dupa resetarea incuietorii se sterg toate amprentele/ cardurile/ codurile de acces.
• O noua parola master temporara va fi creata automat “1111 1111” (de 8 ori 1).
• Parola master temporara va deveni invalida la adaugarea cu succes a primului utilizator 

master.

Buton RESET

1. RESETARE
Pentru resetare folositi o unealta ascutita cu care 
apasati butonul “RESET” de pe spatele shield-ului 
frontal si veti auzi mesajul “System Setting”. Apasati 
tasta “#” si mentineti-o apasata pana ce auziti un beep 
lung si mesajul “Succes”, dupa care eliberati tasta “#”. 
Asigurati-va ca incuietoarea este alimentata in timpul 
procedurii de resetare.

Adaugare utilizatori

1. ADAUGARE MASTER
Pentru adaugarea unui utilizator master urmati urmatorii pasi:
1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master (la adaugarea primului utilizator 
de tip master introduceti parola master din fabrica “1111 1111” dupa care apasati tasta “#”).
3. Apasati tasta “1”.
4. Introduceti noua parola master/ amprenta/ card:
• adaugare parola master: introduceti noua parola si apasati tasta # (daca parola are o 

lungime de 12 digiti, nu mai apasati tasta #).
• adaugare amprenta* master: puneti degetul pe cititorul de amprente (cand auziti mesajul 

“Put finger again” eliberati degetul de pe cititor si puneti-l din nou. Repetati aceasta 
procedura de 3 ori pana cand auziti un beep si mesajul “Succes”).

• adaugare card master: apropiati cardul de cititor si mentineti-l apropiat timp de aproximativ 
2 secunde.

Stergere utilizatori

1. STERGERE UTILIZATORI  
Pentru stergea unui utilizator normal/ master urmati urmatorii pasi:
1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta* master/ cardul master 
3. Apasati tasta “3”.
4. Introduceti ID-ul utilizatorului pe care doriti sa il stergeti (ID master: 001~009, ID utilizatori: 
010~250).
Nota: daca nu stiti ID-ul utilizatorului pe care doriti sa il stergeti, incercati sa deblocati 
incuietoarea folosind parola/ amprenta*/ cardul utilizatorului respectiv, iar la deblocare se va 
auzi ID-ul utilizatorului respectiv.

Functii speciale

1. MOD MUT
Modul MUT se poate activa apasand timp de 2 secunde tasta “*” atunci cand incuietoarea este 
in mod repaus. In modul MUT nu pot fi adaugati utilizatori normali sau utilizatori de tip master.

2. FUNCTIA “SCRAMBLE CODE”
Pentru a proteja codul de acces, inaintea codului corect si dupa acesta pot fi tastate orice fel 
de combinatii de cifre. De exemplu, daca este setat codul de acces “13562”, se poate introduce 
pentru deschidere 7483135625245. Incuietoarea va recunoaste partea corecta din cod.



 M
AN

UA
L 

DE
 U

TI
LI

ZA
RE

3/3

3. AUTENTIFICARE DUBLA
Pentru dubla autentificare, utilizatorul trebuie sa foloseasca 2 metode acces combinate pentru 
a deschide usa (cod de acces + amprenta/ cod de acces + card/ amprenta + card).
Autentificarea dubla este valabila doar pentru utilizatorii normali, nu si pentru master. Pentru 
a activa autentificarea dubla urmati pasii de mai jos:
1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta* master/ cardul master (la adaugarea primului 
utilizator de tip master introduceti parola master din fabrica “1111 1111” dupa care apasati tasta 
“#”).
3. Apasati tasta “4”.
4. Apasati tasta “2”, dupa care veti auzi un beep si mesajul “Succes”.

4. SETARE LIMBA (ENGLEZA SAU CHINEZA)
Pentru a schimba limba in care puteti auzi mesajele transmise de catre incuietoare, urmati pasii 
de mai jos:
1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master.
3. Apasati tasta “4”.
4. Apasati tasta “3” pentru a selecta limba chineza sau apasati tasta “4” pentru a selecta limba 
engleza, dupa care veti auzi un beep si mesajul “Succes”.
NOTA: limba setata in mod implicit este engleza.

5. FUNCTIA “MOD PASAJ”
Implicit, incuietoarea este in mod pasaj, insemnand ca poate fi deschisa prin simpla apasare a 
manerului fara a fi necesara deblocarea acesteia folosind una din metodele de autentificare. 
Aceasta functie se dezactiveaza automat dupa folosirea codului de acces/ a amprentei*/ a 
cardului valid.
Pentru activarea functiei, deblocati incuietoarea folosind codul de acces/ amprenta*/ cardul. 
Nu apasati manerul, ci mentineti apasata tasta “0” timp de aproximativ 3 secunde pana ce auziti 
2 beep-uri. Astfel se va activa modul pasaj.
Pentru dezactivarea acestei functii, autentificati-va folosind o amprenta*/ cod de acces/ card 
de utilizator valid.

Aplicatia mobila

1.IMPERECHEREA TELEFONULUI CU INCUIETOAREA 
Descarcati si instalati aplicatia “HUNE BLUETOOTH LOCK” disponibila in mod gratuit in AppStore 
si Google Play. Asigurati-va ca pe telefonul mobil este activa functia Bluetooth.
Pentru a imperechea telefonul cu incuietoarea urmati pasii de mai jos:
1. Pe incuietoare, atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori 
tasta “#”.
2. Pe incuietoare, introduceti parola master #/ amprenta* master/ cardul master.
3. Pe incuietoare, apasati tasta “8”.
4. Incuietoarea va transmite mesajul “Bind mobile or gateway”. 
5. In aplicatia mobila, apasati pe iconita “Please add a new device”, apoi in fereastra noua 
apasati pe butonul “Add”. 

6. Aplicatia va incepe procesul de cautare a incuietorii. Dupa ce apare numele incuietorii in lista, 
apasati pe acesta pentru a accesa interfata.
NOTE: dupa imperecherea incuietorii cu aplicatia mobila, din cadrul aplicatiei se poate debloca 
incuietoarea, se pot adauga utilizatori, se pot partaja coduri de acces si se pot verifica log-urile.
Cand se foloseste functia Bluetooth, distanta dintre incuietoare si telefonul mobil nu trebuie sa 
fie mai mare de 2 metri.

Deblocare

1. DEBLOCARE FOLOSIND AMPRENTA*
• Puneti varful degetului pe cititorul de amprente si mentineti-l usor apasat timp de 

2 secunde. Dupa ce ledul de pe cititorul de amprente va lumina albastru, puteti apasa 
manerul pentru a deschide usa.

2. DEBLOCARE FOLOSIND CODUL DE ACCES
• Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care introduceti codul de acces si 

apasati tasta “#”.Dupa ce ledul de pe cititorul de amprente va lumina albastru, puteti 
apasa manerul pentru a deschide usa.

3. DEBLOCARE FOLOSIND CARDUL
• Atingeti cititorul cu cardul si mentineti-l apropiat timp de 2 secunde. Dupa ce ledul de pe 

cititorul de amprente va lumina albastru, puteti apasa manerul pentru a deschide usa.
NOTA: usa poate fi deschisa prin apasarea manerului atat timp cat ledul de pe cititorul de 
amprente lumineaza verde.
4. DEBLOCARE FOLOSIND CHEIA MECANICA
• In cazul in care incuietoarea nu poate fi deblocata folosind una din modalitatile expuse mai 

sus, se poate folosi cheia mecanica pentru deschiderea de urgenta.

Setare ID incuietoare

Pentru a putea trimite chei de acces offline din cadrul aplicatiei, este necesara setarea ID-ului 
incuietorii. ID-ul trebuie sa fie compus din 8 cifre. Pentru a-l seta urmati pasii de mai jos:
1. Atingeti tastatura cu palma pentru a o activa dupa care apasati de doua ori tasta “#”.
2. Introduceti parola master #/ amprenta master/ cardul master.
3. Apasati tasta “9” dupa care introduceti ID-ul format din 8 cifre. Dupa introducerea cu succes 
a ID-ului veti auzi mesajul “Succeed”.


