
7730/31/37 - ID 
Інструкція з використання 

1.1. Опис користувачів: 

Доступні 3 рівні користувача: 

1. Адміністратор: власник замку, має повний контроль над блокуванням (тільки один користувач). 

2. Авторизований користувач: має право розблокувати засув (тільки для замків 7730, 7731)       

(макс. 10). 

3. Звичайний користувач: може розблокувати лише звичайний замок, не розблокувати засув     

(макс. 100). 

Також є спеціальна функціональна карта, яку можна встановлювати в режим проходу та тримати 

замок розблокованим. 
 

Важливо! Без додавання картки адміністратора замок відкривається будь-якою карткою. 

 

1.2. Додавання карти адміністратора. 

Модель 7730, 7731: Данна модель програмується за допомогою механічного ключа. 

 
Модель 7737: Дана модель обладнана механічною кнопкою, яку необхідно використовувати у 
процесі налаштувань. 

А.  
7730, 7731 – Коли засув відкритий, проверніть та утримуйте ключ в напрямку відкриття (прозвучить 
короткий сигнал «Біп» та загориться червоний індикатор). 
7737 - Затиснути механічну кнопку (прозвучить короткий сигнал «Біп» та загориться червоний 
індикатор). 

Б. Прикласти карту (ту, яка буде карткою адміністратора). 

В. Дочекатися звукового сигналу «ДоРеМі» (загориться зелений індикатор) та прибрати карту - 
готово, картку адміністратора додано. 

 

 

 

 



1.3. Додавання картки авторизованого користувача. 

Для додавання карток авторизованих користувачів необхідно: 

А. Провести карткою адміністратора, після чого прозвучить звуковий сигнал  «ДоРеМі» та короткий 
звуковий сигнал «Біп» (загориться зелений індикатор). 

Б. Почекати 5 секунд до повторного звукового сигналу «ДоРеМі» та короткого звукового сигналу 
«Біп» (зелений індикатор почне блимати). 

В. Прикласти карту, яку необхідно авторизувати. 

Г. Прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп»- готово, картку авторизованого користувача створено. 

 

1.4. Додавання картки звичайного користувача. 

Для додавання карток звичайних користувачів необхідно: 

А. Провести карткою адміністратора, після чого прозвучить звуковий сигнал «ДоРеМі» та короткий 
звуковий сигнал «Біп» (загориться зелений індикатор). 

Б. Почекати 5 секунд до повторного звукового сигналу «ДоРеМі» та короткого звукового сигналу 
«Біп» (зелений індикатор почне блимати). 

В. Ще раз прикласти карту адміністратора, після чого прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп». 

Г. Прикласти картку (ту, яка має стати карткою звичайного користувача). 

Готово, картку звичайного користувача додано. 

 

1.5. Додавання картки в режимі проходу. 

Використання даної картки дає можливість тримати замок відкритим до повторного піднесення 
картки. 

Для додавання картки в режимі проходу необхідно: 

А. Провести карткою адміністратора, після чого прозвучить звуковий сигнал «ДоРеМі» та короткий 
звуковий сигнал «Біп» (загориться зелений індикатор). 

Б. Почекати 5 секунд до повторного звукового сигналу «ДоРеМі» та короткого звукового сигналу 
«Біп» (зелений індикатор почне блимати). 

В. Ще раз прикласти карту адміністратора, після чого прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп» 
(зелений індикатор продовжить блимати). 

Г. Додатково провести карткою адміністратора, після чого короткий звуковий сигнал «Біп» (зелений 
індикатор почне блимати). 

Д. Прикласти картку (ту, яка має стати у режимі проходу), прозвучить «Біп». 

Ж. Готово, картку в режимі проходу додано. 

 

 



2. Розблокування дверей. 

2.1. Розблокування дверей звичайного користувача. 

Для розблокування дверей необхідно провести карткою, після чого прозвучить звуковий сигнал 
«ДоРеМі» та повернути ручку. Після повторного «ДоРеМі» замок перейде у вихідне положення. 

2.2. Розблокування дверей авторизованого користувача проходить так само, як і для 
звичайного, за винятком можливості відкривати засув. 

2.3. Розблокування дверей адміністратора. 

Для розблокування дверей картою адміністратора необхідно: 

А. Провести карткою адміністратора, після чого прозвучить звуковий сигнал «ДоРеМі» та короткий 
звуковий сигнал «Біп». 

Б. Повернути ручку. 

Важливо! У випадку, якщо ручка не повернута – замок переходить у режим додавання або 
видалення карт. Тому не рекомендується використовувати її для розблокування дверей, а 
насамперед, лише для додавання та видалення карток. 

3. Видалення карток. 

3.1. Видалення користувача. 

Для видалення користувача необхідно : 

А. Провести карткою адміністратора, після чого прозвучить звуковий сигнал «ДоРеМі» та короткий 
звуковий сигнал «Біп» (загориться зелений індикатор). 

Б. Почекати 5 секунд до повторного звукового сигналу «ДоРеМі» та короткого звукового сигналу 
«Біп» (зелений індикатор почне блимати). 

В. Почекати ще 5 секунд, двічі прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп» (червоний індикатор 
почне блимати). 

Г. Прикласти картку, яку необхідно видалити, після чого прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп». 

Д. Готово, картка видалена. 

3.2. Видалення всіх користувачів. 

Для того, щоб видалити одразу всіх користувачів потрібно: 

А. Провести карткою адміністратора, після чого прозвучить звуковий сигнал «ДоРеМі» та короткий 
звуковий сигнал «Біп» (загориться зелений індикатор). 

Б. Почекати 5 секунд до повторного звукового сигналу «ДоРеМі» та короткого звукового сигналу 
«Біп» (зелений індикатор почне блимати). 

В. Почекати ще 5 секунд, двічі прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп» (червоний індикатор 
почне блимати). 

Г. Прикласти картку адміністратора 4 рази, після чого прозвучить 2 коротких звукових сигнали «Біп» 
(індикатор почне блимати червоним та зеленим кольорами). 

Д. Готово, всі користувачі видалені (Крім адміністратора). 



3.3. Повне видалення та скидання до заводських налаштувань. 

Для повного видалення та скидання до заводських налаштувань необхідно: 

А. Затиснути механічну кнопку (для моделі 7737) або провернути та утримувати ключ (для моделі 
7730, 7731) на 10 секунд (прозвучить короткий звуковий сигнал «Біп», червоний індикатор почне 
світитися). 

Б. Після 10 секунд прозвучить довгий звуковий сигнал «Біп». 

В. Відпустити механічну кнопку або відпустити ключ (індикатор почне світитися зеленим та червоним 
кольорами). 

Г. Готово, замок скинуто до заводських налаштувань. 

 

 

 


