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 SecuTronic – Használati utasítás

Felépítés/Szerkezet

Ikonok

F

G

H

I

Fontos utasítások
Ügyeljen arra, hogy a kódok és ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kódokat 
biztonságos helyen tárolja, hogy azokhoz csak arra jogosult személyek férjenek 
hozzá. Ha egy kód vagy kódhordozó elveszik, a zárat új kódra kell átállítani vagy 
ki kell cserélni.
• A gyári kódot módosítani kell, amint a zárat üzembe helyezi.
• 
• 

adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
• 

környezeti feltételek
 

Be

–  Az órajárás irányába fél fordulattal fordítsa el a markolatgombot és nyissa ki  
az ajtót.

Be
–

ikon.
–  

gombot. Amennyiben kigyullad a nyitási készenlét zöld ikonja, a kód módosítása 

hibás kódot adott meg, ezért a nyitókód módosítását meg kell ismételni. Hibás 
kód megadása után az eredeti nyitókód továbbra is érvényben marad.

Be
–  Adja meg egyéni kódját.

–  Az órajárás irányába fél fordulattal fordítsa el a markolatgombot és nyissa ki  
az ajtót.

–  Az ajtó becsukásával és a markolatgombnak fél fordulattal az órajárás irányába 

Ábrák
   On (Be

  

  Nyitási készenlét
  Az érvényes nyitókód megadása után kigyullad anyitási készenlét ikonja.

  
 

 

 
a helyes nyitókód megadásával sem nyitható.

  
  

F   
  
G   A telepek cseréjének jelzése
  
H   
  
I   

  
felvillanása nyugtázza.

Telepek cseréje

 
  

–  Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét a helyére.

tárolt adat tárolódik.

 
 

a készülék ártalmatlanítását tervezi, gondoljon arra, hogy a készülék számos 

 

valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba, hanem 

szervnél.

A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk.

'A' zárszerkezet A

Garancia

kerülnek gyártásra. A garancia kizárólag olyan hiányosságokra vonatkozik, 

 

 
a garanciavállalásból ki vannak zárva. Az elemekre nem vonatkozik a garancia. 
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