
Általános tudnivalók:
A zár 6 számjegyû kóddal, illetve 6 karakterbõl álló szóval mûködik (pl.: N-L-L-O-C-K = 6-
6-6-7-2-5). Minden billentyû lenyomását egy-egy hang- és fényjelzés kíséri.  Az érvényes
kód beütése után kettõ rövid, érvénytelen kód után egy hosszú hang- és fényjelzés
következik. Ha a billentyûk leütése közötti idõ meghaladja a 10 másodpercet, az addig
bevitt kódrészlet törlõdik és a kódbevitelt elölrõl kell kezdeni.

Nyitás:
Üsse be a kódot (gyári Fõkód = 1-2-3-4-5-6), majd a két rövid jelzést követõen és 3 másod-
percen belül forgassa el a kilincset és nyissa ki a széfajtót. 3 másodperc elteltével a zár
automatikusan visszazár és a kódbevitelt elölrõl kell kezdeni. Három hosszú hangjelzés
jelzi ha a zár megakadt. Engedje el a kilincset és üsse be újra a kódot.

Zárás:
Csukja be a széfajtót és forgassa vissza a kilincset ütközésig. A zár automatikusan
reteszel, és az ajtó bezárul. Minden esetben ellenõrizze az ajtó bezárt állapotát úgy, hogy
megpróbálja visszafordítani a kilincset.

Manipuláció elleni védelem:
4 érvénytelen kód bevitele után a zár 5 percig nem reagál semmire. A blokkoló idõ alatt a
zár 10 másodpercenként fényjelzést ad és minden billentyû lenyomását egy hosszú hang-
jelzés kíséri. Az 5 perc leteltével a zár érvényes kóddal nyitható, vagy 2 érvénytelen kód
bevitele után újra indul a blokkoló idõ.

Biztonsági javaslat:
A gyári Fõkódot (1-2-3-4-5-6) változtassa meg, mielõtt elkezdi használni a széfet! A kódot
kezelje bizalmasan. Ne használjon kódnak személyes adatot (pl.: születésnap, telefon-
szám, stb).

Fõkód megváltoztatása (széf ajtaja legyen nyitva):
Hosszan tartsa nyomva a (0) billentyût. A két rövid jelzést követõen üsse be a régi Fõkó-
dot (gyári Fõkód = 1-2-3-4-5-6). Az ezt követõ két rövid jelzés után üsse be a programozni
kívánt új Fõkódot, majd a két rövid jelzést követõen, ismételje meg az új Fõkód bevitelét.
A két rövid jelzés után a régi Fõkód megváltozik. Az esetleges helytelen programozást egy
hosszú jelzés kíséri. Sikertelen programozás esetén a régi Fõkód marad érvényes, annak
megváltoztatását elölrõl kell kezdeni. A fõkódot csak megváltoztatni lehet, törölni nem!

Felhasználói kód programozása:
A Fõkód mellé programozhat egy második, úgynevezett Felhasználói kódot is. Alap-
helyzetben Felhasználói kód nincs programozva a zárhoz. Programozásához hosszan tart-
sa nyomva az (1) billentyût. A két rövid jelzés után üsse be a Fõkódot. A két rövid jelzés
után üsse be a programozni kívánt Felhasználói kódot, majd a két rövid jelzést követõen,
ismételje meg a Felhasználói kódot. A sikeres programozást két rövid jelzés kíséri. A Fel-
használói kód megváltoztatásához ezt a mûveletsort hajtsa végre újra.

Felhasználói kód törlése:
Hosszan tartsa nyomva a (3) billentyût. A két rövid jelzést követõen üsse be a Fõkódot. 
Az elõzõekben beállított Felhasználói kód a két rövid jelzést követõen kitörlõdik.

Idõkésleltetés programozása:
Hosszan tartsa nyomva az (9) billentyût. A két rövid jelzés után üsse be a Fõkódot. A két
rövid jelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc) és a nyitási
ablakot (01-19 perc), majd a két rövid jelzést követõen, ismételje meg az elõzõ két adatot.
A sikeres programozást két rövid jelzés kíséri. 

Idõkésleltetés módosítása, törlése:
Az idõkésleltetés megváltoztatásához vagy törléséhez üsse be a Fõkódot. Az elõzõekben
beállított késleletes követõen (de még a beállított idõablakon belül) nyomja meg és tartsa
nyomva a (9) billentyût. A dupla hang- és egy fényjelzés után üsse be a Fõkódot. A dupla
hang- és egy fényjelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc,
vagy törléshez 00) és a nyitási ablakot (01-19 perc, vagy törléshez 01), majd a dupla
jelzést követõen, ismételje meg az elõzõ két adatot. A sikeres programozást dupla hang-
és egy fényjelzés kíséri.

Elemcsere:
Az elem lemerülésére a nyitást követõen 3 másodperces hang- és egy fényjelzés sorozat
figyelmeztet. Az elemtartó a billentyûzet alsó oldalán helyezkedik el. Tolja el balra az elem-
tartó fedelét és cserélje ki az elemet. Csak 9V-os, tartós elemet használjon!
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