
 

 
 

Ne használjon folyadékot a széf tisztításához. Használjon nedves ruhát helyette. 

 
Ne helyezze a terméket instabil és megemelt helyre, nehogy leessen és 

károsítsa a terméket vagy sérülést okozzon. Soha ne öntsön folyadékot a vezérlő panelre, mivel  Kérjük, hogy a vészkulcsokat ne tartsa a széfben! 

rövidzárlatot okozhat a belsejében lévő elektronikus alkatrészekben, és letilthatja 
azok funkcióit. 

Soha ne próbálja meg egyedül szétszerelni a terméket. A hátlap belső oldalának 
szétszerelése és helytelen visszaszerelése károsíthatja az elektromos áramkört és 
befolyásolja a teljesítményét. Ha karbantartásra van szükség, forduljon a helyi 
szervizközponthoz. 

 

 
 

Válasszon egy stabil, száraz és biztonságos helyet. 
Ha falhoz rögzíti, győződjön meg arról, hogy a széf egy támasztó felületen 
(például a padlón vagy egy polcon) fekszik. Helyezze a széfet a kiválasztott 
helyre. Ceruzával jelölje meg a rögzítési lyukakat a padlón, illetve a falon. 
Helyezze vissza a széfet a helyére, igazítsa a rögzítőfuratokat a széf nyílásaihoz. 
Helyezze be a csavarokat (mellékelve) a lyukakon keresztül, és húzza meg őket 
jól. 

 VIGYÁZAT: Használja a feszítőcsavart, ha beton falfelület van. Használja a 
szorítócsavart, ha fa felület van. 

 

1. Csavarok 
2. Reset gomb (Regisztráció Gomb) 
3. Akkumulátor Rekesz 
4. Gomb 
5. Vészhelyzeti zár borítás 

6. Zöld jelzőfény 
7. Piros jelzőfény 
8. Sárga jelzőfény 
9. Ujjlenyomat panel 
10. Erősítse meg Gomb("#") 

FONTOS TUDNIVALÓK 

FELSZERELÉSI MÓDSZER 

UJJLENYOMAT ZÁRAS SZÉF (ARTEMISZ FSCE) 

A széf vázlatos ábrája 

Az irányítópanel vázlatos ábrája 



 
Zár: kiváló minőségű fúrásgátló reteszelő csavarokkal. 
RESET gomb (Regisztrációs Gomb): ujjlenyomat és PIN kód regisztráció hozzáadása 
vagy ujjlenyomat törlése Ujjlenyomat panel: ujjlenyomat rögzítése 
Vészkulcs fedele: távolítsa el a fedelet és nyissa ki a vész zára 
A panelen lévő számbillentyűk: 1,2,3,4 # 
Tápellátás: négy 4 db 1,5V elem 

 
 

Az FSCE egy high-tech zárral 

 Használja az ujját a kulcs vagy kód helyett a nagy 
kényelem érdekében. Maximum 32 ujjlenyomat rögzíthető 
bejegyzett 
Erős acél anyagból készült, hogy ellenálljon a kézi és 
elektromos szerszámok támadásainak.  

 
 

  
 

A kiszállítás utáni széf nem rendelkezik regisztrált ujjlenyomattal. 
A széf nincs feltöltve elemekkel, a vészkulcsot behelyezheti a vészkulcslyukba, 
hogy kinyithassa ajtót. 
Húzza maga felé az elemtartó fedelét az ajtó hátulján és helyezzen be négy 
1,5 V-os elemet értelemszerűen. Kérjük, ügyeljen az elemek polaritására. 
Normál használat esetén az elemek egy évet is kibírnak. 
A széf előre beállított kódja szállításkor "123"és #. A felhasználó az előre 
beállított kóddal nyithatja ki az ajtót. 

 
FIGYELEM: A biztonsága érdekében módosítania kell az előre beállított kódot. 

 

 

 

Nyissa ki az ajtót. 
Húzza ki az elemtartó rekesz fedelét. 
Cserélje ki a 4 új elemet úgy, hogy a „+” és „-” jelek szerint sorba helyezze 
őket. 

 

 VIGYÁZAT: Ha használat közben a piros fény világít, az azt jelenti, hogy az 
elemek lemerültek. Az elem kiválasztásakor javasolt, hogy nagy teljesítményű 
és jó minőségű alkáli elemet használjon. Kérjük, ne használjon rossz 
minőségű, hamisított vagy szén-cink elemeket. 

Ujjlenyomattal való kinyitás 
Nyomja meg a „#” gombot, az Ujjlenyomat panel fénye világít. Ne vegye el az 
ujját az Ujjlenyomat panelről, amíg a fény ki nem alszik. Miután látta, hogy a 
sárga jelzőlámpa kétszer felvillan két hangjelzéssel, és a zöld jelzőfény világít, 
kérjük, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, majd 
oldja fel a zárat. 
Jelszóval kinyitás 
Írja be a kódot (3-8 számjegy), majd nyomja meg a „#” gombot a megerősítéshez. 
Miután a visszajelző lámpa kétszer felvillant két hangjelzéssel és a zöld jelzőfény 
világít, kérjük, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba, 
majd oldja fel a zárat. 

 
 VIGYÁZAT: Az ujjazonosítás helyes gyakoriságának javítása érdekében a felhasználók 
a következő tanácsokat követhetik: Javasoljuk, hogy ne használja az Ujjlenyomat panelt 
erős fényben. Javasoljuk, hogy minden felhasználó 2-3 ujjlenyomatot rögzíteni. 
Javasoljuk, hogy nők és gyerekek hüvelyk- és középső ujjat próbáljanak regisztrálni. 
Próbálja egyenletes erővel rányomni az ujját a panelre. Ha túl erős vagy enyhe erővel 
nyomja rá, akkor nem lesz jó. Javasoljuk, hogy finoman tegye meg. Ha nagyon száraz 
az időjárás, javasoljuk, hogy egy kicsit leheljen az ujjára. 

 

  

I: Helyes  II: Helytelen 
 

 

 
 

Széf ajtó és a zár nyitott állapotában nyomja meg a 3-as és az 1-es 
számgombokat, majd nyomja meg a széf ajtó belső felén található RESET 
gombot, ekkor felvillan az ujjlenyomat olvasó panel.  
Tegye az ujját az Ujjbegyét a panelre, ahol a zöld fény világít. Ha látja, hogy az 
Ujjlenyomat panel fénye és a sárga jelzőfény kétszer felvillan hangjelzéssel, az  

 
 
 
 
 
 

FUNKCIÓK 

TULAJDONSÁGOK 

ELŐKÉSZÜLETEK A SZÉF KINYITÁSA PROGRAMOZÁS UTÁN  

TÁPELLÁTÁS 

UJJLENYOMAT RÖGZÍTÉSE 



azt jelenti, hogy az ujjlenyomat regisztrálása sikerült. 
Ha a sárga jelzőfény 3-szor felvillan hangjelzéssel, az azt jelenti, hogy a bejegyzés 
nem sikerült. Ezzel a módszerrel más is regisztrálhat ujjlenyomatot. 
Ha az Ujjlenyomat panel fénye nem aktiválható, ez azt jelenti, hogy az 
ujjlenyomat-regisztráció memóriája tele van. 

 
FIGYELEM : Maximum 32 ujjlenyomatot rögzíthet. 

A széf első kézhezvételekor használja a vészkulcsot a széf kinyitásához. Ha az 
elektronikus áramkör hibásan működik vagy ismeretlen kódok vannak tárolva, 
vagy az ujjlenyomat nem használható. A segélykulcs segítségével is kinyithatja a 
széfet. 

Távolítsa el a vészhelyzetet Borító. 
Helyezze be a vészkulcsot, és forgassa el az 
óramutató járásával ellentétes irányba. Forgassa el a 
gombot az óramutató járásával megegyező irányba, 
és nyissa ki ajtó. 

 FIGYELMEZTETÉS: A teljes biztonság érdekében ügyeljen a vészhelyzeti 
kulcsra, és tartsa azokat egy titkos helyen, távol biztonságos. 

 
 

 
 

Nyissa ki az ajtót és nyomja meg a RESET gombot, ekkor a sárga jelzőfény 
fények villog hangjelzéssel. 
Írja be az új kódot (3-8 számjegy), és nyomja meg a „#” gombot a 
megerősítéshez. A módosítása sikerült miután két sípolást hall, valamint a sárga 
jelzőfény villogott kétszer. 
A sárga fény három felvillanása három sípolással, jelzi, hogy sikertelen volt.  

 VIGYÁZAT: A gyári kód 123 és # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Az összes rögzített ujjlenyomat törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a reset 
gombot, amíg a sárga jelzőfény két hangjelzéssel villogni nem kezd, ami azt jelenti, 
hogy a törlés sikeres volt. A modulban rögzített összes ujjlenyomat törlődik, és 
visszaáll a gyári beállításokra. Eközben a felhasználói kód visszaállt a gyári 
alapértékekre, azaz a kód „123”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELHASZNÁLÓI KÓD BEÁLLÍTÁSA 

GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA 


