
Artemisz®  5E Használati Utasítás 
 
Kedves vásárlónk: 

 
Köszönjük, hogy Ön is az Artemisz® termékeinket választotta! Fontos lépést tett a vagyonának 
védelmében. Minden fegyverszekrényünket professzionálisan készítettük és úgy terveztük, 
hogy biztonságot nyújtson. Kérjük, szánjon időt arra, hogy elolvassa és megismerje az új 
fegyverszekrénye megfelelő működési eljárásait, amelyeket a következő oldalakon tehet meg. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Az akkumulátor behelyezése： 
Első használatához kérjük, csatlakoztassa a vészhelyzeti tápellátást (9 V) a DC9V aljzatba, a 
kábel segítségével. Nyomja meg a 0 gombot, majd nyomja meg az OK gombot, ha hosszú „di” 
hangot hall, forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyezően a „LOCK” helyzetből 
„OPEN” állásba az ajtó kinyitásához. 
 
Az ajtó kinyitásakor 4 darab AA elemet (tartozék ként mellékeltük)  helyezzen az 
elemtartóba. Ügyeljen arra hogy megfelelően zárja vissza az elemtartó fedelet! Ezután távolítsa 
el a vészhelyzeti tápellátást. 
 

2. Jelszó beállítása： 
A jelszavak 1-15 számjegyből állhatnak, és hosszú távon is megőrződnek áramszünet alatt. 
Amikor először állít be új jelszót, kérjük, nyomja meg a „0” gombot (a gyári alapértelmezett 
jelszó a 

„0”) → nyomja meg a „C” gombot → írja be az új jelszót （pl. 12345678） → nyomja meg az 
„OK” gombot. Aztán a 
A hangjelző hosszú „di” hangot bocsát ki, ami azt jelenti, hogy az új jelszó hatályba lép. 

Az új jelszóbeállítás összefoglalása ： írja be a régi jelszót → nyomja meg a „C” gombot → 
nyomja meg az új jelszót →nyomja meg az „OK” gombot → az új jelszó hatályba lép. 

3. Ajtó kinyitása：  
Nyomja meg a jelszót → nyomja meg az „OK” gombot → Forgassa el a gombot. 



Ha megnyomja a jelszót a billentyűzeten, minden egyes szám megnyomásakor „di” hangot hall, 
és ugyanakkor a jelzőfény világít, azaz a bemenet érvényes. A jelszó megnyomása után kérjük, 
nyomja meg az „OK” gombot. Ha a jelszót helyesen írta be, akkor a jelzőfény világít, és hosszú 
„di” hangot ad ki. Ezután a gombot elforgathatja az óramutató járásával megegyezően a „LOCK” 
helyzetből „OPEN” állásba az ajtó kinyitásához. Ha nem forgatja el a gombot, mielőtt a jelzőfény 
kialudna, akkor nyomja meg újra a jelszót a zár kinyitásához. Ha a jelszó helytelen, a hangjelző 
két „di di” hangot bocsát ki, kérjük, nyomja meg a jobboldalon található gombot. 
 

4. Ajtó bezárása： 
Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányban az „OPEN” helyzetből „LOCK” 
állásba az ajtó bezárásához. 
 

5. Automatikus riasztó： 
Ha egymást követően 4-szer hibázik a kód beírásánál, a zár riaszt, amely 60 másodpercig 
folytatódik. Ezen 60 másodperc alatt, ha megnyomja a helyes jelszót, a riasztás leáll. Ez a 
funkció megakadályozhatja, hogy mások feltörjék a jelszót. 
 

6.  Áramkimaradás esetén : 
Ha nincs áram, a hangjelző három „di di di” hangot bocsát ki. De továbbra is működtetheti a 
zárat körülbelül 300 alkalommal, mivel a zár lezárása óta három „di di di” jelzést bocsát 
ki. Kérjük, cserélje ki az elemeket a lehető leghamarabb. (Általában a szokásos cink-mangán 
elemek kb. egy év, rendes alkáli elemek kb. 2 évig kaphatók.) 
 

7.  Vészhelyzeti energia : 
Ha a zár nem nyitható áramkimaradás miatt, kérjük, csatlakoztassa a hálózathoz (9 V) a DC9V 
foglalaton keresztül a zár kinyitásához, majd azonnal cserélje ki az akkumulátort. Kérjük, 
távolítsa el a vészhelyzeti feszültséget az ajtó kinyitása után, különben az akkumulátor 24 órán 
belül lemerül. 

8. Vészhelyzeti dekódolás： 
 

Ha elfelejtette a jelszót, dekódoláshoz forduljon a közvetlen szállítóhoz (fő jelszó). Amint a zár 
nyitva van, kérjük, nyomja meg a zár hátoldalán található RESET gombot. Amikor a hosszú „di” 
jelet bocsát ki, azt jelenti, hogy a zár sikeresen visszaállította a „0” gyári jelszót. 
 
                                                                                                                           Jó vadászatot kívánunk! 
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