
 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

elektronikus zárral felszerelt Brihard Protector széfekhez 
 

 
 

 

VIGYÁZAT: Ne tartsa a biztonsági kulcsokat a széfben. 

Az ajtónak nyitva kell lennie, ha új széfet kap. 

 

1. AZ ELEMEK TELEPÍTÉSE ÉS AZ ELEMTÁROLÓ FEDELÉNEK ELTÁVOLÍTÁSA AZ AJTÓ BELSŐ FELÉN: 

A széfet 4 x "AA" (1.5V) elemet működteti. Az "Y" elemtartó rekesz (lásd az 1. ábrát) az ajtó hátulján 

található. Távolítsa el az akkumulátorfedelet, és helyezze be az elemeket a rekeszbe. Győződjön meg 

róla, hogy az elemek fel vannak töltve és a megfelelő polaritással vannak behelyezve. Miután az 

elemeket beszerelte, csukja be az elemtartót. Keresse meg az "S" csavart az ajtó hátlapján (lásd a 3. 

ábrát). Az "S" csavart el kell távolítani, hogy a széf működjön. 

 

2. A SZÉF NYITÁSA AZ AKKUMULÁTOROK TELEPÍTÉSE UTÁN: 

A széf ajtajának kinyitásához írja be az előrre beállított kódok egyikét: 0,0,0,0 (felhasználói kód) vagy 

8,8,8,8 (mester kód), és nyugtázza az "E" vagy az "ON" betű megnyomásával. Két hangjelzést fog 

hallani valamint a zöld lámpa bekapcsol. Nyissa ki az ajtót óramutató járásával megegyező irányba 5 

másodpercen belül a nyitókart jobbra fordítva. 

 

3. A KÓD PROGRAMOZÁSA: 

FIGYELMEZTETÉS: A széf két kóddal programozható. Az Ön biztonsága érdekében, a széf kinyitása 

és az akkumulátorok telepítése után, programozza be az új kódokat, hogy a két előre beállított kód 

ne legyen tovább használható. 

A felhasználói kód programozása: 

A. Nyissa ki a széf ajtaját, majd nyomja meg a "X" visszaállító gombot a csukló oldalánál (lásd az 1. 

ábrát), engedje fel, és két hangjelzést hall. 

B. Nyomja meg a 3-8 számot, amelyeket kombinációként kíván használni, és hagyja jóvá 15 

másodpercen belül az "E" vagy az "ON" betű megnyomásával. 

C. Jegyezze meg az új kódját, és ellenőrizze, hogy az új kód be van-e programozva vagy sem még 

nyitott ajtónál. 

A mester kód programozása:  



A. Nyissa ki a széf ajtaját, nyomja meg kétszer a "0" gombot, majd nyomja meg a "X" visszaállító 

gombot a csukló oldalánál (lásd az 1. ábrát), engedje fel, és három sípolást hall. A sárga fényjelzés is 

látható lesz. 

B. Adja be az eredeti mester kódot (előrre beállított kód: 8,8,8,8) és az "E" vagy az "ON" betűt. Két 

sípszó hallatszik, és a sárga fény villog. 

C. Nyomjon meg a 3-8 számot, amelyeket új mester kódként kíván használni, és erősítse meg az "E" 

vagy az "ON" betű megnyomásával. Két sípszó hallatszik, és a sárga fény villog. 

D. Írja be újból a beviteli számokat, és erősítse meg az "E" vagy az "ON" betű megnyomásával, két 

sípszó és a sárga fény kikapcsol. Ez azt jelenti, hogy az új mester kód meg van erősítve. 

 

4. A SZÉF HASZNÁLATA: 

A széf megnyitása - írja be a személyes kódját és nyugtázza az "E" vagy az "ON" betű megnyomásával. 

Két sípoló hangot fog hallani és a zöld lámpa világít, majd nyissa ki az ajtót az óramutató járásával 

megegyező irányba 5 másodpercen belül jobbra fordítva.  

Ha Ön vagy betörő egy helytelen kódot használ, akkor a széf nem nyílik ki. Ha a helytelen 

kombinációt 3-szor egymás után használja, 20 másodpercig várnia kell, míg újra próbálkozhat. Ha 

ezekután ismét helytelen kombinációt ad meg 3-szor, akkor körülbelül 5 percre a zárszerkezet 

leblokkol. 

 

5. FIGYELMEZTETÉS AZ ELEMEK CSERÉJÉRE: 

Ha az elemek töltése alacsony, egy piros fény azonnal figyelmezteti Önt. Az elemek teszteléséhez 

csak adja meg személyes kódját az ajtó kinyitásához. Ha az elemek lemerültek/lemerülőben vannak, a 

piros fény bekapcsol. Ha semmi sem történik, azt jelenti, hogy az elemek rendben vannak. 

 

6. AZ ELEMEK CSERÉJÉRE: 

A széfet 4 x "AA" (1.5V) elemet működteti. Nyissa ki a széfet, vegye le az ajtó hátoldalán lévő "Y" (lásd 

az 1. ábrát) elemtartó lapot, és cserélje ki a 4 darab régi elemet. Alkáli elemek használata ajánlott. 

 

7. A SZÉF KINYITÁSA ALACSONY ELEMFESZÜLTSÉG ESETÉN: 

Ha az elemfeszültség túl alacsony ahhoz, hogy az elektronikus zár működjön, akkor a széfet egy (6F22 

/ 9V) elemet használva külső tápellátással nyithatjuk meg. A tápegységet kívülről egy elemmel 

elláthatja, melyet a "T" helyre (lásd a 2. ábrát) kell helyezni a billentyűzeten, majd nyissa ki a széfet 

részt a Használati útmutató 4. pontja szerint. 

8. A SZÉF VÉSZNYITÁSA KULCS SEGÍTSÉGÉVEL: 

Az Ön kényelme érdekében a széfet elláttuk kulcsos vésznyitóval is. Ha elfelejtette a kombinációt, 

vegye le az elülső panelt, helyezze be a kulcsot a "Z" kulcslyukba (lásd a 2. ábrát), mely a "0" és a 

"ON" pozíció mögött található. Forgassa a kulcsot jobbra – óramutató járásával megegyező irányba - 



majd forgassa el a nyitókart jobbra - szintén óramutató járásával megegyező irányba. Így bármikor 

manuálisan ki tudja nyitni a széfet. 

 

9. A SZÉF RÖGZÍRÉSE: 

A széf eltávolítása és ezen kockázat csökkentése érdekében a széf padlóhoz, falra vagy szekrénybe 

rögzíthető. Az Ön kényelme érdekében a széf előfúrt rögzítőfuratokkal (átmérő 8 mm) vannak ellátva 

mind az alsó, mind a széf hátsó részen. A széf kényelmesen rögzíthető a mellékelt rögzítőcsavarokkal.  

VIGYÁZAT: A széfet mindig vízszintesen kell rögzíteni! 

 

10. AZ AJTÓN LÉVŐ FIGYELMEZTETŐ CÍMKE: 

Az ajtón lévő figyelmeztetést kérjük vegye figyelembe a széf üzembehelyezésénél. A következő 

utasítások állnak rajta: 

FIGYELEM! Távolítsa el a csavart! 

Ezt a csavart el kell távolítani a széf használatához. 

1. lépés: Az elemek telepítése. 

2. lépés: Ezen csavar eltávolítása. 

A széf helyes üzembehelyezése érdekében, tartsa be az utasításokat. 
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