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AIR HOTEL 2016  

CEU HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

A CEU használata előtt be kell helyezni az elemeket. Ehhez a 

hátlapon lévő 4db csavart el kell távolítani, majd behelyezni a 4db 

AA elemet ügyelve a helyes polaritásra. 

Ezután vissza kell csavarozni a hátlapot úgy, hogy az elemek 

stabilan a helyükön maradjanak és egyetlen kábel se csípődjön be 

vagy sérüljön meg. 

 

Két különböző kód szükséges a CEU használatához – a CEU Mesterkód (gyári beállítás: 1111) 

és a CEU nyitókód (gyári beállítás: 2222). 

Mindkettő programozható az installációt felügyelő személy(ek) által. 

Figyelem! Ezeknek semmi közük a széf saját felhasználói- (User) és mesterkódjához (Master)! 

 

1. CEU HASZNÁLATA A SZÉF NYITÁSÁHOZ 

a) Kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az 

egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

b) Adja be az érvényes CEU Mesterkódot (gyári beállítás: 1111) és hagyja jóvá a # 

megnyomásával. A kijelzőn megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

c) Távolítsa el a takarólemezt a széf zárjának aljáról, és csatlakoztassa a CEU-t a széfhez 

a mellékelt USB-konnektor segítségével (ld. az alábbi képen). 

d) Adja be a CEU nyitókódját (gyári beállítás: 2222), majd a 

#-et. A CEU kijelzőjén megjelenik az ”OPEN” (NYITVA) 

felirat, a széf reteszei visszahúzódnak, és a széf kinyílik. 

e) A CEU kikapcsolásához egyszerűen kapcsolja ki a CEU-t a 

az oldalára szerelt kapcsoló ”0” pozícióba történő 

helyezésével. 

 

2. A CEU MESTERKÓD ÉS A CEU NYITÓKÓD PROGRAMOZÁSA 

a) A CEU Mesterkód programozása 

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg a  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” 

felirat. 

II. Adja be a jelenleg érvényes CEU Mesterkódot (gyári beállítás: 1111). 

III. Nyomja meg a -ot, és utána nyomja meg az ”1”-et, a kijelzőn megjelenik a 

”NEU-C1” felirat. 

IV. Adja meg az új, 4-számjegyű CEU Mesterkódot, és hagyja jóvá a # 

megnyomásával, a kijelzőn megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) felirat. 

Az új CEU Mesterkódot sikeresen beállította. 

 

b) A CEU Nyitókód programozása 

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” 

felirat. 

II. Adja be a jelenleg érvényes CEU Nyitókódot (gyári beállítás: 2222). 

III. Nyomja meg a -ot, és utána nyomja meg a ”2”-t, a kijelzőn megjelenik a 

”NEU-C2” felirat. 
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IV. Adja meg az új, 4-számjegyű CEU Nyitókódot, és hagyja jóvá a # 

megnyomásával, a kijelzőn megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) felirat. 

Az új CEU Nyitókódot sikeresen beállította. 

 

c) A CEU Mester- és Nyitókódok visszaállítása a gyári beállításra 

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” 

felirat. 

II. Adja be a gyári alapbeállítások visszaállítása kódját ”6208”. 

III. Nyomja meg a -t, majd nyomja meg a ”9”-et, a kijelzőn megjelenik a ”rESET” 

(VISSZAÁLLÍTVA) felirat. 

Mind a CEU Mesterkód, mind a CEU Nyitókód sikeresen visszaállításra került a 

gyári alapbeállításra – 1111 (CEU Mesterkód) és 2222 (CEU Nyitókód). 

 

3. DÁTUM- ÉS IDŐBEÁLLÍTÁS A CEU-N 

Annak érdekében, hogy az audit funkció helyesen működjön, be kell állítani mind a CEU-n, 

mind a széfen a dátumot és az időt. Miután a CEU-n beállításra került a dátum és az idő, 

ezt lehet használni az összes széf gyors beállítására, így elkerülhető, hogy minden egyes 

széf kezelőfelüleletén végig kelljen nyomkodni a billentyűzetet. 

a) A CEU billentyűzetének használata 

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” 

felirat. 

II. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”5968”. 

III. Nyomja meg a -ot, majd a ”4”-et, a kijelzőn megjelenik a ”000000” – ez 

”ÉÉHHNN”-ot jellöli, azaz az év, a hónap és nap két-két számjegyen. A CEU 

billyentyűzetén adja be az évet, a hónapot és a napot. 

IV. Nyomja meg a -ot megint, a kijelzőn megjelenik a ”000000” – ez az órát, a 

percet és a másodpercet jelöli két-két számjegyen. A CEU billyentyűzetén adja 

be az órát, a percet és a másodpercet, majd nyomja meg a #-ot, a kijelzőn 

megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) felirat. 

A dátum és az idő sikeresen beállításra került. 

 

b) A dátum és az idő átvitele a CEU-ról a széfre 

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a 

CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység 

hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

II. Nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” felirat”. 

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”5968”. 

IV. Nyomja meg a -ot, majd a ”0”-át, a kijelzőn megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) 

felirat”. 

A dátum és az idő sikeresen beállításra került a széfen, és szinkronizálódott a 

CEU-val. 

 

4. ZÁRNYITÓ REKORDOK LETÖLTÉSE A SZÉF ZÁRJÁRÓL 

A széf zárjának nyitási- és zárási- eseményeit (a rekordokat) le lehet tölteni a CEU-val a 

széf zárjáról egy számítógépre. 

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a 

CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység 

hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

II. Nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” felirat. 
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III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”5968”. 

IV. Nyomja meg a -ot, majd a ”8”-at, a kijelzőn megjelenik a ”rEAD” (OLVAS) 

felirat. Most a széfről a CEU-ra töltődnek le az adatok. Ezzel egyidejűleg a széf 

kijelzőjén a ”SENd” (KÜLDÉS) felirat olvasható. 

V. Az adatátvitel befejeződött, amikor mind a CEU, mind a széf kijelzőjén a ”dONE” 

(KÉSZ) felirat jelenik meg. 

 

5. A LETÖLTÖTT ADATOK MEGTEKINTÉSE A SZÁMÍTÓGÉPEN 

Miután a széf zárjának rekordjai letöltésre kerültek a CEU-ra, a fájl számítógépen 

megtekinthető. 

I. Először is telepítse a szoftvert a számítógépére. A szoftver Windows alapú. 

II. Csatlakoztassa a CEU-t a számítógépéhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja 

be a CEU-t. A CEU kijelzőjén a ”PC-LINKED” (PC-CSATLAKOZTATVA) felirat 

jelenik meg a csatlakoztatás teljes időtartama alatt. 

III. Nyissa meg a telepített szoftverprogramot a számítógépén, ez lehetővé teszi a 

rekordok megtekintését és nyomtatását. 

 

6. A ”BÉRLÉS” FUNKCIÓ BEÁLLÍTÁSA 

A CEU-n keresztül lehetőség van arra, hogy beállítson egy véges időszakot, amely alatt a 

bérlő használhatja a széfet. Miután ez az időszak lejár, a széfbe programozott Felhasználói-

kód megszűnik működni. A Mesterkód és a széfhez párosított CEU továbbra is működik. 

a) A Bérlés időszakának beállítása 

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a 

CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység 

hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

II. Nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” felirat. 

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”8090”. 

IV. Nyomja meg a -ot, majd a ”4”-et. 

V. Adja meg az évet és a hónapot (mindegyiket 2 számjeggyel), amikor a bérlés 

lejár, majd nyomja meg a #-et. 

VI. Adja meg a napot és az órát (mindegyiket 2 számjeggyel), amikor a bérlés lejár, 

majd nyomja meg a #-et, a kijelzőn megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) felirat. 

A ”BÉRLÉS” funkció sikeresen beállításra került. 

 

b) A Bérlés funkció törlése 

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és kapcsolja be a 

CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő helyezésével. Az egység 

hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

II. Nyomja meg  -ot, a kijelzőn megjelenik a ”PrOG” felirat. 

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”8090”. 

IV. Nyomja meg a -ot, majd az ”5”-öt, a kijelzőn megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) 

felirat. 

A ”BÉRLÉS” funkció sikeresen törlésre került. 

 

7. A CEU SZÉRIAKÓDJÁNAK BEÁLLÍTÁSA 

A CEU-nak és minden egyes széfnek is van szériakódja, amely programozható és 

beállítható úgy,hogy csak az autorizált CEU tudja működtetni a megfelelő széfeket. A 

tulajdonos döntése, hogy beállítja-e ezt a funkciót vagy sem. 
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Mitán beállításra került, a CEU csak az azonos szériakódú széfekkel 

kommunikál, így szükséges a széfeket is ennek megfelelően programozni. 

Minden CEU és széf gyári beállítása: 0-0-0-0 

a. A CEU szériakódjának beállítása 

I. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg a  -ot, a kijelzőn megjelenik a 

”PrOG” felirat. 

II. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”9207”. 

III. Nyomja meg a -ot, majd az ”5”-öt, a kijelzőn megjelenik a ”NEU-

SO” felirat. 

IV. Adja be az új, 4-számjegyű szériakódot, majd a #-et, a kijelzőn 

megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) felirat, és az új CEU szériakód 

beállításra került. 

b. A széf szériakódjának beállítása 

I. Csatlakoztassa a CEU-t a széfhez a mellékelt USB-kábellel, és 

kapcsolja be a CEU-t az oldalára szerelt kapcsoló ”I” pozícióba történő 

helyezésével. Az egység hangjelzést fog adni, és a kijelzőjén 

megjelenik a ”GOOd” (JÓ) felirat. 

II. A bekapcsolt CEU-n nyomja meg a  -ot, a kijelzőn megjelenik a 

”PrOG” felirat. 

III. Adja be a a gyári visszaállítás kódját ”9207”. 

IV. Nyomja meg a -ot, majd a ”6”-ot, a kijelzőn megjelenik a ”OLD-

SO” felirat. 

V. Adja be a széf régi szériakódját (a gyárilag beállított kód 0-0-0-0), 

majd a #-et, a kijelzőn megjelenik a ”dONE” (KÉSZ) felirat; majd 

ezután a ”NEU-SO” felirat. 

VI. Adja be az új, 4-számjegyű szériakódot (Ennek azonosnak kell 

lennie a CEU szériakódjával!), majd a #-et, a kijelzőn megjelenik a 

”dONE” (KÉSZ) felirat, és a széf új szériakódja beállításre került. 

 

8. CEU HIBAKÓDOK 

Amennyiben helytelen adatbevitel történik a fenti folyamatok bármelyikében, hibaüzenetek 

sora jelenik meg a képernyőn. 

Amennyiben a következők valamelyike megtörténik, egyszerűen kapcsolja ki a CEU-t, majd 

kapcsolja be újra, és végezze el újra a kívánt folyamatot. 

 

Hibaüzenet Hiba oka 

Error1 Rossz mesterkód 

Error2 Rossz nyitókód 

Error3 Helytelen folyamat programozás során 

Error4 A CEU szériakódja nem egyezik a széf szériakódjával 

Error5 Időtúllépés a CEU / Széf kapcsolatban 

Error6 Sikertelen kommunikáció a CEU és a széf között 

 

 

Mark Brookes 

Termékmenedzser 

2016/06/28 


