
 

 

Kedves Ügyfelünk,  

Első sorban szeretnénk gratulálni, hogy te is minőségi terméket választottál.  És 

az ARTEMISZ® kiváló minőségű extra erős újgenerációs biztonságtechnikai termék 

tulajdonosa lettél. 

Használati utasítás:  

 A terméket 85% nagyobb páratartalmú helyre ne telepítsd.  

 Billentyűzetet ujjbegyeddel használd. Éles tárgyak megrongálhatják a 

tasztatúrát. Ami működési zavarokat okozhatnak.  

 A zárszerkezet jelzésekor az elemeket cserélni kell!  

 A saját PIN és Mesterkódot jegyezd meg! 

Használati útmutató  

a) Alaphelyzetben (gyári állapotban) 000000-számokkal nyitható. 

b) Nyomd meg ujjbeggyel a 0-0-0-0-0-0 és az ENTER gombot.  

c) 5 másodpercen belül el kell fordítani a tárcsát a nyitáshoz. Kód 

elfogadáskor ameddig a zöld LED fény világít. OK  

d) 3x rossz kódbevitele után a piros  LED felvillan és a zárszerkezet 120 

másodpercre letilt.   

Saját PIN kód feltanítása 

a) Nyisd ki a fent említett gyári kóddal a széfet. 

b) Az ajtó belső felületén található program gombot nyomd meg (2 

rövid hangjelzés után, add meg 6-8 számjegyből álló saját PIN 

kódodat. Majd nyomd meg az ENTER gombot a megerősítéshez.  

c) A feltanított PIN kód ellenőrzését, a széf ajtó nyitott állapotában 

ellenőrizd, addig ne csukd be ameddig nem ellenőrözted. 

 

Mesterkód megváltoztatása 

a) Nyisd ki a széfajtót, nyitott helyzetben nyomd meg az 1-9-5-3-as 

billentyűkombinációt, majd nyomd meg az ajtó belső részén található 

program gombot. Ezután írd be a saját 6-8 számjegyből álló saját 

mesterkódodat, és nyomd meg az enter-t( ne felejtsd el, ne legyen azonos a 

feltanított PIN kóddal)  

 

Akkumulátor csere 

 

Abban az esetben, ha már a széf nem nyitható és a sárga LED felvillan, az 

elemek teljesen lemerültek. Korábban több nyitásnál a „  BATT” sárga 

LED fény felvillanása ezt jelezte. A jelzés ellenére sem cserélted ki az 

elemeket.  

 

Vásárolj egy 9V elemet, vagy rendeld meg a SZÉF NAGYKER® Áruházban a 

www.szefnagyker.com weboldalán, a széf termékhez. Csak új elemet 

használj! (abban lesz megfelelő töltés) 

 

Értelemszerűen érintsd a zárszerkezethez. Erősen nyomd neki a 

fóliatasztatúra jobb alsó sarkában lévő 9V körökhöz.   Az általad 

feltanított PIN vagy mesterkódot nem felejtette el a zár, ezért ezekkel a 

kódokkal nyithatod. A széfnyitást követően az ajtó belső részén található 

elemtartóba cseréld ki az elemeket.  AA 1,5 elemek kellenek. És nyitott 

állapotban ellenőrizd a megfelelő működését.  

 

 

 

  

http://www.szefnagyker.com/

