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Vigyázat! Kulcsot a vésznyitáshoz ne a széfben tárolja. 

 

A SZÉF ELSŐ KINYITÁSA 

A széf első alkalommal történő kinyitásakor távolítsa el a "Z" kis központi lemezt (lásd a 2. ábrát), 

mely a fogantyú és a billentyűzet között helyezkedik el. Helyezze be a kulcsot a zárba és fordítsa az 

óramutató járásával ellenkező irányba, egyidőben fordítsa az ajtófogantyút az óramutató járásával 

megegyező irányba és nyissa ki a széfet. 

 

ELEMEK HASZNÁLATA 

A széf használatához 4x AA méretű (1,5V) elemre van szükség. 

Az elemek helye "Y" (lásd az I. ábrát) az ajtó belsejében található. Vegye le a fedelet és helyezze be 

az elemeket az elemtartóba. Vigyázzon a megfelelő pozitív és negatív pólusok elhelyezésére minden 

elem esetében. Az elemek behelyezése után csukja vissza a fedelet. 

 

A KÓD PROGRAMOZÁSA 

Vegye le az elemtároló fedelét és nyomja meg az "X" gombot az elemtartóban (lásd az 1. ábrát), a 

gomb megnyomása után két hangjelzés hallható. Ezután adja meg a 3-8 karakterből alló kódot, 

majd nyugtázza a "#" gomb 15 másodpercesen belül. Ellenkező esetben újra kell kezdenie az 

elejétől. Jegyezze meg a kód új kombinációját és ne zárja be az ajtót. Ellenőrizze, hogy az új 

kombináció megfelelően be van-e programozva. 

 

A SZÉF HASZNÁLATA 

Ha ki szeretné nyitni a széfet, meg kell adnia a személyes kódját és nyugtázni az "#" gomb 

megnyomásával. Egy sípoló hang hallatszik és felvillan egy zöld fény. A széf ajtaját 5 másodpercen 

belül ki kell nyitnia a fogantyú segítségével. Ha Ön vagy egy tolvaj rossz számkombinációt(jelszót) 

ad meg, a széf nem nyílik. Ha rossz jelszót ad meg háromszor egymás után, a széf a zárat 20 

másodpere blokkolja. Ha újra 3x rosszul adja meg a jelszót, a zárszerkezet 5 percre leblokkol. 

 

FIGYELMEZTETÉS AZ ELEMEK CSERÉJÉRE 

Ha az elemek gyengék, akkor erre a piros fény(balra) fogja figyelmeztetni. Amennyiben szeretné 

ellenőrizni az elemeket, írja be a személyes kódját az ajtó kinyitásához. Ha a piros fény nem világít, 

az azt jelenti, hogy az elemek rendben vannak. 

 

ELEMEK CSERÉJE 

A széfhez 4x AA méretű (1,5V) elemet kell használni. Nyissa ki a széfet, vegye le az elemtároló 

fedelét, mely az ajtó belsejében található "Y" (lásd az 1. ábrát) és cserélje ki a lemerült elemeket. A 

kódot a harmadik bekezdésben leírtak szerint kell újraprogramozni. Javasoljuk, hogy kiváló 

minőségű alkalikus elemeket használjon. 

 



A SZÉF VÉSZNYITÁSA 

Az Ön kényelme érdekében a zárat vésznyitással is felszereltük. Ha elfelejtené vagy többször 

helytelenül írná be a biztonsági kódot/jelszót, távolítsa el a kis központi gumi "Z" fedelet (lásd a 2. 

ábrát), amely a fogantyú és a billentyűzet között helyezkedik el, majd helyezze be a biztonsági 

kulcsot a megfelelő lyukba és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, majd forgassa el 

a fogantyút jobbra az óramutató járásával megegyező irányban jobbra. Így bármikor kinyitható a 

széf. Vigyázat! Kulcsot a vésznyitáshoz ne a széfben tárolja. 

 

A SZÉF RÖGZÍTÉSE 

A széf alapvető biztonságának biztosítása érdekében a széfet a gyártó által meghatározott módon 

kell rögzíteni. Az Ön kényelme érdekében a széf előfúrt 8 mm átmérőjű rögzítőfuratokkal van 

ellátva az alsó és a hátsó oldalon. Javasoljuk, hogy a széfet rögzítse a padlóhoz, esetleg magasabb 

fokú biztonság érdekében a falhoz is. 

 

 

 


