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1. Általános tudnivalók 
 

Az elektronikus zárral ellátott Senator széfek S&G Spartan zárral szereltek. 

A Spartan zárak két üzemmódban működtethetők: STAR és BASIC módban. A két üzemmód tulajdonságai 

megegyeznek, de a kódbevitel és a programozási szekvenciák kissé eltérnek. 

 

Minden kód 6 karakterből áll (számokból és/vagy betűkből). 

A mesterkód S&G gyári beállítása: 1 2 3 4 5 6 # 

Amennyiben a billentyűzeten megnyomnak egy gombot, a billentyűzet bal felső területén lévő piros LED 

rövid időre felvillan. Ha a billentyűzet csipogója is be van kapcsolva, akkor egyidejűleg hangot is ad, ahogy 

a LED villog. Ha a billentyűzet csipogója ki van kapcsolva, akkor halk kattogás hallatszik csak. 

Amennyiben beüt egy kódot és a zár hússzor gyorsan csipog, cserélje ki az elemet egy 9V-os Duracell 

elemmel. 

 

KÓDOK VÁLTOZTATÁSAKOR VAGY ELLENŐRZÉSEKOR MINDIG HAGJYA NYITVA A SZÉF AJTAJÁT! 

 

 a billentyűzet sípoló hangja, sose lépjen tovább a következő lépésre amíg szól a hang. 
Ha hibát vétett a kódbevitel során, nyomjon * *-ot vagy egyszerűen várjon 10 másodpercet, amíg a zár 

ezt törli, majd kezdje újra. 

Ha a gombok lenyomása közben több, mint 10 másodperces szünetet tart, a zár visszaáll, és újra kell 

kezdenie a folyamatot. 

Ha egymást követően 5-ször vagy többször helytelen kódot visz be, a zár 3 perces büntető periódust indít, 

amely alatt semmilyen adatbevitelt nem fogad. Amennyiben a büntető periódus alatt újabb 

gombnyomásra kerül sor, a büntetés időtartama néhány másodperccel meghosszabbodik. 
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A zár nem engedi, hogy a mesterkóddal azonos felhasználói kód kerüljön beprogramozásra. Hibát jelez, 

amennyiben ezzel próbálkoznak. 

Olyan személyes adatokat, amelyek a kód tulajdonosára vonatkozhatnak – pl. születési idő, házszám, 

telefonszám – ne használjanak fel a zár kódjainak létrehozásakor. A könnyen kitalálható kódokat (mint 

például 1 2 3 4 5 6 vagy 1 1 1 1 1 1) is kerüljék. A zár gyár által beállított kódját az üzembe helyezéskor a 

végfelhasználónak kell egyedi és biztonságos kódra változtatnia. 

 

2. STAR üzemmód 
 
A zár STAR üzemmódba való beállítása 

Adatbevitel: 66*, (6-számjegyű mesterkód) # , 1#  , 1#  

A zár mindaddig STAR üzemmódban marad, amíg szándékosan BASIC üzemmódba nem állítják. 

 

Zár nyitása 

Üsse be a 6-számjegyű kódját, majd # 

A zár körülbelül 6 másodperce kinyit, aztán újra bezár, amennyiben nem nyitja ki a széfet. 

 

További felhasználói kód létrehozása 

Adatbevitel: 74*, (6-számjegyű mesterkód) # , 1#  , (6-számjegyű új felhasználói 

kód) # , (6-számjegyű új felhasználói kód) #  

Az új felhasználói kód ugyanúgy ki fogja nyitni a zárat, mint a mesterkód. 

 

Felhasználói kód letiltása 

Adatbevitel: 55*, (6-számjegyű mesterkód) #  

A zár még mindig felismeri a kódot. Amennyiben használják a kódot, a zár két sípoló hangot ad, de nem 

nyit ki. 

 

Felhasználói kód engedélyezése (olyan felhasználói kód aktiválása, amely korábban letiltásra került) 

Adatbevitel: 55*, (6-számjegyű mesterkód) #  

A felhasználói kód most képes lesz nyitni a zárat. 

 

Felhasználói kód törlése 

Adatbevitel: 74*, (6-számjegyű mesterkód) # , 1#  , # , #  

A felhasználói kód törlésre került a zárból. 

 

Kód megváltoztatása (mesterkódé és a felhasználói kódé is) 

MINDIG LEGALÁBB HÁROMSZOR ELLENŐRIZZE AZ ÚJ KÓDOT, MIELŐTT BECSUKNÁ A SZÉF AJTAJÁT! 

Adatbevitel: 22* vagy 33*, aztán a (jelenlegi 6-számjegyű kód) # , (az új 6-számjegyű kód) 

# , (az új 6-számjegyű kód) #  
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A Menedzsment Reset kód (MRC) használata 

Adatbevitel: 67*, (8-számjegyű reset kód) # , (új 6-számjegyű mesterkód) #, (új 6-

számjegyű mesterkód) # + több 

A billentyűzet 3db sípoló hangját követően a zár további sípoló hango(ka)t ad ki az MRC kód használata 

után, ahányszor az MRC-t használták (beleértve a jelen alkalmat is). 

 

A billentyűzet sípoló hangjának ki/be kapcsolása 

Adatbevitel: 78*, (6-számjegyű mesterkód) # , aztán 0# , 0#  a 

kikapcsolásért VAGY 1# , 1#  a bekapcsolásért. 

 

Elem ellenőrzése 

Adatbevitel: 89*  – egy sípoló hang a lemerülőben lévő elemet jelzi, két sípoló hang esetén még jó az elem. 

Az elemet ellenőrző hangjelzés után nyomjon megint *-ot, hogy visszaállítsa az elem ellenőrzést. 

 

STAR üzemmód megjegyzés: ha bármely gomb megnyomásakor két hosszú sípoló hangot hall, a zár azt 

jelzi, hogy büntető időtartamban van. Semmilyen gombot se nyomjon meg legalább 3 percig, aztán 

próbálja újra a kódját. 

 

3. BASIC üzemmód 
Tart – azt jelenti, hogy tartsa lenyomva a kód utolsó számjegyét mindaddig, amíg a jeleztt számú sípoló 

hang el nem hangzott. 

 

A zár BASIC üzemmódba való beállítása 

Adatbevitel: 66*, (6-számjegyű mesterkód) # , 2#  , 2#  

A zár mindaddig BASIC üzemmódban marad, amíg szándékosan STAR üzemmódba nem állítják. 

 

Zár nyitása 

Üsse be a 6-számjegyű kódját  

A zár két sípoló hangot ad, körülbelül 6 másodperce kinyit, aztán újra bezár, amennyiben nem nyitja ki a 

széfet. 

 

További felhasználói kód létrehozása 

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és Tart − , 1  , (6-számjegyű új felhasználói kód) , 

(6-számjegyű új felhasználói kód)  

Az új felhasználói kód ugyanúgy ki fogja nyitni a zárat, mint a mesterkód. 

 

Felhasználói kód letiltása 

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és Tart − , 2  
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A zár még mindig felismeri a kódot. Amennyiben használják a kódot, a zár három sípoló hangot ad, de 

nem nyit ki. 

 

Felhasználói kód engedélyezése (olyan felhasználói kód aktiválása, amely korábban letiltásra került) 

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és Tart − , 1  

A felhasználói kód most képes lesz nyitni a zárat. 

 

Felhasználói kód törlése 

Üsse be a 6-számjegyű mesterkódot és Tart − , 3  

A felhasználói kód törlésre került; ha beüti a törölt kódot, a zár három sípoló hangot ad, de nem nyit ki. 

 

Kód megváltoztatása (mesterkódé és a felhasználói kódé is) 

MINDIG LEGALÁBB HÁROMSZOR ELLENŐRIZZE AZ ÚJ KÓDOT, MIELŐTT BECSUKNÁ A SZÉF AJTAJÁT! 

1. módszer 

Adatbevitel: 000000 , (a jelenlegi 6-számjegyű kód) , (az új 6-számjegyű kód) , (az új 6-

számjegyű kód)  

2. módszer 

Üsse be 0 és Tart − , (a jelenlegi 6-számjegyű kód) , (az új 6-számjegyű kód) , (az új 6-

számjegyű kód)  

 

A Menedzsment Reset kód (MRC) használata 

Adatbevitel: 67*, (8-számjegyű reset kód) # , (új 6-számjegyű mesterkód) #, (új 6-

számjegyű mesterkód) # + több 

A billentyűzet 3db sípoló hangját követően a zár további sípoló hango(ka)t ad ki az MRC kód használata 

után, ahányszor az MRC-t használták (beleértve a jelen alkalmat is). 

 

A billentyűzet sípoló hangjának ki/be kapcsolása 

Adatbevitel: 78*, (6-számjegyű mesterkód) # , aztán 0# , 0#  a 

kikapcsolásért VAGY 1# , 1#  a bekapcsolásért. 

 

Elem ellenőrzése 

Adatbevitel: 89*  – egy sípoló hang a lemerülőben lévő elemet jelzi, két sípoló hang esetén még jó az elem. 

Az elemet ellenőrző hangjelzés után nyomjon megint *-ot, hogy visszaállítsa az elem ellenőrzést. 

 

BASIC üzemmód megjegyzés: ha a zár nem reagál a gombok megnyomására és a billentyűzet piros LED-je 

10 másodpercenként egyet villan, ez azt jelzi, a zár büntető időtartamban van. Semmilyen gombot se 

nyomjon meg legalább 3 percig, aztán próbálja újra a kódját. 

 


