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Tecnosicurezza PULSE 2 
Elektronikus zár – használati utasítás 
 

 

1. Általános tudnivalók 
 

Büntetés 

Helytelen kód bevitelének 4. kísérlete után a zár 4-perces büntető periódust indít. Ezen 4 percen belüli 

bármely újabb kódbeviteli kísérlet újraindítja a számolást. 

 

Elem lemerülőben – figyelmeztetés 

A nyitás során hallható hosszú hangjelzés alacsony töltöttséget jelez. Kérjük, azonnal cserélje ki a 

lemerülőben lévő elemet egy új alkáli elemmel! 

 

Hangjelzések 

A dupla sípoló hang  általában a helyes műveletet jelzi. A hosszú hangjelzés  a helytelen 

műveletet jelzi, és magának a műveletnek a végét. 

 

Javaslatok 

Ne használjon könnyen azonosítható kódokat, mint például az 123456, születési dátum vagy más 

személyes információ. 

 

KÓDOK VÁLTOZTATÁSAKOR VAGY ELLENŐRZÉSEKOR MINDIG HAGJYA NYITVA A SZÉF AJTAJÁT! 
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2. Használati utasítás 
Kódváltoztatás – NYITOTT AJTÓNÁL VÉGZENDŐ! 

Az alapértelmezett menedzserkód az „123456”. 

Biztonságos helyen tárolja az új kódot, és több nyitási-zárási ciklussal tesztelje mielőtt becsukná a széf 

ajtaját! 

Nyomja meg és tartsa nyomva a -t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A 

LED bekapcsolva marad.  

Adja be a régi kódot. 

Adja be az új kódot. 

Adja be az új kódot még egyszer, jóváhagyólag. 

Hajtson végre több nyitási-zárási ciklust mielőtt becsukná a széf ajtaját! 

 

Új felhasználó aktiválása 

Nyomja meg és tartsa nyomva az -t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED 

bekapcsolva marad. 

Adja be a menedzserkódot. 

Adja be a felhasználó-kódot. 

Adja be a felhasználó-kódot még egyszer, jóváhagyólag. 

 

Felhasználó törlése 

Nyomja meg és tartsa nyomva a -t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED 

bekapcsolva marad. 

Adja be a menedzserkódot. 

A dupla sípoló hang jelzi, hogy a felhasználó törlésre került. 

 

Billentyűzet ellenőrzése 

Nyomja meg és tartsa nyomva az -t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED 

bekapcsolva marad. 

Adja be a számokat 1-től 0-ig a billentyűzeten szépen sorban. Minden egyes billentyű 

lenyomása után egy sípoló hang jelzi, hogy az jól működik. 

A sérült billentyű(k) hosszú hangjelzést ad(nak). 

 

Időkésleltetés (az időkésleltetés 0-99 percig programozható, a nyithatósági időintervallum 0-19 percig) 

Nyomja meg és tartsa nyomva a -t amíg a dupla sípoló hang megszólal. A LED 

bekapcsolva marad.  

Adja be a menedzserkódot. A billentyűzet dupla sípoló hangot ad. 

Adja meg az időkésleltetés és a nyithatósági időintervallum értékeit két számjeggyel (pl. 

10 és 05). 

Adja meg az időkésleltetés és a nyithatósági időintervallum értékeit két számjeggyel (pl. 

10 és 05) még egyszer, jóváhagyólag. 

Figyelem, az időkésleltetés csökkentésére csak a nyithatósági időintervallumban van lehetőség! 


