
ARTEMISZ® ART-250-FPM Széf 

Használati Utasítás 

 

1. Nyissa ki az ajtót. (Az eredeti kód 123456.Az ujjlenyomat-adatbázis üres). 

A. Használja az ujjlenyomatot az ajtó kinyitásához. 

Tegye az ujját a szkennerre, ha helyes, akkor a széf kétszer sípol. Ellenkező esetben a széf háromszor sípol. 

B. Használja a kódot az ajtó kinyitásához. 

Érintse meg a gomb területét. Amikor a háttérvilágítás kigyullad, írja be a + '#' kódot. ha a kód helyes, a 

hangjelzés kétszer sípol. Ellenkező esetben a széf háromszor sípol. 

C. Használjon kódot és ujjlenyomatot a széf nyitáshoz 

Érintse meg a gomb területét. Ha a háttérvilágítás kigyullad, írja be a + '#' kódot. Ha a kód helyes, az 

ujjlenyomat-leolvasó kigyullad, majd tegye az ujját a szkennerre, ha helyes, akkor a széf kétszer sípol. 

Ellenkező esetben a széf háromszor sípol. 

Csukja be az ajtót. 

Csukja be az ajtót, majd nyomja meg a „#” gombot, az ajtó bezáródik.  

2. Az ujjlenyomat bevitele. Összesen 20 ujjlenyomat bevitele lehetséges 

1. lépés: Ha az ajtó nyitva van, kattintson a borítás mögött található piros gombra, majd az 

ujjlenyomat-leolvasó felvillan. 

2. lépés: Helyezze az ujját a szkennerre, vegye el az ujját, miután meghallotta a „sípoló hangot”. 

3. lépés: Ismételje meg a 2. lépést. Ha sikerült, akkor a zöld fény világít. Ha a piros lámpa világít, meg kell 

ismételnie az 1. és a 2. lépést. 

3. Ujjlenyomat törlése 

Ha az ajtó nyitva van, nyomja le és tartsa lenyomva 4 másodpercig a borítás mögött található piros gombot. 

Amikor a „du” hangot hallja, engedje fel a gombot, majd két hangjelzést hall, ebben az esetben az összes 

ujjlenyomat törlődik. 

4. Jelszó beállítása 

1. lépés: Érintse meg a gombot. Ha a háttérvilágítás felvillan, nyomja meg a „*” gombot, és tartsa lenyomva 2 

másodpercig. Amennyiben hallja a „du” hangot, ez azt jelenti, hogy belépett a beállítási módba. 

2. lépés: Adja meg a régi vagy eredeti kódot, majd nyomja meg a „#” gombot, ha a kód helyes, a széf kétszer 

sípol. Ellenkező esetben háromszor sípol, majd kilép a beállítási kód üzemmódból. 

3. lépés: Írjon be 6–12 számjegyű új kódot majd nyomja meg a „#” gombot, egy „sípolást” fog hallani, majd 

újra be kell írnia az új kódot és megnyomni a „#”gombot. Ha sikerrel járt, a széf kétszer sípol. Ellenkező 

esetben háromszor sípol, majd kilép a beállítási módból. Ezután meg kell ismételnie az 1. lépést a 3. lépésig a 

kód visszaállításához. 



 

 

5. Nyitási mód kiválasztása 

Két nyitási mód van: 1) kód VAGY ujjlenyomat 2) kód + ujjlenyomat 

Három lépés a nyitási mód megváltoztatásához: 

1. Érintse meg a gomb területét, a háttérvilágítás kigyullad, tartsa nyomva a „*” gombot két másodpercig, 

majd hallja a „du” hangot. 

2. Nyomja meg az '1', majd a '#' gombot a megerősítéshez.  

3. Ha a jelenlegi mód kód VAGY ujjlenyomat, írja be a helyes kódot és nyomja meg a # gombot a 

megerősítéshez, akkor a széf kétszer sípol, vagyis a kód + ujjlenyomat mód sikeresen aktiválódott. Ha a 

jelenlegi mód kód + ujjlenyomat, írja be a helyes kódot, és nyomja meg egyszer a '#' gombot, egy sípolást hall, 

majd helyezze a regisztrált ujját a szkennerre, akkor két sípolást fog hallani, vagyis a kód VAGY ujjlenyomat 

mód sikeresen aktiválva lett. 

6. Gyári beállítások visszaállítása 

Ha az ajtó nyitva van, nyomja meg és tartsa lenyomva a beállító gombot 4 másodpercig, miután meghallotta a 

„du” -ot, tartsa folyamatosan lenyomva a gombot, és két sípolást fog hallani. Ez azt jelenti, hogy a művelet 

sikeres volt. Az összes ujjlenyomatot törölték, és a jelszó „123456”, miközben a nyitási mód változatlan marad. 

7. Fontos 

1. Ha az akkumulátor lemerült. Az ajtó kinyitása után a hangjelző ötször sípol. Cserélje ki az elemeket. 

2. Amikor az ajtó be van zárva, a vibrációs riasztás funkció bekapcsolásához nyomja meg a # gombot. 

3. A jelszó helytelen beírása, vagy az ujjlenyomat háromszor hibás bevitelének ötször történő bevitele után a 

riasztást 1 percig hallja. A helyes kód vagy helyes ujjlenyomat bevitelekor a riasztás kikapcsol.  

4. Az ajtón található precízen felheylezett matt buborékmentes védőfólia, a célja a gyártás során védje a 

magasfényű számtasztatúrát a sérülésektől. Ez a fólia eltávolítható! 
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