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FONTOS!
A széf használata előtt olvassa el a kezelési utasítást!

JELLEMZŐK

A széf 6 jegyű számkóddal, vagy betűkóddal, illetve ezek kombi-
nációjával használható. Beprogramozható 2. kód is.
Minden billentyű megnyomását látható és hallható visszajelzés 
kíséri. Érvényes kód megadása után kétszeri hangjelzés hallha-
tó. Helytelen kód megadása esetén hosszú hangjelzés hallat-
szik. Részlegesen megadott kód esetén, 10 másodperces szünet 
után, a megadott kódrészlet törlődik.

NYITÁS

A széf gyári kódja: 1-2-3-4-5-6.
Üsse be a kódot, pl. 1-2-3-4-5-6 (első alkalommal a gyári kódot 
adja meg). Fordítsa el a fogantyút jobbra, majd nyissa ki a széf-
ajtót.
Ha a helyes kód megadása után 3 másodpercen belül nem for-
dítja el a fogantyút, a zár automatikusan újra lezár. 

Időkésleltetés esetén (csak V21)
A kódmegadás után az időkésleltetés elindul. Ezt a másodper-
cenként felvillanó fény jelzi. Az időkésleltetés lejártával a nyi-
tásra rendelkezésre álló idő indul el. A fény másodpercenként 
kétszer villan fel és 10 másodpercenként hangjelzés hallható. 
A széf kinyitásához ezalatt újra be kell ütni a kódot. Ha ez nem 
történik meg a nyitásra rendelkezésre álló idő alatt, a széf újra 
időkésleltetéssel zár be.

ZÁRÁS

Csukja be a széfajtót és fordítsa el a fogantyút ütközésig balra. A 
zár ezzel bezárult. Ellenőrizze a záródást azzal, hogy a fogantyút 

megpróbálja jobbra fordítani.

Manipuláció elleni védelem
Ha 4 egymást követő alkalommal helytelen kódot ad meg, az 
elektronika 5 percre lezár. Ezalatt az idő alatt 10 másodpercen-
ként fény villan fel és bármilyen billentyű lenyomása után hosz-
szú hangjelzés hallható.
Az 5 perc leteltével kétszeri újabb hibás kód megadása után az 
5 perces zárlat újrakezdődik.

PROGRAMOZÁS

A programozást mindig nyitott széfajtónál végezze!
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „0” billentyűt amíg kétszeri 
hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek 
során:
- Üsse be a régi kódot (kétszeri hangjelzés).
- Üsse be az új kódot (kétszeri hangjelzés), majd ismételje meg 
az új kódot (készeri hangjelzés).
Bármilyen hiba esetén hosszú hangjelzés hallatszik és a régi kód 
marad érvényben.

Biztonsági fi gyelmeztetés
Kódját tárolja biztos helyen. Ne használjon személyes adatokat 
(pl. születési dátumokat, telefonszámokat, stb.) kódként. A széf 
használatának megkezdése előtt programozzon be a gyári kód 
helyett új kódot.

MÁSODIK KÓD
Aktiválás
Nyomja meg és tartsa lenyomva az „1” billentyűt amíg kétszeri 
hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek 
során:
- Üsse be a menedzserkódot.
- Üsse be a második kódot kétszer (minden kódmegadás után 
kétszeri hangjelzést hall majd).

A második kódot ugyanúgy változtathatja meg, mint a mene-
dzserkódot. A menedzser kóddal törölheti a második kódot. 
Ugyanez fordítva nem működik.

A második kód törlése
Nyomja meg és tartsa lenyomva a „3” billentyűt amíg kétszeri 
hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek 
során:
- Üsse be a menedzserkódot.
A második kódot ezzel törölte.

IDŐKÉSLELTETÉS

Maximum 99 perces időkésleltetés és maximum 19 perces nyi-
tásra rendelkezésre álló idő.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az „9” billentyűt amíg kétszeri 
hangjelzést nem hall. A fény égve marad a következő műveletek 
során:
- Üsse be a menedzserkódot (kétszeri hangjelzés).
- Üsse be az időkésleltetés és a nyitásra rendelkezésre álló idő 
kívánt hosszát (pl. 2612-őt 26 perces időkésleltetés és 12 perces 
nyitásra rendelkezésre álló időhöz) - kétszeri hangjelzés.
- Üsse be újra az előző kódot (kétszeri hangjelzés).

Figyelem: az időkésleltetés megváltoztatását, illetve törlését 
csak a nyitásra rendelkezésre álló időben végezheti. Amennyi-
ben törölni kívánja a késleltetés idejét a fentiekben megadott 
2612 számsor helyett, a 0001 kód beprogramozásával teheti 
meg.
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HIBAKÓDOK

1) Kódmegadás után hosszú hangjelzést hall és a széf nem nyílik.
...Helytelen kódot adott meg. Adja meg újra a kódot, fi gyeljen 
oda, hogy az érvényes kódot üsse be.
2) 10 másodpercenként fény villan fel, ha megnyom egy billen-
tyűt, hosszú hangjelzést hall.
...4 egymást követő alkalommal rossz kódot ütöttek be és a zár 
lezárt állapotban van. Várjon 5 percet és próbálja újra. Két újabb 
hibás kód megadásával az 5 perces lezárás újrakezdődik.
3) Nem hall hangjelzést amikor megnyom egy gombot.
...Cserélje ki az elemeket újakra (Duracell javasolt). Ha nem oldó-
dott meg a probléma, hívja a szervizt.
4) Ki tudja nyitni a széfet, de a kód megadása után hangjelzések 
sorozatát hallja.
...Azonnal cserélje ki az elemeket újakra (9 Voltos tartós elemet 
használjon, lehetőleg Duracell-t).

FIGYELMEZTETÉS

A széfet ne telepítse nedves környezetbe (pl. fürdőszobába, bo-
rospincébe), mert az elektronikát súlyos károsodás érheti. Az 
ebből eredő meghibásodásért felelősséget nem vállalunk. Ilyen 
esetben a garancia is érvényét veszti!


