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Elektronikus vésznyitási lehetõség
KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!
Reméljük, hogy a megvásárolt trezor hosszú évekig
szolgálja az Ön biztonságát.
Használat elõtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az
útmutatót, és õrizze meg a késõbbi felhasználás
érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a szakszerûtlen beépítésbõl, helytelen programozásból, vagy
kezelésbõl eredõ meghibásodásokért, személyi, anyagi, erkölcsi és elõre nem látható kárért a forgalmazót
nem terheli felelõsség, sem garanciális kötelezettség.
BIZTONSÁGI JAVASLATOK
• Ne engedje, hogy a trezorral gyermekek játszanak.
• A gyári kódot feltétlenül változtassa meg.
• Kódnak ne használjon személyes adatot (születési
dátum, telefonszám, stb.)
• A használati útmutatót ne a trezorban tárolja!
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
• A trezorhoz 1 fõkód (6 és 10 számjegy közötti) és 1 felhasználói kód (6 és 10 számjegy közötti) programozható.
• Az ON gombbal kapcsolja be az elektronikát.
• Az E (ENTER) gombbal zárja le a mûveleteket.
• Minden egyes gombleütést egy hang- és fényjelzés kísér.
• A gombleütések közötti idõ az 5 másodpercet nem
haladhatja meg.
A CSOMAG TARTALMA
• 1 db trezor
• 2 db rögzítõ csavar
• 1 db használati útmutató

ÜZEMBEHELYEZÉS
• Nyissa ki a trezor ajtaját.
• Tekerje ki az ajtó belsõ oldalán található elemtartó
fedél csavarját.
• Emelje ki az elemtartó dobozt és helyezzen be 1 db
9V Block elemet.
• Helyezze vissza az elemtartó dobozt és tekerje vissza
a csavart.
Fontos: elsõ használat elõtt távolítsa el a sárga címkével jelölt biztonsági csavart, mely megakadályozza,
hogy szállítás közben a zárszerkezet bezáródjon. Ez a
trezor normál mûködését akadályozza, ezért soha többet ne csavarja azt vissza!
TREZOR NYITÁSA
• Nyomja meg az ON gombot.
• Üsse be a fõkódot (gyári fõkód: 111111).
• A kódbevitel végén nyomja meg az E (ENTER) gombot.
• Helyes kódbevitel esetén az OK (zöld) LED világít 5
másodpercig.
• Ez idõ alatt fordítsa el a kilincset ütközésig (óramutató
járásával megegyezõ irányba).
• Nyissa ki a trezor ajtaját.
Megjegyzés: hibás kód bevitele esetén az ERROR
(piros) LED világít. Ismételje meg a mûveletet elölrõl.
TREZOR ZÁRÁSA
• Csukja be a trezor ajtaját.
• Fordítsa vissza a kilincset ütközésig (óramutató
járásával ellenkezõ irányba).
Fontos: mindig ellenõrizze az ajtó zárt állapotát!

FÕKÓD PROGRAMOZÁSA
Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és kitolt
zárnyelv mellett végezze.
• Nyomja meg az ON gombot.
• Nyomja meg az ajtó belsõ oldalán található
PROGRAMMING gombot.
• Programozás megkezdését a CODE (zöld) LED jelzi.
• Üsse be az új fõkódot (6-10 számjegy között).
• Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
• Ismételje meg az új fõkódot.
• Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
• Programozás befejezéséhez várjon 5 másodpercet.
• Sikeres programozás esetén egy hangjelzés sorozat
hallható.
• Hibás programozás esetén az ERROR (piros) LED
világít és a régi fõkód marad érvényben. Ismételje meg
a mûveletet elölrõl.
Megjegyzés: az új kódot nyitott ajtó mellett többször
próbálja ki!

BÜNTETÕ IDÕ HIBÁS KÓDBEVITELNÉL
Hibás kód bevitele esetén az ERROR (piros) LED világít.
Háromnál több hibás kód bevitele esetén egy 1 percig
tartó reteszelési (büntetõ) idõ indul el és az ERROR
(piros) LED villog. Ez idõ alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál. A büntetõ idõ letelte után a
trezor helyes kóddal ismét nyitható.

FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA
Fontos: a programozást mindig nyitott ajtó és kitolt
zárnyelv mellett végezze.
• Nyomja meg az ON gombot.
• Nyomja meg az ajtó belsõ oldalán található
PROGRAMMING gombot.
• Programozás megkezdését a CODE (zöld) LED jelzi.
• Üsse be a fõkódot (6-10 számjegy között).
• Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
• Ismételje meg a fõkódot.
• Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
• 5 másodpercen belül nyomja meg ismét az ajtó belsõ
oldalán található PROGRAMMING gombot.
• Programozás folytatását a CODE (zöld) LED jelzi.
• Üsse be a felhasználói kódot (6-10 számjegy között).
• Nyomja meg az E (ENTER) gombot.
• Ismételje meg a felhasználói kódot.
• Nyomja meg ismét az E (ENTER) gombot.
• Sikeres programozás esetén egy hangjelzés sorozat
hallható.
• Hibás programozás esetén az ERROR (piros) LED
világít és a régi kód marad érvényben. Ismételje meg a
mûveletet elölrõl.
Megjegyzés: az új kódot nyitott ajtó mellett többször
próbálja ki!

ELEKTRONIKUS VÉSZNYITÁS
Az elem teljes lemerülése esetén lehetõség van külsõ
elemmegtáplálásra. Vésznyitáshoz helyezzen egy 9 V
Block elemet a billentyûzeten lévõ érintkezõ párhoz
(figyeljen a polaritásra) és közben üssön be egy
érvényes kódot és nyissa ki a trezor ajtaját. Cserélje ki
az elemeket a már leírt módon.

ELEMCSERE
Amennyiben a trezor nyitásakor a BATTERY (piros)
LED világít, cserélje ki az elemet a következõ módon:
• Nyissa ki a trezor ajtaját.
• Tekerje ki az ajtó belsõ oldalán található elemtartó
fedél csavarját.
• Emelje ki az elemtartót és helyezzen be 1 db 9V Block
tartós elemet (ne használjon akkumulátort, vagy régi
elemet).
• Helyezze vissza az elemtartót és tekerje vissza a
csavart.

ELHELYEZÉS
• A trezort óvja nedvességtõl, magas páratartalomtól.
• Ne helyezze fürdõszobába, vagy pincébe.
TELEPÍTÉS
• Telepítés elõtt a trezort próbálja ki többször.
• Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
A trezor csak megfelelõ rögzítés esetén tölti be védelmi
funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse szakemberrel az érvényben lévõ MABISZ elõírásoknak
megfelelõen.
ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS
• Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
• Ne használjon benzint, hígítót, vagy súrolószert.

GYÁRI KÓD VISSZAÁLLÍTÁSA
Lehetõség van a zárszerkezet gyári állapotának visszaállítására. Nyomja egyidejûleg a PROGRAMMING és
az ON gombot 5 másodpercig. A fõkód visszaáll a gyári
111111-re és a felhasználói kód törlõdik.
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