HASZNÁLATI UTASÍTÁS
“SYDNEY”
TŰZBIZTOS SZÉF

!!FIGYELEM!!: Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, m i e l ő t t a zárat
működtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból,
illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá
tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.
A Sydney modell egy főkóddal és egy felhasználói kóddal üzemeltethető.
Gyárilag a felhasználói kód nincs beprogramozva.
Minden helyes gomblenyomásnál egy zöld LED lámpa felvillan, és akusztikai hangjelzés hallatszik.
Ha öt [5] másodpercen belül nem történik gomblenyomás, akkor automatikusan törlődik az eddig
bevitt adat, így a kódot újból meg kell adni.
Bármely műveletet a „*“ gomb lenyomásával szakíthat meg.
Üzemeltetéshez használjon négy [4] darab AAA típusú 1.5V-os kizárólag tartós elemet (gyárilag nem
tartalmazza).
Gyárilag a főkód az 1-2-3-4-5-6 számsorra van programozva. Mindenféleképp változtassa meg ezt a
kódot a használatba vételkor. Ekkor felhasználói kód még nincs programozva.
HIBÁS KÓDMEGADÁS
Amennyiben hibás kódot adott meg, az „Enter” gomb lenyomása után három [3x] hangjelzés hallható
és a piros LED lámpa háromszor [3x] felvillan.
RETESZELÉSI (BÜNTETŐ) IDŐ TÉVES KODBEVITEL ESETÉN
Amennyiben háromszor téves kódbevitel történik, úgy 5 percig tartó reteszelési (büntető) idő indul el.
Ez alatt a reteszelési idő alatt az elektronika semmiféle bevitelre nem reagál, valamint a piros LED
lámpa villog. A reteszelési időt nem lehet megszakítani, az elemek eltávolításával sem. Lejárta után
az elektronika a szokott módon működik.
HASZNÁLATBA VÉTEL / ELEMCSERE
•
Távolítsa el az elemtartó fedelét a billentyűzettől lefelé (lásd a képen)
•
Helyezzen be négy [4] darab 1,5 Volt-os tartós elemet (AA típusút), ügyeljen a
polaritásra.
•
Zárja vissza az elemtartót.
•
Az első nyitásnál vegye figyelembe a „NYITÁS“ bekezdésben írottakat.
„ÜRES ELEM“ – FIGYELMEZTETÉS
Ha a „*“ gomb lenyomásánál ötször [5x] akusztikus hangot hall és a piros LED lámpa felvillan, akkor
ez az elem gyengülését jelzi. Haladéktalanul cserélje ki az elemeket (lásd Használatba vétel /
Elemcsere). Amikor az „Üres elem“ figyelmeztetés hosszabb ideig világít, előfordulhat, hogy a széfet
nem lehet már elektronikus úton kinyitni.
NYITÁS
•
Zárt ajtónál, vagy kitolt bolcnik esetén üsse le a „*” gombot.
•
Egy akusztikus jelzőhangot hall majd és a zöld LED világít.
•
Üsse be az aktuális főkódot (gyári főkód: 1-2-3-4-5-6).
•
Üsse le az „Enter” gombot.
•
Helyes kód megadása esetén dupla hangjelzés hallható és világít a zöld LED lámpa.
•
Mialatt a zöld LED lámpa világít, fordítsa a forgatható tárcsát (a billentyűzettől balra) 5
másodpercen belül ütközésig jobbra.
•
Kinyithatja az ajtót.
A SZÉF ZÁRÁSA
Zárja be a széf ajtaját és fordítsa a forgatható tárcsát balra.
A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: (ELEMCSERE ESETÉN A FŐKÓD NEM VÉSZ EL!)

Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombleütések között max. 5 másodperc telhet el.
Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást elölről kell kezdeni. Tesztelje le néhányszor az
elmentett kódot nyitott ajtónál. Csak abban az esetben zárja be a széf ajtaját, ha megbizonyosodott
arról, hogy az új kóddal a széf működik.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Üsse le a „*“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse le az „1“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az érvényes főkódot (gyárilag: 1-2-3-4-5-6)
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az Ön által kiválasztott új főkódot (min.4 – max. 6 számjegy)
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be ismét az új főkódot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Sikeres átprogramozás esetén dupla hangjelzést hall, valamint a zöld LED lámpa kétszer [2x]
felvillan.
A programozást sikeresen befejezte.

Helyes kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld
LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
Hibás kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros
LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy
kezdje el újra az átprogramozást.
A FELHASZNÁLÓI KÓD PROGRAMOZÁSA: (ELEMCSERE ESETÉN NEM VESZNEK EL A MÁR
PROGRAMOZOTT KÓDOK!)
A felhasználói kód bármikor megváltoztatható (lásd „A felhasználói kód megváltoztatása”). Jegyezze
fel programozás előtt a kódját, mivel a gombleütések között max. 5 másodperc telhet el. Amennyiben
ezt az időt túllépi, a programozást elölről kell kezdeni. Tesztelje le néhányszor az elmentett kódot
nyitott ajtónál. Csak abban az esetben zárja be a széf ajtaját, ha megbizonyosodott arról, hogy az új
kóddal a széf működik.
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Üsse le a „*“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse le a „2“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az érvényes főkódot
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az Ön által kiválasztott felhasználói kódot (min. 4 – max. 6 számjegy).
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be ismételten a felhasználói kódot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Amennyiben a programozást sikeresen hajtotta végre, dupla hangjelzést hall és a zöld LED lámpa
kétszer [2x] felvillan.
A felhasználói kód sikeresen el lett mentve.

Helyes kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld
LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
Hibás kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros
LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy
kezdje el újra az átprogramozást.
A FELHASZNÁLÓI KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA: (ELEMCSERE ESETÉN NEM VESZNEK EL A
MÁR PROGRAMOZOTT KÓDOK!)
Jegyezze fel programozás előtt a kódját, mivel a gombleütések között max. 5 másodperc telhet el.
Amennyiben ezt az időt túllépi, a programozást elölről kell kezdeni. Tesztelje le néhányszor az
elmentett kódot nyitott ajtónál. Csak abban az esetben zárja be a széf ajtaját, ha megbizonyosodott
arról, hogy az új kóddal a széf működik.

•
•
•
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•

Üsse le a „*“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse le a „3“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az aktuális felhasználói kódot
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az új felhasználói kódot (min. 4 – max. 6 számjegy)
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be ismét az új felhasználói kódot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Sikeres átprogramozás esetén dupla hangjelzést hall és a zöld LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
A felhasználói kódot sikeresen megváltoztatta.

Helyes kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld
LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
Hibás kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros
LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy
kezdje el újra az átprogramozást.
A FELHASZNÁLÓI KÓD TÖRLÉSE: Egy mentett felhasználói kód bármikor törölhető a főkóddal.
•
•
•
•
•
•
•

Üsse le a „*“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse le a „0“ gombot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
Üsse be az érvényes főkódot.
Üsse le az „Enter “ gombot.
A felhasználói kód törölve van.

Helyes kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után dupla hangjelzést hall, valamint a zöld
LED lámpa kétszer [2x] felvillan.
Hibás kód megadása esetén az „Enter“ gomb lenyomása után három [3x] hangjelzést hall és a piros
LED lámpa háromszor [3x] felvillan. Ebben az esetben ellenőrizze, hogy jól ütötte be a kódot vagy
kezdje el újra az átprogramozást.

