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Vésznyitó zár

ÚJ Kód PRogRAmoZÁSA

• Nyissa ki az ajtót érvényes kóddal vagy a vésznyitó
kulccsal.
• Maradjanak a zárnyelvek behúzott állapotban.
• A programozó rúd segítségével nyomja meg az ajtó
belső oldalán található piros gombot.
• Ekkor a zöld „OK” LED felvillan és egy dallam hall-
ható.
• Adja meg az Ön által választott számkombinációt
(minimum 3, maximum 8 számjegy) majd nyomja meg
az „ENTER” gombot.
• Sikeres programozás esetén a zöld „OK” LED felvil-
lan és egy dallam hallható.

BÜNTETő idő HiBÁS KódBEViTELNéL

Hibás kód bevitele esetén a piros „ERROR” LED felvil-
lan és egy dallam hallható. Háromnál több téves kód-
bevitel esetén az elektronika blokkolja a zárat
körülbelül 10 percre. Ez idő alatt az elektronikus zár
semmiféle bevitelre nem reagál. A büntető idő letelte
után a trezor helyes kóddal ismét nyitható.

ELEm FigYELmEZTETéS

A működtető elemek feszültségének csökkenésére a
sárga „BATT” jelzőfény figyelmeztet. Ez esetben
cserélje ki az összes elemet.
Megjegyzés: csak tartós elemek használatát javasoljuk.

ELEmcSERE

• Nyissa ki az ajtót érvényes kóddal vagy a vésznyitó
kulccsal.
• Távolítsa el az ajtó belső oldalán található elemtartó
fedelet.
• Helyezzen be 4 db 1,5V AA tartós elemet (ne
használjon akkumulátort, régi, vagy különböző fajtájú
elemeket).
• Zárja vissza az elemtartó fedelét.
Megjegyzés: kérjük figyeljen a kimerült elemek

környezet-barát elhelyezésére!

mEcHANiKuS VéSZNYiTÁS

Az Ön érdekében a zárat egy mechanikus vésznyitó
rendszerrel látták el. Ha elfelejtené a személyes kód-
ját, vagy az elemek teljesen lemerülnének, az alábbiak
szerint járjon el:
• Helyezze be a vésznyitó kulcsot.
• Forgassa el óramutató járásával megegyező irányba
ütközésig.
• Nyissa ki a trezor ajtaját.

ELHELYEZéS

• A trezort óvja nedvességtől, magas páratartalomtól.
• Ne helyezze fürdőszobába, vagy pincébe.

TELEPíTéS

• Telepítés előtt a trezort próbálja ki többször.
• Ne telepítse, ha rendellenességet tapasztal.
Megjegyzés: a trezor csak megfelelő rögzítés esetén tölti

be védelmi funkcióját. Javasoljuk, a rögzítést végeztesse

szakemberrel az érvényben lévő MABISZ előírásoknak

megfelelően.

ÁPoLÁS éS KARBANTARTÁS

• Enyhén vizes ruhával tisztítsa a trezor felületét.
• Ne használjon benzint, hígítót, vagy súrolószert.

Használati útmutató

www.trezordepo.hu

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa végig az
útmutatót, és őrizze meg a későbbi felhasználás 
érdekében. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a
szakszerűtlen beépítésből, helytelen programozásból,
vagy kezelésből eredő meghibásodásokért, személyi,
anyagi, erkölcsi és előre nem látható kárért a
forgalmazót nem terheli felelősség, sem garanciális
kötelezettség.

BiZToNSÁgi JAVASLAToK

• Kódnak soha ne használjon személyes adatot!
(pl.: születési dátum, telefonszám, stb.)
• A használati útmutatót, vésznyitó kulcsot tárolja
biztonságos helyen, de ne a trezorban!

ÁLTALÁNoS TudNiVALóK

• A trezorhoz 1 darab (3 és 8 számjegy közötti) fel-
használói kód programozható.
• Minden egyes gombleütést a zöld „OK” LED felvil-
lanása és egy hangjelzés kísér.
• A gombleütések közötti idő az 6 másodpercet nem
haladhatja meg.

cSomAg TARTALmA

• 1 db trezor
• 4 db 1,5V AA elem
• 2 db vésznyitó kulcs
• 1 db programozó rúd
• 1 db használati útmutató

TREZoR NYiTÁSA KóddAL

• Adja meg az Ön által beállított személyes kódot
(gyári kód: 000000), majd nyomja meg az „ENTER”
gombot.
• Helyes kódbevitel esetén egy dallam hallható és a
zöld „OK” LED világít.
• Az ajtó nyitásához 5 másodpercen belül fordítsa el a
kilincset az óramutató járásával megegyező irányba,
majd nyissa ki az ajtót.

TREZoR ZÁRÁSA

• Csukja be a trezor ajtaját.
• Fordítsa el a kilincset ütközésig, az óramutató járásá-
val ellentétes irányba.
Megjegyzés: mindig ellenőrizze az ajtó zárt állapotát!

Kilincs


