
SecurityBox elektronikus zár kezelési leírása 
 

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat,  m i e l ő t t a zárat 
működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget 
helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó 
működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen 
bezárására vezethetők vissza.  

1. Elemek behelyezése  
A trezor működéséhez 4 db 1,5 Volt AA elemre van szükség.  
Távolítsa el az elektronika jobb oldalán található elemtartó fedelet és helyezze be az elemeket. 
Győződjen meg, hogy az elemek megfelelően lettek-e behelyezve (+ ill. – pólus). Ekkor az 
elektronikus zár leellenőrzi az állapotát. Ha minden rendben van, a kijelzőn megjelenik a 
„good” felirat.  
  
2. Trezor nyitása az elemek behelyezése után  
A trezor legelső elektronikus kinyitásához nyomja meg a „START „ gombot. A kijelzőn „---„ 
látható. Most adja meg a gyári kódok közül valamelyiket: 0,0,0,0 (felhasználói kód) vagy 
8,8,8,8 (mesterkód) és igazolja vissza a bevitelt a „START” gombbal. Egy rövid ’Piep” 
hangjelzés hallható és a zöld LED világít. A kijelzőn az „OPEN” felirat látható. A széf 
kinyitásához fordítsa el a kilincs művet 5 másodpercen belül jobbra.  
  
Ha nem kívánja, hogy a széf kinyitásakor a kijelzon megjelenjen az Ön kódja, akkor az elso 
bevitel elott kétszer nyomja meg a „START” gombot. Minden további pont azonos.   

3. Kód programozása  
Figyelem ! Ennél a trezornál kettő különböző kódot tárolhat el. Az első nyitás és az elemek 
behelyezése után az Ön személyes biztonsága érdekében mind a kettő kódot változtassa meg.   
  

Felhasználói kód programozása  
Nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál). Ekkor egy 

hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik „SET CODE” felirat, utána „----„ és a 
kijelző villog.  

Most adjon meg min. 3 számjegyből és max. 8 számjegyből álló kódot, amit mint új 
felhasználói kód kíván használni. Igazolja vissza a bevitelt a „START” gomb 
megnyomásával. Ekkor egy hangjelzés hallható és a kijelzőn megjelenik „IN” 
felirat és az Ön által programozott számok. Ezzel a programozás sikeresen 
befejeződött.  

  
Mesterkód programozása  
Nyomja meg a piros nyomógombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál) és utána a 

„START” gombot. A kijelzőn megjelenik „OLD CODE” felirat, utána „-----„ .  
Most adja meg a jelenleg érvényes mesterkódot (gyári mesterkód: 8,8,8,8) és nyomja 

meg a „START” gombot. A kijelzőn megjelenik „SET”, utána „-----„ és villog. 
Most adjon meg min. 3 számjegyből max. 8 számjegybol álló kódot, amit mint új 



mesterkód kíván használni. Igazolja vissza a bevitelt a „START” gomb 
megnyomásával. A kijelzőn megjelenik „REINPUT”, utána „-----„ és villog.  

Most ismételten adja meg az Ön által választott mesterkódot és igazolja vissza a 
bevitelt a „START” gomb megnyomásával. Ekkor egy hangjelzés hallható és a 
kijelzőn megjelenik „IN” felirat és az Ön által programozott számok. Ezzel a  

programozás sikeresen befejeződött.  
  
Figyelem! Téves kódbevitel esetén jelző hang szólal meg és a piros LED világít. A kijelzőn 
megjelenik az „ERROR” felirat és a trezor nem nyitható. Ha 4-szer egymás után téves 
kódbevitel történik, a kijelzőn megjelenik az „ERROR” felirat és egy hangjelzés szólal meg 
cca. 3 percig. Ez alatt az idő alatt a trezor semmiféle bevitelre nem reagál. A vésznyitó kulcsot 
ez alatt a 3 perc alatt is működtetni lehet. Ha a trezor kinyitásához ezt a kulcsot használja, 
leállíthatja a figyelmeztető hangot a piros nyomógomb megnyomásával (a trezor belsejében).     

4. Elemfigyelmeztetés  
Az elemek ellenőrzéséhez nyomja meg egyszerűen a „START” gombot. Amennyiben a 
kijelzőn a „LO-BAE” felirat jelenik meg, ki kell cserélni az elemeket.   

5. Új elemek behelyezése  
A trezor működéséhez 4 darab 1,5 Volt AA elemre van szükség.  
Helyezzen be új elemeket. Az elemcsere után az elektronikus zár leellenorzi az állapotát. Ha 
minden rendben van, a kijelzőn megjelenik a „good” felirat.  
  
Csak Alkaline elemek használata ajánlott.   
  
6. Mechanikus vésznyitás  
Az Ön érdekében beépítésre került a trezorban egy mechanikus vésznyitórendszer. Ha 
elfelejtené vagy elveszítené kódját, távolítsa el az elemtartó fedelét és vegye ki az elemeket. 
Helyezze be a vésznyitókulcsot az arra kialakított helyre és fordítsa el balra ütközésig, majd 
fordítsa el a kilincs művet jobbra. Ezen a módon Ön bármikor nyithatja a trezort.   
  


