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Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat,
mielõtt a zárat mûködtetné vagy egy új számkombinációt állí-
tana be. Nem vállalunk felelõsséget a helytelen programozás-
ból vagy szakszerûtlen kezelésbõl adódó mûködési
zavarokért, továbbá azokért a tárgyi és vagyoni károkért,
melyek ezekre vezethetõk vissza.

Általános tudnivalók:
1. Minden egyes gomb megnyomását hangjelzés kíséri.
2. Két nyomógomb mûködtetése közötti idõtartam nem ha-
ladhatja meg a 20 másodpercet.
3. Kódnak soha ne használjon személyes adatokat, mint
például születési dátum, vagy egyéb Önre utaló adat!
4. Személyes kódját és a vésznyitó kulcsot õrizze biztonsá-
gos helyen úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen hozzá!
5. A vésznyitó kulcsot ne a széfben tartsa!

Rögzítés:
A faliszéfet rögzítse megfelelõ mélységû falba, minden irány-
ba 10cm meghaladó betonba.

Üzembe helyezés:
1. Távolítsa el a billentyûzet mellett balra található matricát.
2. Mögötte talál egy csavart. Csavarja ki, majd vegye le a bil-
lentyûzetfedelet.
3. Helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el ütközésig.
4. Forgassa el óramutató járásával megegyezõ irányba a ki-
lincset és nyissa ki az ajtót.
5. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA elemet az ajtó belsõ
oldalán található elemtartóba.

Új kód programozása:
1. Nyissa ki az ajtót.
2. Nyomja meg az ajtó belsõ oldalán található piros gombot.
3. Ekkor a sárga LED világít és két hangjelzés hallható. 20
másodperc áll rendelkezésére, hogy a programozást elkezdje.
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (mini-
mum 3, de maximum 8 számjegy) majd nyomja meg a "B"
gombot.
5. Sikeres programozás esetén a sárga LED felvillan és két
hangjelzés hallható.

Nyitás kóddal:
1. Adja meg az Ön által beállított személyes kódot, majd
nyomja meg a "B" gombot.
2. Helyes kódbevitel esetén a zöld LED világít.
3. Az ajtó nyitásához 5 másodpercen belül fordítsa el a ki-
lincset az óramutató járásával megegyezõ irányba, majd
nyissa ki az ajtót.

Zárás:
1. Csukja be az ajtót.
2. Fordítsa el a kilincset ütközésig, az óramutató járásával
ellentétes irányba. Mindig ellenõrizze az ajtó zárt állapotát.

Reteszelési idõ téves kódbevitelnél:
Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható, és a
sárga LED háromszor felvillan. Háromnál több téves kódbevi-
tel esetén az elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre.
Ez alatt az idõ alatt a zár semmilyen kódbevitelre nem reagál.

Elem figyelmeztetés:
A mûködtetõ elemek feszültségének csökkenésére a piros
jelzõfény figyelmeztet. Ha nyitáskor a piros LED kigyullad,
cserélje ki az összes elemet. Csak Alkaline elemek
használatát javasoljuk. 

Elemcsere:
1. Nyissa ki a ajtót.
2. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA elemet az ajtó belsõ
oldalán található elemtartóba.
3. Programozza be újra a személyes kódját.

Mechanikus vésznyitás:
Az Ön érdekében a zárat egy mechanikus vésznyitó rend-
szerrel látták el. Ha elfelejtené a személyes kódját, vagy az
elemek teljesen lemerülnének, az alábbiak szerint járjon el:
1. Távolítsa el a billentyûzet mellett balra található matricát.
2. Mögötte talál egy csavart. Csavarja ki, majd vegye le a bil-
lentyûzetfedelet.
3. Helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el ütközésig.
4. Forgassa el óramutató járásával megegyezõ irányba a ki-
lincset és nyissa ki az ajtót.


