
CODE-COMBI A-EN 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 alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó 

működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen 

bezárására vezethetők vissza. 

CODE – COMBI  A-EN szabadalmaztatott elektronikus kombinációs zár, amely egy 

felülvizsgálati reteszeléssel (pl.: vésznyitásra) van ellátva. 

Kezelése 

- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot.  

- LED egyszer zölden villan. 

- Adja meg a kódot (első üzembehelyezésnél: 1,2,3,4,5,6,7,8) 

- Helyes bevitel esetén a LED kétszer zölden villan. 

- 4 másodpercen belül tekerje el ütközésig a tekerőgombot az órajárás irányában és a zár 

nyitva. 

- Téves bevitelnél a LED háromszor pirosan villog.  

- A zárat nem lehet kinyitni.  

- A kezelési folyamatot meg kell ismételni, miközben az „ON” nyomógombot újból meg 

kell nyomni. 

- Helyes számkombinációt megadni.  

FIGYELEM! 3 téves kódbevitel után a zár a következő nyitáskisérletnél 1 perces 

büntetőidőre vált. Ez alatt az idő alatt a LED pirosan villog (másodperces ütemben). A zár 

semmiféle bevitelt nem engedélyez. A büntetőidő lejárta után a LED kialszik és hangjelzés 

hallható. Ezt követően 20 másodpercen belül meg kell kezdeni a helyes kód bevitelét. Ha 

téves kód kerül bevitelre, a következő nyitáskisérletnél a büntetőidő 2 percre növekszik. 

További téves kísérletek esetén a büntetőidő 4,8 végül16 percre növekszik. Ha a büntetőidő 

lejárta után 20 másodpercen belül nem kezdődik meg kódbevitel, kikapcsol az elektronika és 

egy újabb kísérlet esetén kezdődik újból a büntetőidő. 

Programozás: 
- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot. 

- LED egyszer zölden villan. 

- Nyomja meg a „P” nyomógombot 

- Adja meg az eddigi kódot (első üzembevételnél az 1,2,3,4,5,6,7,8). 

- A zár 20 másodpercig programozáskész. A LED folyamatosan zölden ég.  

- Adja meg az új kódot (6, 7 vagy 8 számjegyű) 

- Nyomja meg a „P” nyomógombot. 

- Visszaigazolásként adja meg még egyszer az új kódot.  

- A LED kétszer zölden villan, ezzel a kód tárolásra került.  

FIGYELEM! Két nyomógomb működtetés között maximum 20 másodperc telhet el, 

egyébként a LED kialszik és a kód nem kerül átállításra. Ha az új kód nem vagy hibásan kerül 

visszaigazolásra, úgy a korábbi kód marad érvényben. Ilyenkor az újbóli átállításhoz kezdje 

előlről a programozási folyamatot.  



Biztonsági okokból kifolyólag a szállítást követően azonnal állítsa át a gyári kódot és 

ellenőrizze le az új kódot. Számkombinációhoz ne használjon születési vagy hasonló egyéb 

adatokat. 

- Ellenőrizze le az új kódot. 

- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot. 

- LED egyszer zölden villan. 

- Adja meg a kódot. 

- A LED kétszer zölden villan.  

Kód nélküli nyitás: 
A zár kód bevitele nélkül is nyitható a tartozékként vele szállított kéttollú kulccsal. 

- Csavarja ki a zár oldalán található M4x20 mm inbuszcsavart a forgatógombból a 

tartozékként szállított inbuszkulccsal. 

- Húzza ki a forgatógombot cca. 3 mm-re. 

- Majd forgassa el a gombot az órajárás irányával ellentétesen addig, amíg a tengely ki 

nem ugrik, majd mindkét darabot vegye ki a zárból.  

- Így látható már a kulcslyuknyílás. 

- Tegye be a kulcsot és a zár nyitható. 

Fontos, ha a kódot elfelejtette: hogy a kulccsal történő zárnyitás után hagyja a zárat nyitott 

állapotban. 

- Nyomja meg a zöld „ON” nyomógombot. 

- A LED egyszer zölden villan és hangjelzés hallható. 

- Nyomja meg a „P” nyomógombot. 

- A zár programozható. A LED folyamatosan zölden ég. 

- Adja meg az új kódot (6, 7 vagy 8 számjegy). 

- Nyomja meg újból a „P” nyomógombot. 

- Visszaigazolásként adja meg újból az új kódot.  

- A LED kétszer zölden villan, ezzel a zár visszaigazolja, hogy átprogramozott. 

- Ha a kód tévesként kerül visszaigazolásra, a LED háromszor pirosan villan (hosszabb 

frekvenciával), majd az elektronika kikapcsol. Ekkor nyissa ki ismét a zárat a kulccsal 

és ismételje meg a programozási folyamatot.  

- Zárja le a verkreteszt és húzza ki a kulcsot. Helyezze vissza a tengelyt és fordítsa el az 

órajárás irányában addig, amíg vissza nem pattan. Helyezze vissza a forgatógombot 

majd rögzítse az inbuszcsavarral. 

Áramellátás: 

A zár a vereten belül egy 9 Voltos kockaelemről kap áramellátást. A behelyezett elemtől 

függően normál használat mellett az elem élettartama cca. 1 év. Gyárilag csökkentett 

nehézfémtartalmú Alkaline- mangánelem kerül behelyezésre.  



- Elemcserére  az alsó feszültségszint elérésekor szükség van.  

- Az alsó feszültségszint elérést a zár az „ON” nyomógomb működtetésénél 10 szeri 

piros LED-villanással jelzi.  

- Kódbevitel csak a jelzőfény megszünése után lehetséges. 

- Ekkor még cca. 30 nyitásra van energiaellátása.  

- Távolítsa el a zár veretén található két inbuszcsavart. 

- Vegye ki az elemet és cserélje le egy Alkaline-mangán elemre ( pl.: VARTA 

Alkaline Universal). 

- Az elemcserét követően rögzítse a takarófedelet a csavarokkal.  

- Elemcserénél a kód tárolva marad.  

- Ha ritkán használja a zárat, az elem élettartama önkisülés miatt korlátozódik.  

Ebben az esetben megtörténhet, hogy a feszültség időközben a biztonságos használat 

határértéke alá csökken, így nem adott a feltétel a zár normális működéséhez. A 

működőképesség visszaállítása érdekében cserélje ki az elemet. A kód minden esetben tárolva 

marad.  

Ha nincs kéznél eleme (pl.: hétvégén), használja a reviziós-kulcsot a kód nélküli nyitásnál 

leírtak szerint.  

További fontos tudnivaló: 

- Ellenőrizze le a zár tartozékainak meglétét: 

 1 vagy 2 kéttollú kulcs vésznyitáshoz 

 1 inbuszkulcs 

 kezelési leírás. 

- A kezelési leírást soha ne tartsa a széfben.  

- Minden egyes nyomógombhasználatot hangjelzés (piep-hang) kisér.  

- Két nyomógombhasználat között maximum 20 másodperc áll rendelkezésre. Ennek 

túllépése esetén az elektronika kikapcsol, az addigi kód marad tárolva, a kezelést 

elölről kell kezdeni. 

- A reviziós-kulcsot biztonságos helyen tárolja, pl.: banki lakossági széfben, soha se 

hagyja a széfben. 

- Leszállítás után a gyári kódot (1 – 8) amilyen gyorsan csak lehet programozza át. Ne 

használjon születési vagy hasonló személyes adatot. 

- Kódcserénél ne felejtse el az új kódot leellenőrizni, mielőtt a széfet bezárná.  

- Soha ne nyissa ki a zárházat. Ezzel a működőképességet veszélyezteti és elveszíti 

egyben a szavatosságot. 

- Hiba esetén nézze át a kezelési leírás lépéseit és ellenőrizze le, nincs-e a zár büntetőidő 

alatt, vagy elemet kell-e cserélni.   


