
Zárrendszer  CODE-COMBI –B 

FIGYELEM!!: Üzembe helyezés vagy új kód telepítése előtt kérjük 

gondosan olvassa el a használati utasítást.  

Nem vállalunk felelősséget helytelen beállítások, vagy a széf helytelen kezelése esetén. 

Nem vállaljuk az anyagi károk visszatérítését, ha ezt a kárt az előírások be nem tartása 

okozta. 

1., Fontos ajánlások 

- a programozás nyitott ajtóval történjen 

- a két billentyűleütés közötti időtartam nem lehet hosszabb 20 másodpercnél, különben az 

elektronikus rendszer kikapcsol, és a folyamatot újból kell kezdeni 

- a kód bevitele megszakítható a "P" gomb megnyomásával 

- a széf gyári kódja 1,2,3,4,5,6 , gyártásilag ezzel van programozva. Kérjük, változtassa meg 

minél hamarabb ezt a kódot. Ne használja a személyes adatokat hozzáférési kódként! 

- Soha ne hagyja a kulcsot a széfbe! 

2. A fényjelzések jelentése: 

-1x zöld - világítani kezd az érvényes hatjegyű kód beírása után 

- folyamatosan zöld - a zárórendszer programozható 

-3x piros - érvénytelen kód vagy kód bevitelének megszakítása 

-10 x piros - miután megnyomta az ON gombot-gyenge elemek 

- másodpercenként pirosan villog - a TIME OUT közben / IDŐTÚLLÉPÉS/ 

- 5 másodpercenként vörösen villog - a nyitási időszak alatt 

- 3x  piros és zöld szín váltakozása, - ha más kódot használtak az utolsó nyitáskor 

- piros és zöld színek váltakozása hangjelzés kíséretében - az elemtartó fedele el lett 

távolítva. 

- zölden villog 5 másodpercenként, hangjelzés kíséretében - a széf kinyitható 

- 1 hangjelzés - vége a nyitási időtartamnak 

- 2 hangjelzés -  új kód (6 számjegy) 

- 3 hangjelzés -  rossz kód (6 számjegy) 



3. Használati utasítás. 

Lehetséges kód-változatok: 

- mesterkód- fő kód (6 számjegy) 

- felhasználói kód (másodlagos felhasználók számára -6 jegyű kód) 

- dupla kód (2 * 6 számjegyű kód –a széf megnyítása 2 személy jelenlétében (négy szem elv) 

4.  Üzembe helyezés 

4.1 Biztonságos nyitás - a fő / mesterkód és felhasználói kód használata esetén 

- nyomja meg az "ON" gombot 

- adja meg a belépési kódot (fő üzembe helyezési kód: 1,2,3,4,5,6,7,8) 

- 4 másodperc áll rendelkezésére, hogy  a hozzáférési zárat elfordítsa  jobbra  

4.2 A széf kinyitása - dupla kód használata esetén 

- nyomja meg az "ON" gombot 

- írja be az első belépési kódot 

- írja be a második belépési kódot 

- 4 másodperc áll rendelkezésre a fogantyú jobbra forgatásához 

4.3 TIME OUT időszak 

Három egymás utáni hibás kód bevitele után egy egyperces reteszelési (büntető) idő indul el 

 (Időtúllépés). Ez idő alatt az elektronikus zár semmiféle bevitelre nem reagál és ezt a piros 

LED bekapcsolása is jelzi 2 másodpercenként.  

Miután kilépett az automatikus zárolási ciklusból, amelyet egy sípoló hang is jelzi, 20 

másodperce van arra, hogy bevezesse a helyes kódot. Ha megint hibás kódot adott meg a  

blokkolási periódus 2 percre növekszik. Minden új hibás belépőkóddal végzett sikertelen 

kísérlet megnöveli a zárolási időtartamot 4,8, illetve 16 percre. Ha nem ad meg hozzáférési 

kódot 20 másodperc alatt a rendszer visszatér az automatikus zárolási állapotba. 

FONTOS 

A programozástt mindig nyitott ajtóval végezze. Programozás uán az új kódot nyitott ajtó 

mellett többször próbálja ki. 

4.4.1 A mesterkód (fő kód) módosítása 

- nyissa meg a széfet az érvényes mesterkóddal (a megadott 6 számjeggyel) 



- nyomja meg az "ON" gombot 

- nyomja meg a "P" gombot 

- adjon meg érvényes mesterkódot (6 számjegy) 

- írja be az új mesterkódot 

- ismételje meg az új kódot 

Próbálja ki néhányszor az új kódot, miközben nyitva tartja a széf ajtaját 

Ha a programozási kódot helytelenül vezették be, a LED piros lesz, 

Kezdje előröl a  teljes programozási folyamatot. 

4.4.2 A felhasználói kód módosítása (fő kóddal) 

- nyissa ki a széfet az érvényes fő / mesterkóddal ( 6 számjegy), lásd a 4.1. pontot) 

- nyomja meg az "ON" gombot 

- nyomja meg a "P" gombot 

- adjon meg érvényes mesterkódot (6 számjegy) 

- nyomja meg a "P" gombot 

- nyomja meg a "3" gombot 

- írja be az új mesterkódot 

- ismételje meg az új kódot 

Próbálja ki néhányszor az új kódot, miközben nyitva tartja a széf ajtaját 

Ha a kódot hibásan vezették be, a piros LED háromszor világít. 

Kezdje előröl a  teljes programozási folyamatot. 

 

4.4.3 A felhasználói kód megváltoztatása ( egy másik felhasználói kóddal) 

- nyissa meg a széfet az érvényes 6 számjegyű mesterkóddal 

- nyomja meg az "ON" gombot 

- nyomja meg a "P" gombot 

- adjon meg érvényes mesterkódot (6 számjegy) 

- írja be az új mesterkódot 



- ismételje meg az új kódot 

Próbálja ki az új kódot többször úgy, hogy a széf mindig nyitva van 

Ha a kódot rosszul programozták, a piros LED háromszor világít. 

Kezdje előröl a  teljes programozási folyamatot. 

4.5. Fő kódok törlése/ mesterkódok, belépési kódok, kettős kódok, időtúllépés/ 

- nyissa meg a széfet az érvényes fő / mesterkóddal - 6 számjeggyel 

- nyomja meg az "ON" gombot 

- nyomja meg a "P" gombot 

- adjon meg érvényes mesterkódot (6 számjegy) 

- nyomja meg a "P" gombot 

- nyomja meg a "0" gombot 

Ezzel a művelettel törölte az összes létező kódot, kettős kódot, a nyitási 

időtúllépést  

4.6 Zárrendszer programozása: 

Zárja be a széfet a fogantyú segítségével, fordítsa balra. 

4.7.1 A kettős kód programozása 

- nyissa ki a széfet a 6 jegyű kód segítségével (lásd a 4.1. pontot) 

- nyomja meg a zöld "ON" gombot 

- nyomja meg a „P” gombot 

- írja be a fő 6 jegyű kódot 

- nyomja meg a „P” gombot 

- nyomja meg az "5" számot 

- először írja be az első új kódot 

- írja be újra ezt a kódot - 1. kód 

- majd írja be a második új kódot 

- írja be újra ezt a kódot - 2. kód 

Ebben az esetben a fő / mesterkód aktív marad 



Próbálkozzon többször az új kóddal, miközben nyitva tartja a széf ajtaját 

Ha a kódot rosszul vezették be, a piros LED háromszor világít. 

Kezdje újra a teljes programozási folyamatot 

 

4.7.2 Ha nem használja a fő/mesterkódot, akkor használja a  dupla kódot  az alábbiak 

szerint: 

- nyissa ki a széfet a 6 jegyű kód segítségével (lásd a 4.1. pontot) 

- nyomja meg a zöld "ON" gombot 

- nyomja meg a „P” gombot 

- írja be a fő 6 jegyű kódot 

- nyomja meg a "P" gombot 

- nyomja meg a "7" számot 

- írja be az első kódot 

- írja be újra ezt a kódot - 1. kód 

- írja be a második kódot 

- írja be újra ezt a kódot - 2. kód 

Próbálja ki néhányszor az új kódokat, miközben nyitva tartja a széf ajtaját 

Ebben az esetben törölte a fő kódot, a széf csak dupla kóddal nyitható meg 

Ha a kódot rosszul programozták, a piros LED háromszor világít. 

Kezdje újra a teljes programozási folyamatot. 

4.7.3 Dupla kód programozás 

- nyissa ki a széfet a két kód használatával (lásd a 4.2. pontot) 

- nyomja meg a zöld "ON" gombot 

- nyomja meg a „P” gombot 

-vigye be a dupla kódokat 

-adja meg az első új kódot 

-először írja be újra ezt a kódot – kód 1. 



-Vigye be a második új kódot 

-Vigye be újra ezt a 2. kódot 

Próbálja ki néhányszor az új kódokat, miközben nyitva tartja a széf ajtaját 

Ha a kódot rosszul programozták, a piros LED háromszor világít. 

Kezdje újra a teljes programozási folyamatot. 

4.7.4 A kettős kód deaktiválása (fő kód nélkül) 

- nyissa meg a széfet 6 jegyű kettős kódokkal (lásd a 4.1. pontot) 

-nyomja meg az "ON" gombot 

-Nyomja meg a "P" gombot 

írja be a dupla kódokat 

-Nyomja meg a "P" gombot 

-Nyomja meg a "0" gombot 

Ebben az esetben az összes korábbi programozást törölték, és a két kód közül az első 

lementődött mint főkód. A tervezett késleltetési periódusokat is törölték  

5. A késleltetési idő ütemezése 

A késleltetési idő lehetővé teszi, hogy miután be lett vezetve a nyitási kód a széf csak ehy 

bizonyos idő után nyíljon ki. 

- nyissa meg a széfet az egyik belépési kód használatával (lásd a 4.1. és a 4.2. pontokat) 

- nyomja meg az "ON" gombot 

- nyomja meg a "P" gombot 

- írja be a 6 jegyű belépőkódot 

-nyomja meg a "P" gombot 

• Nyomja meg az 1 gombot, ha programozni szeretné a főkódot, vagy duplakódot (ebben az 

esetben nincs programozva késleltetési kód) 

• Nyomja meg a 2 gombot, ha programozni kívánja a főkódot, vagy duplakódot (ebben az 

esetben nincs programozva késleltetési kód) 

-definiálja a késleltetési időt és a késleltetett nyitási idő időtartamát 

Késési idő; 01-99 perc 



Késleltetett nyitási idő: 1-9 perc 

Például. 092 = 9 perc késleltetési idő és 2 perc késleltetett nyitási idő 

Próbálkozzon néhányszor az új beállításokkal, miközben nyitva tartja a széf ajtaját 

5.1 Nyitás a késleltetett nyitási idő használatával 

-Nyomja meg az "ON" gombot 

- adjon meg érvényes hatjegyű kódot 

-A zöld LED 5 másodpercenként villog. Jelezve, hogy a késleltetési időszak megkezdődött 

- a késleltetési idő lejárta után a nyitási periódus kerül beírásra (a zöld LED világít 

- 5 másodpercenként villog hangjelzés kíséretében 

- ezalatt írja be az érvényes belépési kódot 

- forgassa el a kart az óramutató járásával megegyező irányba (a kijelölt idő 4 másodperc) 

Ha a késleltetési idő alatt megnyomja a P gombot, akkor kezdje elölről a nyitási folyamat 

programozását. 

A nyitási idő alatt 3 kódot próbálhat ki. Abban az esetben, ha a harmadik kód hibás 

a nyitás nem történik meg, akkor kezdje elölről a nyitási folyamat programozását. 

A késleltetési idő alatt a széf csak a biztonsági kulccsal nyitható meg 

5.2 A késleltetési idő és a késleltetett nyitás törlése 

-nyissa meg a széfet a belépési kód segítségével 

-nyomja meg az "ON" gombot 

-Nyomja meg a "P" gombot 

-írja be a 6 jegyű belépőkódot 

-Nyomja meg a "P" gombot 

• Nyomja meg az 1 gombot, ha megszakítja a a főkód vagy a duplakód programozást – ami 

az 1-es gombhoz volt rendelve 

• Nyomja meg a 2 gombot, ha megszakítja a a főkód vagy a duplakód programozást – ami 2 

gombhoz volt rendelve 

- Írja be  0006., Elemek cseréje, vésznyitás 



Az elemcsere során, vagy vészhelyzet esetén a piros és a zöld LED egymást váltogatva 

villogni kezé és a reteszelő rendszer SAFE MODBA lép. 

Miután a vésznyitás és az elemek cseréje megtörtént, a SAFE MOD-ból való kikapcsolás 

a következő képpen történik: 

-nyomja meg az "ON" gombot 

-Nyomja meg a "P" gombot 

- írja be a 6 jegyű belépőkódot 

-nyomja meg a „P” gombot 

-Nyomja meg a "9" gombot 

 

 

 


