
Elektronikus zár PS 650 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

1. Általános beállítások. 

Fő kód [PIN1] 

–8 számjegy) állítsa be a PIN kódot (mesterkód). 

személyes  mesterkódra . Az értéktárgyak széfbe helyezése előtt tesztelje többször a személyes 

kódját 

-2-3-4-5-6 

Felhasználói kód [PIN2] 

–8 számjegy) kombinációja a PIN kód (felhasználói kód) beállításához. 

kus zárnak nincs gyárilag beállított felhasználói kódja 

 

2. Jelek 

1. Rövid és egyedi akusztikus jel 

A zöld LED világít - megerősítés, Pl: egy billentyű lenyomásával. 

2. Rövid dupla akusztikus jel 

A zöld LED kétszer kigyullad 

Például: Helyes bejegyzés megerősítése (például kód). 

3. Hosszú és egyedi akusztikus jel 

A piros LED (4) világít - hibaüzenet 

Például: Helytelen kód 

4. Rövid hangjelzés ötször 

Piros LED - az akkumulátor ötször világítva jelez. 

Például: lemerült akkumulátor. Bezárás / nyitás 

1. Az elektronikus zár nyitása 

1.1 Megnyitás a gyári kóddal [PIN1] 

[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter] 



1.2 Megnyitás személyes mesterkóddal 

[PIN1] 

[ON] [PIN1] [Enter] 

1.3 Megnyitás [PIN2] felhasználói kóddal  

[ON] [PIN2] [Enter] 

1.4 Megnyitás dupla- kód funkcióval 

[ON] [0–9 (felhasználó)] [Enter] 

[PIN2] [Enter] 

[0-9 (felhasználó)] [Enter] 

[PIN3] [Enter] - 1 percen belül az első kód helyes bevezetése után[PIN2] [Enter], a második 

kód [PIN3] [Enter] 1 percen belül, miközben az 1 zöld LED  5 másodpercenként világít, bevezethető 

 1.5 Késletetett nyitás 

[ON] [PIN1 vagy PIN2] [Enter] 

[Késleltetett zárási ütemterv] 

[PIN1 vagy PIN2] [Enter] 

A [PIN1 vagy PIN2] kódot meg kell adni a nyitó ablak ideje alatt. Miután a késleltetett nyitás ideje 

lejár egy  hangjelzés hallható. 

Ha a késleltetett nyitás alatt megnyomja az [Enter] gombot, akkor a programozás törlődik, és a 

folyamatot kezdheti elölről. 

A helyes kód beírása után a zöld LED rövid ideig kigyullad, és kinyithatja az elektronikus  zárat 

a forgó kar jobbra forgatásával. 

Ha egy kódot egymás után 3-szor hibásan adnak meg, az elektronikus zár 5 percre zárul. 

Ez idő alatt a piros LED kigyullad 

Bezárás 

Zárja be az ajtót, és forgassa a kart az óramutató járásával ellentétes irányba – ütközésig balra. 

Ellenőrizze, hogy széfje megfelelően let bezárva. 

4. Programozás 

Javasoljuk, hogy csak nyitott ajtó mellett végezzen változtatásokat (változtassa meg a kódot, ...). 



Tesztelje le néhányszor az elmentett kódot nyitott ajtónál. Csak akkor zárja be az ajtót, ha 

megbizonyosodott arról, hogy az új kóddal a zár működik. 

Az elektronikus zár nem programozható, ha az áramellátás (elem) túl gyenge, 

ami az "üres elem" figyelmeztetést idézi elő. 

1 A mester kód megváltoztatása [PIN1] 

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[Új PIN1-kód] [Enter] 

[Ismételje meg az új PIN1-kódot] [Enter] 

Tesztelje többször az új mesterkódot nyitott ajtóval: 

[ON] [Új PIN1] [Enter] 

2 A felhasználói kód aktiválása és módosítása 

[PIN2] a [PIN1] főkóddal 

A felhasználói kód [PIN2] aktiválása előtt módosítsa a fő kódot [PIN1] 

[ON] [Enter] [2] [Enter] [1–9 

(Felhasználói szám)] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[PIN2 új] [Enter] 

[Ismételje meg az új PIN2-kódot] [Enter] 

Tesztelje többször az új felhasználói kódot nyitott ajtó mellett: 

[ON] [PIN2 us] [Enter] 

3 Változtassa meg a[PIN2] felhasználói kódot a [PIN1] főkód nélkül  

[ON] [Enter] [3] [Enter] 

[1-9 felhasználói szám]] [Enter] [PIN2] [Enter] 

[PIN2 új] [Enter] 

[Ismételje meg az új PIN2-kódot] [Enter] 

Tesztelje többször az új felhasználói kódot nyitott ajtó mellett: 

[ON [PIN2 új] [Enter] 

4 A [PIN2] felhasználó törlése - csak a [PIN1] mester kóddal lehetséges 

[ON] [Enter] [0] [Enter] [1–9 



(Felhasználói szám)] [Enter] [PIN1] [Enter] 

5 .A dupla kód funkció aktiválása 

Legalább egy felhasználói kódot [PIN2] aktiválni kell a dupla kód funkció aktiválása előtt. 

A kettős kód funkció aktiválásakor az első két kód kerül beírásra 

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter 

Tiltsa le a kettős kód funkciót 

[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter] 

6 A késleltetett nyitás aktiválása 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[01-99 - nyitási késés percben] 

[1-9 - az ablak megnyitása percek alatt] 

[írja be] 

Pl .: 092 = 9 perc nyitási késleltetés és 2 - a perc ablak kinyitása 

Tesztelje a nyitási késleltetést nyitott ajtó mellett. 

7 A késleltetett nyitás deaktiválása 

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter] 

[000] [Enter] 

8 A hangjelzés kikapcsolása / aktiválása 

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter] 

5. Elemcsere / külső csere 

Tápegység 

1. Az elem kicserélése. 

Az elem az ajtó belsejében található. 

Távolítsa el az elemtartót 

Helyezzen be egy új, kiváló minőségű 9 voltos akkumulátort 

(Ne használjon újratölthető elemeket vagy nem alkáli elemeket. 

Csukja be az elemtartót. 



2 Nyitás külső tápegységgel 

Távolítsa el a fedelet 

Használjon vészhelyzeti áramérintkezőket 

Tartsa az elemet a két érintkezőn 

Az akkumulátor csatlakoztatásakor vegye figyelembe a helyes polaritást !! 

Írja be az engedélyezett hozzáférési kódot [PIN1] vagy [PIN2]. 

Forgassa el a kart az óramutató járásával megegyező irányba 5 másodperc alatt. 

Vegye ki a használt elemet az ajtó belsejéből, és cserélje ki egy újra. 

6. Nyitás a sürgõsségi kulcs segítségével 

Lazítsa meg a fedél  hátulján található csavart, és óvatosan távolítsa el a billentyűzetet, az egység 

károsítása nélkül. 

Vegye le a fedelet a kulcslyukról - Helyezze be a vészkulcsot, és forgassa jobbra, amíg megakad. 


