
Használati utasítás Primor 1000 / 3000 / 3010/ 5 Szint 

 

                               

 

1. Megjegyzés 

 

- Kérjük üzembe helyezés előtt olvassa el figyelmesen a használati útasításokat. 

Garanciára/felelősségre vonatkozó megjegyzések 

- Nem vállalunk garanciát és felelősséget sem a hibás vagy nem megfelelő használat, 

fizikai erőszak kövekeztében bekövetkezett hibákért. Ugyankkor nem vállalunk 

felelőséget az esetleges anyagi vagy pénzügyi károkért amelyek a széf nem 

megfelelő bezárásá/blokkolása során keletkeznek. 

- Ha a következő utasításokat betartotta, és mindezek ellenére a széf nem nyílik, 

kérjük vegye fel a kapcsolatot a gyártóval. 

Működési megjegyzések 

- A zár működtetése előtt ellenőrizni kell, hogy melyik zár egység van a széfen. 

- A RO zár egység csak egy LED-el rendelkezik. Ez a használati útsítás nem veszi 

külön figyelembe ezt a zárat. 

- A beálítási műveleteket nyitott vagy zárt elektronikus zárral lehet elvégezni. Mi 

javasoljuk, az Önnök biztonsága érdekében, hogy a beállítási műveleteket nyitott 

elektronikus zárral végezze. 

- Ha a kód beütése után, az egység zárja nem nyílik vagy nem csukódik 3 másodpeprc 

alatt, kérjük állítsa le az elektronikus egységet. Üsse be újra a kódot és ismételje meg 

a folyamatot. 

- Ha minden gombnyomás között több mint 10 másodperc telik el, a bevitt adatok 

törlésre kerülnek. A régi kód, valamint a régi beállítás még érvényes. 

- Minden helyes gombnyomást hangjelzés, valamint egy piros LED jelzi. Ezeket a 

jelzéseket nem vesszük figyelembe a továbbiakban. 



- A prios LED a teljes folyamat alatt fényesen jelez. Ezeket a jelzéseket nem vesszük 

figyelembe a továbbiakban. 

- Soha ne tegye ki a készüléket fizikai hatásnak. 

- Tilos az egység zárjának felnyitása. Ellenkező esetben a zár rongálódhat és elveszíti 

a garanciát. 

Biztonsági intézkedések 

- Biztonsági okokból módosítsa a gyári kódot 123456 azonnal. 

- Ne használjon személyes adatokat, mint például születésnapot, vagy egyébb 

dátumot, amelyeket az Ön személyével kapcsolatba hozhatók. 

- Egy új kód bevezetése után, az egység elektronikus zárját be is ki kell zárni többször, 

az új kód segítségével és nyitott ajtóval. 

- Minden zárás után ellenőrizze ha a széf zárva van. 

 

2. OPTIKAI ÉS HANGJELZÉSEK 

JELZÉS LEÍRÁS MEGJEGYZÉS 

✓ Helyes kód beütése  

✗ Hibás kód beütése vagy 
visszautasított kód 

 

▪ Rövid jelzés  

▬ Hosszú jelzés  

☼ 
 

LED minden 10 
másodpercben jelez 

Blokkolási idő alatt 

☼ LED minden 2 
másodpercben jelez 

Késleltetett nyitás 

▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪ Elem állapot jelzés Elemcsere szükséges 

 

3. NYITÁSI/BLOKKOLÁSI EGYSÉGEK  

Primor RO                    Primor FL                 Primor FS 

  

 

 

 

 

 

 



4. NYITÁSI/BLOKKOLÁSI EGYSÉGEK HASZNÁLATA 

 

- Nyitási folyamat 

   ✓ ✗ 

1. Üsse be a 6 jegyű kódot, mester kódot ①②③④⑤⑥ ▪▪ ▬ 
2. Fordítsa el a széf fogantyúját 3 

másodpercen belül nyitási helyzetbe. 
A zár kinyílik. 

   

 

Ha a kódot 4-szer ütik be tévesen, 5 percig blokkol a rendszer. Ez az idő allatt a piros LED 

10 másodpercenként villog és a billentyük érintésekor sípoló hang jelez. Ha a blokkolási idő 

lejárta után még 2-szer tévesen ütik be a kódot, a blokkolási idő újra indul. 

Nyitás kulccsal - vésznyitás (Primor 3010) 

Ne tárolja a kulcsot a széfben. 
Kód elvesztése vagy elektronikus meghibásodás esetén a zár kinyitható kulccsal. 
Ha a zárat kulccsal nyitották meg, ugyancsak kulcsal újra be is lehet zárni. 
Ha a zárat kóddal nyitották meg, akkor a kulccsal nem lehet bezárni. 
A kulccsal történő megnyitással elkerüli a programozott késleltetést vagy a blokkolási időt. 
(A folyamat nem lesz regisztrálva, és a PC szoftver nem tudja leolvasni) 
 
Zárási folyamat 
 

Csukja be a széf ajtóját, és fordítsa a fogantyút záró helyzetbe. A zár zárva van.  

 
5. A zár programozása 

 
Mester és felhasználói kód 
Felhasználói kód beállítása(1. program) 
A mester egy felhasználói kódot üthet be, de fordítva nem érvényes. 
 

   ✓ ✗ 

1. Tartsa benyomva az “ 1” gombot amíg a piros LED 
folyamatosan ég 

① ▪▪  

2. Üsse be a 6 számjegyű mester kódját, pl. ①②③④⑤⑥ ▪▪ ▬ 
3.  Üsse be az új 6 számjegyű felhasználói kódját, pl. ①①①①①① ▪▪ ▬ 
4. Üsse be újra az új 6 számjegyű felhasználói kódot, pl. ①①①①①① ▪▪ ▬ 

 

• Egy új felhasználói kód csak akkor engedélyezett, ha a kód különbözik a létező kódtól 
egy számjeggyel a már meglévő kódtól. 

• Ha az új kódot nem fogadja el, kérjük ismételje meg a beállítást. 
 

6. Mester kód és felhasználói kód módosítása (0 program) 
 

   ✓ ✗ 

1. Tartsa benyomva az “ 0” gombot amíg a piros LED 
folyamatosan ég 

⓪ ▪▪  

2. Üsse be a régi  6 számjegyű kódját, pl. 
felhasználói kódot 

①①①①①① ▪▪ ▬ 

3.  Üsse be az új 6 számjegyű kódját, pl. ⑤⑥⑦⑧⑨① ▪▪ ▬ 
4. Üsse be újra az új 6 számjegyű kódot, pl. ⑤⑥⑦⑧⑨① ▪▪ ▬ 

 



7. Egy felhasználó törlése (3 program) 
 
A mester törölheti a felhasználói kódot, de fordítva nem érvényes 
 

   ✓ ✗ 

1. Tartsa benyomva az “3” gombot amíg a piros LED 

folytonosan ég. 
③ ▪▪  

2. Üsse be a 6 számjegyű Master kódját pl. ①②④⑤⑥ ▪▪ ▬ 

3. Üsse be a törlendő felhasználó PIN kódját, pl. 1 
felhasználó 
 

① ▪▪  

 

8.  Késleltetett és engedélyezett nyitás ideje 

Csak a Master állíthatja be vagy törölheti a késleltetett nyitást. 

 
Késleltetett nyitási idő: 01 - 99 percig – várási idő, amíg a zár újra nyílik 

Engedélyezett nyitási idő: 01 - 19 percig – ebben az idő intervallumban, a Master vagy fel-
használó 

kinyíthatja a zárat a kód segítségével. 
 

Kód beütése – késleltetett nyitási idő kezdete    

Várási idő a késleltetett nyitásig 

                      Engedélyezett nyitási idő – új kód beütése 

 

9. Késleltetett és engedélyezett nyitási idő beállítása  (9 program) 

 

   ✓ ✗ 

1. Tartsa benyomva az “9” gombot amíg a piros LED 

folytonosan ég. 
⑨ ▪▪  

2. Üsse be a 6 számjegyű Master kódját, pl. ①②③④⑤⑥ ▪▪ ▬ 

3. Üsse be a késleltetett nyitási időt, pl. 20 perc ②⓪   

4. Üsse be az engedélyezett időt, pl. 10 perc 1 0 ①⓪ ▪▪ ▬ 

5. Üsse be ismét a késleltetett nyitási időt, pl. 20 perc. 
 

②⓪   

6. Üsse be ismét az engedélyezett időt, pl. 10 perc. 
 

①⓪ ▪▪ ▬ 

 

• Nagyobb késleltetett nyitási időtartam beállítása bármikor történhet, azonban ennek 

csökkentése csak    a beállított engedélyezett idő alatt lehetséges. 

10. Nyitás sürgősségi kód segítségével 



A sürgősségi nyitási kód a késleltetett nyitás elkerülésére lett kidolgozva.  

A sürgősségi nyitási kód a 9 felhasználó kódjával azonos. Ez a felhasználói kódot, megfele- lően 

aktiválni kell. Az először beütött kód nem lehet azonos a 9 felhasználó kódjával. 

 

   ✓ ✗ 

1. Üsse be a 6 számjegyű kódját, valamint Master kódját. 
 

①②③④⑤⑥ ▪▪ ▬ 

2. Várja meg amíg a késleltetett nyitási idő lejár 
 

 ☼  

3. Kezdődik az engedélyezett nyitási idő 
 

 ☼▪  

4. Üsse be az engedélyezett nyitási idő alatt a 6 
számjegyű kód- ját, valamint Master kódját 
 

①②④⑤⑥ ▪▪ ▬ 

5. 3 másodperc alatt fordítsa el az egységet/kart az 
óramutató járásával egy irányban, „nyitva” állásra. Az 
egység zárja nyitva van 
 

   

 

• A késleltetett nyitási idő elkezdését bármilyen billentyű benyomásával megszakítható (10 
másodpercet kell várni). 

• Egy érvénytelen kód beütése az engedélyezett nyitási idő alatt a nyitási folyamatot 

megszakítja. 

• Egy érvényes kód beütése a késleltetett nyitási idő alatt érvényes és nincs hatása. 

 

11. Késleltetett nyitási idő eltörlése (9 program) 

 
A késleltetett nyitási időt csak az engedélyezett intervallum alatt törölhető. 

Az engedélyezetett nyitási idő az utolsóként beállított késleltetett nyitási dő törlése után működik. 

 

   ✓ ✗ 

1. Üsse be a 6 számjegyű kódját, pl. a Master kódját. ①②③④⑤⑥ ▪▪ ▬ 

2. Várja meg amíg a késleltetett nyitási idő lejár  ☼  

3. Kezdődik az engedélyezett nyitási idő  ☼▪  

4. Tartsa benyomva az “9” gombot amíg a piros LED 
folytonosan ég. 

⑨ ▪▪  

5. Üsse be a 6 számjegyű Master kódját, pl. ①②③④⑤⑥ ▪▪ ▬ 

6. Törölje a beállított késleltetett nyitási időt ⓪⓪   

7. Törölje le az engedélyezett nyitási időt ⓪① ▪▪ ▬ 

8. Törölje le ismét a beállított késleltetett nyitási időt 
 

⓪⓪   

9. Törölje le ismét a beállított engedélyezett nyitási időt 
 

⓪① ▪▪ ▬ 



 

 

12. Ellenőrzési rendszer (5 program) 

Nyomja meg egyszer mindegyik számozott billentyűt. Egy működő billentyű érvényes ha kettős sípoló 

hang jelzi. Egy érvénytelen billentyűt hosszú hang jelzi és az ellenőrzés leáll/megszakad. A rendszert 

ellenőrizni kell. 

   ✓ ✗ 

1. Tartsa benyomva az “7” gombot amíg a piros LED 
folytonosan ég 

⑤ ▪▪  

2. Nyomja meg egyszer mindegyik billentyűt sorrendben. 

 

①②③…⑨⓪ ▪▪ ▬ 

 

Árramellátás és elemcsere 
A zár áram ellátását egy 9 V (nem feltölthető elem) elem biztosítja. Amennyiben ez lemerül, a kód 
beütése esetén egy  ismételt sípoló hang, valamint egy piros LED jelez felváltva. Kérjük 
végezzen minél hamarabb elemcserét. A beállított kódok érvényesek az elem cseréje alatt is.        

Kérjük az elemet megfelelően hasznosítsa újra. 

 

 

 

     
 

1 Ábra: Primor RO/FS Zár 

Az elemek cseréjéhez nyissa ki a zárat 

 

    

 

2. Ábra: Bemeneti egység Primor FL / elemrekesz 

 
 


