
Használati utasítás – elektronikus „ ProStar“ széf 

!!FIGYELEM!! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mielőtt  a zárat 

mőködtetné vagy egy új kódot állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen 

állításból, illetve erőszak alkalmazásból, vagy szakszerütlen kezelésből adódó működési 

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

vezethetők vissza.  

Általános tudnivalók: 

Minden gombnyomást a zöld színű LED felvillanása és hamgjelzés kísér. A gombnyomások között 

maximum 30 másodperc  telhet el, ellenkező esetben a beírt számok törlődnek és újra kell kezdeni a 

műveletet. 

A széf nyitása első alkalommal  

A következő módon járjanak el: 

1. távolítsa el a kis középső lemezt az előlapról 

2. helyezze be a kulcsot a zárba, és fordítsa el az óramutató járásával ellentétes 

irányba 

3. helyezzen be 4 db 1,5 V-os AA elemet (a széfet elem nélkül szállítják) 

Elektronikus zár programozása: 

A széf első használata előtt meg kell adnia személyes kódját (biztonsági okokból). 

Nem szabad megtartania a gyári kódot. Mielőtt elvégezné az egyszerű programozást, kérjük, 

gondolja át milyen személyes kódot fog használni. 

Ne használjon olyan személyes adatokat, amelyekre bárki gondolhat. Tartsa 

kódját és kulcsait biztonságos helyen, ahol csak Ön találja meg. Ne tárolja a kulcsokat a 

széfben. Ha lemerülnek az elemek nem lesz, mivel kinyitni az ajtót. 

1. nyissa ki a széfet 

2. nyomja meg a piros gombot (az ajtó belsejében a zsanéroknál) 

3. három féle hangjelzést fog hallani, és a sárga LED kigyullad. Most 20 másodperc 

áll rendelkezésére, hogy elkezdje a programozást. 

4. írja be a kívánt kombinációt (3 bérelt számhoz, maximum 8 számot) és hagyja jóvá 

a "B" gomb megnyomásával. 

5. miután megerősítette a kombinációt a „B” gombbal, a sárga LED kialszik és ezt 

mutatja, hogz a programozás sikeres volt. 



a programozás sikeres volt. 

Az elektronikus zár kinyitása 

1. írja be saját kódját és erősítse meg a bevitelt a „B” gomb megnyomásával.  

2. A zöld LED villogni kezd, és 5 másodperc áll rendelkezésére a széf kinyitására 

3. a széf kinyitásához fordítsa jobbra a fogantyút. 

Helytelen kód beírásával blokkolja a széf nyitási idejét. 

Ha rossz kódot adott meg, 3 jelzőhang hallható, és a sárga LED villog. Még van két 

lehetősége a helyes kód megadására. Ha háromszor helytelenül írja be a kódot, akkor a zár 20 

másodpercre blokkolva lesz. 

. A zárolási idő alatt a zár nem reagál semmilyen kódbevitelre. 

Vészhelyzeti mechanikus nyitás 

Ha elfelejtette a kódot, vagy az akkumulátor lemerült, kérjük, tegye a következőket: 

1. távolítsa el a fedelet a fogantyú és a billentyűzet között 

2. helyezze be a vészkulcsot, és fordítsa balra teljesen. 

3. most a szokásos módon kinyithatja a széfet 

Az elemek cseréje 

1.tolja balra az elemtartó fedelét (az ajtó belsejében), és cserélje ki az elemeket. 


