
 

Használati útmutató 

Quantum - elektronikus zár 

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. 

NYÍTÁS 

ábra. A 

_______________________________________________________________________________ 

A MÁSODIK FELHASZNÁLÓ HOZZÁADÁSA 

ábra. B 

A KÓD MEGVÁLTOZTATÁSA 

ábra. C 

A MÁSODIK FELHASZNÁLÓ TÖRLÉSE 

ábra. D 

Nyomva tartan, 

amig tart az akusztikai 

és vizuális jelzés. 

A zár hat számjegyű numerikus kóddal működik. Másodlagos kód hozzárendelhető. 

Minden egyes gombleütést  akusztikai  és fényjelzés kísér. 

 

ÁLTALÁNOSSÁGOK 

Érvényes kód beírása után kettős jelzés következik, az érvénytelen kódra egy hosszú jelzés 

figyelmeztet. Ha 10 másodperc ig nem nyom meg semmit, akkor megkezdett kódbevitel törlődik. 

Nyitás: (lásd A ábrát) 



Írja be a kódot (gyári kód = 1-2-3-4-5-6), és nyissa ki az ajtót. Ha 3 másodpercen alatt nem nyitotta ki, 

akkor az ajtó bezáródik autómatikusan. Ha a kód beütése az első próbálkozáskor nem sikerült, várjon 

20 másodpercet mielőtt újrapróbálja 

Három hosszú hangjelzés jelzi, hogy a biztonsági retesz beakadt. 

 Engedje el a fogantyút, és írja be újra a kódot. 

Zárás: 

Csukja be az ajtót, és fordítsa a fogantyút teljesen záró helyzetbe. A széf be van zárva. Ellenőrizze: 

próbálja meg elfordítani a a fogantyút. 

Sorozatos téves próbálkozások esetén: 

Amennyiben négy egymást követő érvénytelen kódot adott meg - a billentyűzet 5 percre zárolva van. 

Ebben az időszakban 10 másodpercenként villogó jelzés van, és minden gombnyomást egy  hosszú 

sípolás követ. 

Lejárta után ha még kétszer  érvénytelen kódot üt be, akkor ismét újraindul  az 5 perces zárolási idő. 

Biztonsági hivatkozások: 

Minden kódot biztonságosan kell tárolni. Ne használjon személyes adatokat (pl. Születésnapokat, 

telefonszámokat stb.)  

A széf használata előtt változtassa meg a gyári kódot! 

Másodlagos kód bevitele: (lásd B ábra) 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az [1] gombot a dupla jelzésig. A lámpa a következő műveletek alatt 

világít: 

• Írja be a fő kódot. 

• Írja be kétszer a másodlagos kódot (dupla jelzés  mindegyik után) 

(A másodlagos kód megváltoztatható elsődleges kódra. Az elsődleges kóddal a másodlagos kód 

törölhető. Az elsődleges kód nem törölhető.) 

Késleltetési idő (max. 99 perc) és nyitott ablak (max. 19 perc) 

Tartsa lenyomva a "9" gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz. 

A lámpa a következő alkalommal világít 

cselekvések. 

• írja be a kezelői kódot (dupla jelzés) 

• adja meg a kívánt késleltetési időt, illetve  nyitott ablak időt,( pl. 2612 



26 perc késleltetési idő és  12 perc nyitott ablak idő) egy kettős jelzés fogja követni. 

• ismételje meg a megadott értékeket (kettős jelzés) 

Megjegyzés: A késleltetési időt csak a nyitott ablak idő alatt lehet beütni. 

 

Mit jelent ha… 

... hosszú sípolást hallasz az utolsó számjegy beírása után, és a zár nem nyílik ki? 

Érvénytelen kód volt megadva. Ismételje meg a műveletet, odafigyelve arra, hogy a megfelelő 

gombokat üsse le. - írja be a helyes kódot. 

... a lámpa 10 másodpercenként villog, és amikor megnyom egy gombot, hosszú sípolás hallatszik? 

4-szer hibás kódot adott meg, elindult a reteszelési (büntető) idő. Várjon 5 percet 

és próbálja újra. További két egymást követő érvénytelen kód bevitele újra elindítja a büntető időt. 

... nem hall semmilyen hangjelzést, amikor megnyom egy gombot? 

Cserélje ki az elemet. Ha a probléma továbbra is fennáll, hívja a karbantartó központot. 

... ki tudja nyítani, de hosszas sípolás sorozat hallatszik, miután leütötte az utolsó gombot? 

Azonnal cserélje ki az elemet. (csak kiváló minőségű 9 V-os alkáli elemeket használjon) 

Kód megváltoztatása: (nyitott ajtóval lásd a C. ábrát) 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [0] gombot a kettős jelzésig. A lámpa a következő műveletek alatt 

világít. 

• Írja be a régi kódot (kettős jelzés) 

• Írjon be egy új kódot (kettős jelzés) és ismételje meg az új kódot (kettős jelzés) 

Bemeneti hibák (hosszú jel) esetén a régi kód érvényben marad. 

Másodlagos kód jelzésa: (lásd D ábra) 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a [3] gombot a kettős jelzésig. A fény a következő művelet alatt 

világít. 

• Írja be a fő kódot. 

A másodlagos kód törlődik. 

Áramellátás / elem cseréje 

Jelek sora jelzi, hogy az elem  gyenge, és ki kell cserélni. 

Csak kiváló minőségű 9 V-os ALKALINE elemet használjon! 



Elemcsere: 

Távolítsa el az elemtartó fedelét a billentyűzet aljáról, lassan lefele húzván. Vegye ki az elemet, és 

cserélje ki egy új kiváló minőségű 9 V-os ALKALINE elemre. 


