
DAGOBERT elektronikus széf kezelési leírása 
 

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat,  m i e l ő t t a zárat 
működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget 
helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó 
működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen 
bezárására vezethetők vissza. 

Általánosság: 
Minden egyes nyomógomb működtetést hangjelzés kísér. Két nyomógomb működtetés 
közötti időtartam a 20 másodpercet nem haladhatja meg. 
 
Üzembevétel: 
A széf első nyitásának folyamata: 
1. Távolítsa el a kulcsot ábrázoló matricát. 
2. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el balra ütközésig, majd 

nyissa ki a széfet. 
3. Helyezzen be 4 darab 1,5 Voltos AA Alkaline-elemet az elemtartóba ügyelve a megfelelő 

polaritásra. (a szállítmány tartalmazza az elemeket) 

Új kód programozása: 
Gondosan őrizze meg a kódszámot, valamint a kulcsot úgy, hogy ahhoz csak Ön férhessen 
hozzá. Semmi esetre se tartsa a vésznyitó kulcsot a széfben. 

1. Nyissa ki a széfet. 
2. Nyomja meg a piros gombot (az ajtó belső oldalán a zsanéroknál) 
3. Két hangjelzést hall és a zöld LED világít. 20 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a 

programozást elkezdje. 
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (1-8 karakter) és igazolja a „B” 

nyomógomb leütésével.  
5. A számkombináció „B” nyomógombbal történő visszaigazolása után két hangjelzés 

hallható és a zöld LED villan, jelezve, hogy a programozás sikeresen befejeződött.  

Széf nyitása: 
1. Adja meg az Ön által választott kódot, majd igazolja vissza a „B” nyomógomb beütésével. 
2. A zöld LED világít és Önnek 5 másodperc áll a rendelkezésére, hogy a széfet kinyissa. 
3. A széf nyitásához fordítsa el jobbra a tekerőfogantyút. 

Reteszelési idő téves kódbevitelnél: 
Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható. Ekkor még két további lehetősége van, 
hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromnál többször ad meg rossz kódszámokat, az 
elektronika blokkolja a zárat 15 másodpercre. Ez alatt a reteszelési idő alatt a zár semmiféle 
bevitelre nem reagál.   

Mechanikus vésznyitás: 
Ha elfelejtené a számkombinációt, vagy az elemek teljesen lemerülnek, az alábbiak szerint 
járjon el: 
 
1. Távolítsa el a kulcsot ábrázoló matricát. 
2. Helyezze be a vésznyitó kulcsot a megfelelő helyére és fordítsa el balra ütközésig. 
3. Nyissa ki a széfet a tekerőfogantyú elfordításával.  

Elemcsere: 
Az ajtó belső oldalán lévő elemtartó zárófedelét távolítsa el, majd cserélje ki az elemeket. 


