
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
DIGITEC 

UJJLENYOMAT-OLVASÓS BÚTORSZÉF 
 

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

A csomag tartalma: 
Használatba vétel előtt kérjük, ellenőrizze a következő tartozékok meglétét: 

• 2db vésznyitó kulcs 
• 4db 1,5 Volt AA elem 
• 4db rögzítő csavar 

 
FONTOS! – A széf gyárilag úgy kerül kiszállításra, hogy bármely ujjlenyomattal nyitható. Mentsen el minél 
hamarabb új ujjlenyomatokat! Minden felhasználónak több ujját mentse el! 
 
1. HASZNÁLATBA VÉTEL: 

1.1 Távolítsa el a fedelet balra az olvasótól 
1.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé) 
1.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra ütközésig 
1.4 Az ajtó kinyílik 
1.5 Fordítsa a vésznyitó kulcsot balra ütközésig, majd vegye ki a kulcsot 
1.6 Távolítsa el az elemtartó fedelét az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál) 
1.7 Helyezze be a 4db elemet (ügyeljen a helyes polaritásra) 
1.8 Zárja vissza az elemtartót 

 
FŐ-UJJLENYOMAT 

 
2. AZ ELSŐ FŐ-UJJLENYOMAT PROGRAMOZÁSA 

2.1 Elektronikusan nyitott ajtónál tartsa lenyomva a piros gombot    
az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál) 
2.2 Egyidejűleg nyomja meg a zöld gombot (az ajtó belső oldalán) háromszor 
2.3 A sárga lámpa és az olvasó világít 
2.4 Helyezze az elmenteni kívánt ujjat szorosan az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és 
a sárga lámpa elalszik 
2.5 Vegye le az ujját az olvasóról 
2.6 A sárga lámpa és az olvasó újból világít 
2.7 Helyezze az ujját ismét szorosan az olvasóra, amíg egy hosszú akusztikai jelzés hallható 
2.8 A kívánt ujjlenyomat el van mentve 
 

FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a piros LED világít és három hangjelzés hallható, kezdje a 
műveletet elölről a 2.1 pontban. 
 
3. AZ MÁSODIK/HARMADIK FŐ-UJJLENYOMAT PROGRAMOZÁSA 

3.1 Elektronikusan nyitott ajtónál tartsa lenyomva a piros gombot    
az ajtó belső oldalán (a zsanéroknál) 
3.2 Egyidejűleg nyomja meg a zöld gombot (az ajtó belső oldalán) háromszor 
3.3 A sárga lámpa és az olvasó világít 
3.4 Helyezze az első fő-ujjat szorosan az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga 
lámpa elalszik 
3.5 Vegye le az ujját az olvasóról 
3.6 Helyezze az új fő-ujjat szorosan az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga 
lámpa elalszik 
3.7 Vegye le az ujját az olvasóról 
3.8 A sárga lámpa és az olvasó újból világít 
3.9 Helyezze a második fő-ujját ismét szorosan az olvasóra, amíg egy hosszú akusztikai jelzés hallható 
3.10 A második fő-ujjlenyomat el van mentve 

 
FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a piros LED világít és három hangjelzés hallható, kezdje a 
műveletet elölről a 3.1 pontban. 
 
A harmadik fő-ujjlenyomat elmentéséhez kezdje ismét a műveletet a 3.1-től leírtak szerint! 



FELHASZNÁLÓI UJJLENYOMAT 
 
Önnek lehetősége van maximálisan 100db felhasználói ujjlenyomat elmentésére. 
 
FIGYELEM! – Ahhoz, hogy el tudjon felhasználói ujjlenyomatokat menteni, a 3 fő-ujjlenyomatnak elmentve 
kell lenni. 
 
4. EGY FELHASZNÁLÓI UJJLENYOMAT PROGRAMOZÁSA 

4.1 Elektronikusan nyitott ajtónál nyomja meg háromszor a zöld gombot az ajtó belső oldalán 
4.2 A sárga lámpa és az olvasó világít 
4.3 Helyezze az ujját az olvasóra addig, amíg egy akusztikus hangjelzés hallható és a sárga lámpa elalszik 
4.4 Vegye le az ujját az olvasóról 
4.5 A sárga lámpa és az olvasó újból világít 
4.6 Helyezze az ujját ismét szorosan az olvasóra, amíg egy hosszú akusztikai jelzés hallható 
4.7 Az Ön által választott ujjlenyomat így el van mentve 

 
FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a piros LED világít és három hangjelzés hallható, kezdje a 
műveletet elölről a 4.1 pontban. 
 
5. A SZÉF ZÁRÁSA 
 5.1 Hajtsa be a széfajtót 
 5.2 Nyomja meg a piros gombot (jobbra az olvasó mellett) – a zárás alatt a sárga LED világít 
 5.3 A helyes záródást egy hangjelzés követi és a zöld LED felvillan 
 
6. A SZÉF NYITÁSA 
 6.1 Nyomja meg a piros gombot (jobbra az olvasó mellett) hangjelzés hallható és a sárga LED világít 
 6.2 Helyezze az egyik elmentett ujjat az olvasóra legalább 10 másodpercig 
 6.3 Az ujjlenyomat felismerését egy hangjelzés és a zöld LED felvillanása jelzi 
 6.4 A széf magától kinyílik 
 6.5 A nyitási művelet befejeztével egy hangjelzés hallható és a zöld LED világít 
 
7. VÉSZNYITÁS KULCCSAL 
 7.1 Távolítsa el a fedelet az olvasótól balra 

7.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé) 
7.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra ütközésig 
7.4 Az ajtó kinyílik 
7.5 Fordítsa a vésznyitó kulcsot balra ütközésig, majd vegye ki a kulcsot 

 
8. ELEMCSERE 
 8.1 Távolítsa el az ajtó belső oldalán az elemtartó fedelét 
 8.2 Vegye ki a használt elemeket 
 8.3 Helyezze be az új elemeket (ügyeljen a helyes polaritásra) 
 8.4 Helyezze vissza a fedelet az elemtartóra 
 
FIGYELEM! – elemcsere után a korábban elmentett ujjlenyomatok nem vesznek el! 
 

ELMENTETT UJJLENYOMAT TÖRLÉSE 
 
9. EGY FELHASZNÁLÓI UJJLENYOMAT TÖRLÉSE 
 9.1 Elektronikusan nyitott ajtónál nyomja meg a piros gombot háromszor az ajtó belső oldalán  
 (a zsanéroknál) 
 9.2 Hosszú hangjelzés hallható és a zöld LED világít 
 9.3 Az összes korábban elmentett felhasználói ujjlenyomat törlődött 
 
10. AZ ÖSSZES UJJLENYOMAT TÖRLÉSE (fő-ujjlenyomat is) 

10.1 Elektronikusan nyitott ajtónál tartsa lenyomva a zöld gombot    
az ajtó belső oldalán, egyidejűleg nyomja meg háromszor a piros gombot (a zsanéroknál) 
10.2 A sárga LED világít 
10.3 Helyezze szorosan az egyik fő-ujjat az olvasóra 
10.4 Hosszú hangjelzés hallható 
10.5 Az összes korábban elmentett ujjlenyomat törlődik (a fő-ujjlenyomatok is) 

 
FIGYELEM! – a széf ezután ismét a kiszállítás utáni állapotba kerül, vagyis minden ujjlenyomattal nyitható. Kezdje a 
programozást elölről a 2.1 pontban. 


