
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
GUNTRONIC fegyverszekrény elektronikus zárral 

 

!! 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 alkalmazásból, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó 
működési zavarokért, továbbá tárgyi és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen 
bezárására vezethetők vissza. 

Általános információ: 
Minden gombleütést hangjelzés kísér.  
A leütések között maximum 5 másodpercnyi idő telhet el. 
Helyes kódbeadást két hangjelzés kísér. Helytelen művelet után három hangjelzés hallható. 
 
1. A széf nyitása szállítás után: 

1.1. Távolítsa el a kerek zártakaró műanyagot (egy kulcs-minta van rajta) jobbra a billentyűzettől. 
1.2. Helyezze bele a zárba a vésznyitó kulcsok egyikét majd forgassa jobbra ütközésig. 
1.3. Nyissa ki a széfet a fogantyú jobbra forgatásával. 
1.4. Fordítsa vissza a vésznyitó kulcsot a kiinduló pozícióba majd húzza ki a zárból.  

A vésznyitó kulcsot ne tartsa a széfben! 
1.5. Nyissa ki az elemtartót az ajtó belsó oldalán. 
1.6. Helyezzen az elemtartóba 4db 1,5V-os AA tartós elemet. Ügyeljen a polaritásra. 
1.7. Zárja vissza az elemtartót. 

 
A Guntronic fegyverszekrény használatba vétele előtt biztonsági okokból meg kell változtatnia a gyári kódot 
(1-2-3-4-5-6). A programozás előtt határozza meg az új kódot. Ne hasnzáljon semmilyen személyes adatot mit pl. 
születési vagy bármely más dátum ill. bármely adat amit az Önt ismerők tudhatnak. A vésznyitó kulcsokat valamint 
a kódot biztonságos helyen tartsa, mások számára az ne legyen elérhető.   
 
2. Új felhasználói kód elmentése: 

2.1 Nyissa ki a széfet ahogy azt az 1. pontban láthatja. 
2.2 Nyomja meg a piros gombot az ajtó belső oldalán. 
2.3 Két hangjelzés hallható. 5 másodpercnyi ideje van a programozást elkezdeni. 
2.4 Üsse be a kiválasztott kódot (3-8 számjegy) majd a piros gombot „#”. 
2.5 A „#” gomb leütése után 2 hangjelzés hallható.  
2.6 Ezzel a felhasználói kód programozása sikeresen megtörtént. 

 
3. Új főkód programozása: 

3.1 Üsse le kétszer a „0“ gombot. 
3.2 Nyomja meg a piros gombot az ajtó belső oldalán. Ezután három hangjelzés hallható. 
3.3 Üsse be a kiválasztott kódot (3-8 számjegy). 
3.4 A „#” gomb leütése után 2 hangjelzés hallható. 
3.5 Ezzel a főkód programozása sikeresen megtörtént. 

 
4. A széf nyitása: 

4.1 Üsse be a korábban elmentett kódok egyikét, majd a piros „#” gombot.  
4.2 Két hangjelzés hallható, majd a zöld LED világít. Ezután 5 másodpercen belül nyithatja a széfet a 

fogantyú jobbra forgatásával. 
 
5. Hibás kódbevitel utáni blokkolás: 
Hibás kód beadása után három hangjelzés hallható. Ezután további 2 lehetősége van a helyes kód beadására. 
Amennyiben háromszor hibás kódot adott meg a zár blokkol és 4 percig nem végezhető művelet. Ez idő letelte után 
adja be a helyes kódot a zár nyitásához. 
 
6. Mechanikus vésznyitás: 

Amennyiben a kódot elfelejtette vagy az elemek lemerültek, tegye a következőket: 
6.1 Távolítsa el a kerek zártakaró műanyagot (egy kulcs-minta van rajta) jobbra a billentyűzettől. 
6.2 Helyezze bele a zárba a vésznyitó kulcsok egyikét majd forgassa jobbra ütközésig. 
6.3 Nyissa ki a széfet a fogantyú jobbra forgatásával. 

 
7. Elemcsere: 

7.1 Nyissa ki az elemtartót az ajtó belső oldalán. 
7.2 Helyezzen 4db 1,5V AA elemet a tartóba. Ügyeljen a helyes polaritásra. 

Kizárólag tartós elemet használjon! 


