
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
HOLYTEC 

ELEKTRONIKUS BÚTORSZÉF 
 
!! FIGYELEM!! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat,  m i e l ő t t a zárat működtetné vagy egy új 
kódot 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 (1. ábra) 
• 2db aktiváló kulcs (2. ábra) 
• 4db 1,5 Volt AA elem 
• 4db rögzítő csavar 

 
FONTOS! - A széf főkódja gyárilag: 8-8-8-8-8-8. Ezt a kódot feltétlen változtassa meg az Ön biztonsága érdekében! 
 
1. HASZNÁLATBA VÉTEL: 

1.1 Távolítsa el a fedelet az elemtartóról az ajtó belső oldalán 
1.2 Helyezze be a 4db elemet (ügyeljen a helyes polaritásra) 
1.3 Zárja vissza az elemtartót 
1.4 Helyezze be az aktiváló kulcsot 
1.5 Fordítsa az aktiváló kulcsot jobbra ütközésig, majd hagyja ebben az állásban. Ezzel aktiválta az 

elektronikát. 
 
2. NYITÁS FŐKÓDDAL: 
 2.1 Zárt ajtónál vagy Kitolt reteszeknél adja meg a főkódot (gyári főkód: 8-8-8-8-8-8) 
 2.2 Fejezze be a kódbevitelt az „E” leütésével 
 2.3 A nyitási művelet alatt a kijelzőn az „OPEN” felirat jelenik meg 
 2.4 Sikeres nyitódás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható 
 
3. A FŐKÓD MEGVÁLTOZTATÁSA (elemcsere esetén nem vész el a főkód!) 
 3.1 Üsse le kétszer a „0” gombot 
 3.2 Üsse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik: „OLD” 
 3.3 Adja meg az aktuális főkódot (gyári főkód: 8-8-8-8-8-8) 
 3.4 Üsse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik: „SET” 
 3.5 Adja meg az Ön által választott új főkódot (minimum 3, maximum 6 karakter) 
 3.6 Üsse le az „E” gombot – a kijelzőn megjelenik: „REPEAT” 
 3.7 Adja meg ismét az új főkódot, majd üsse le az „E” gombot  
 3.8 A kijelzőn megjelenik: „DONE” 
 3.9 A főkódot ezzel sikeresen megváltoztatta 
 
FIGYELEM! – Amennyiben az előző műveletek közben a kijelzőn az „ERROR” felirat jelenik meg, kezdje a 
műveletet elölről a 3.1 pontban. 
 
4. ZÁRÁS FŐKÓDDAL 
 4.1 Hajtsa be az ajtót, majd tartsa nyomva. Üsse be a főkódot (gyári főkód: 8-8-8-8-8-8) 
 4.2 Üsse le az „E” gombot, a kijelzőn megjelenik: „CloSE” 
 4.3 Sikeres záródás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható 
 4.4 Ezzel a széf zárva van 
 
5. RETESZELÉSI IDŐ HIBÁS KÓDBEVITEL ESETÉN 
 5.1 Hibás kódmegadás esetén a kijelzőn az „ERROR1” felirat jelenik meg és három hangjelzés hallható 
 5.2 Még két további lehetősége van a helyes kód megadására 
 5.3 Minden további hibás kódmegadás esetén a kijelzőn megjelenik: „ERROR2”, „ERROR3” 
 5.4 Három hibás kódmegadás után a kijelzőn megjelenik: „Hold05” 
 5.5 Ezután a zár 5 percig nem reagál semmilyen bevitelre 
 
FIGYELEM! – a reteszelési időt a vésznyitó kulccsal meg lehet szakítani (lásd: 10. pont) 
 
 



 
 
 
6. A KIJELZŐ KIKAPCSOLÁSA 
 6.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „3” gombokat 
 6.2 A kijelzőn megjelenik: „dP----” 
 6.3 A beadott számjegyek azután nem láthatók, a kijelzőn számok helyett „-” jelenik meg 
 
FIGYELEM! – elemcsere után a kijelző ismét aktivált állapotba kerül. 
 
7. A KIJELZŐ BEKAPCSOLÁSA 
 7.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „3” gombokat 
 7.2 A kijelzőn megjelenik: „dPCodE” 
 7.3 A beadott számjegyek azután láthatók a kijelzőn 
 
8. HANGJELZÉS KIKAPCSOLÁSA 
 8.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „6” gombokat 
 8.2 A kijelzőn megjelenik: „SILENT” 
 8.3 A széf működése ezután hangjelzések nélkül történik 
 
FIGYELEM! – elemcsere után a hangjelzések ismét aktiválódnak. 
 
9. HANGJELZÉSEK BEKAPCSOLÁSA 
 9.1 Nyomja le egyidejűleg a „C” és a „6” gombokat 
 9.2 A kijelzőn megjelenik: „bUZZE” 
 9.3 A széf működése ezután hangjelzésekkel történik 
 
10. VÉSZNYITÁS KULCCSAL 
 10.1 Távolítsa el a vésznyitó zár fedelét (jobbra a billentyűzet mellett) 
 10.2 Helyezze be a vésznyitó kulcsot a nyílásba (jelöléssel felfelé) 
 10.3 Fordítsa el a kulcsot jobbra ütközésig, majd nyissa ki az ajtót 
 10.4 Fordítsa vissza a kulcsot balra, a kiindulási állapotba, majd húzza ki a zárból 
 
FIGYELEM! – amennyiben nem fordítja balra a kulcsot a kiindulási állapotba, a széfet nem lehet elektronikusan 
nyitni vagy zárni. A kijelzőn megjelenik: „ERROR” 
 
11. AZ ELEMTÖLTÖTTSÉG ELLENŐRZÉSE 
 11.1 Üsse le az „E” gombot 
 11.2 Amennyiben a kijelzőn „Hi-BATT” jelenik meg, az elemek rendben vannak 
 11.3 Amennyiben a kijelzőn „Lo-BATT” jelenik meg, az elemeket mihamarabb ki kell cserélni 
 
FIGYELEM! 

Amennyiben a széf használata közben a kijelzőn a „Lo-BATT” felirat jelenik meg, cserélje ki az elemeket! 
 
 

FELHASZNÁLÓI KÓD 
 

ZÁRÁS FELHASZNÁLÓI KÓDDAL 
• Helyezze be az aktiváló kulcsot, majd fordítsa jobbra ütközésig 
• Hajtsa be az ajtót, majd tartsa nyomva 
• Adja meg az Ön által választott új felhasználói kódot (minimum 3, maximum 6 karakter) 
• Üsse le az „E” gombot 
• A kijelzőn megjelenik: „CloSE” 
• Sikeres záródás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható 
• Ezzel a széf zárva van 

 
NYITÁS FELHASZNÁLÓI KÓDDAL 

• Üsse be az Ön által korábban megadott felhasználói kódot 
• Üsse le az „E” gombot 
• A nyitási művelet alatt a kijelzőn az „OPEN” felirat jelenik meg 
• Sikeres nyitódás után elalszik a kijelző és hangjelzés hallható 
 


