
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
TOSCANA, MONACO 

ELEKTRONIKUS TREZOR (EM 20.20) 
 
!!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. 
 
Hat számjegyből álló kód, illetve egy hat betűből álló szó működteti a zárat. Egy 
másodlagos kódot lehet hozzárendelni. Minden gombleütést akusztikai és vizuális jelzés kísér. 
 
Általános tudnivalók 
 
Egy érvényes kód beütése után kettős jelzés következik, az érvénytelen kódra egy hosszú jelzés 
figyelmeztet. Ha 10 másodpercig nem nyom meg semmit, akkor a megkezdett kódbevitel 
félbeszakad. 
 
Nyitás 
 
Állítsa a fogantyút normál állapotába (ne fordítsa se jobbra, se balra)! 
Írja be a kódot (gyári kód = 1-2-3-4-5-6), és nyissa ki az ajtót. Ha 3 másodperc alatt nem nyitotta 
ki, akkor az ajtó bezáródik automatikusan. 
Ha az első próbálkozásnál hibás kódot ad meg, akkor várjon 20 másodpercet mielőtt újra 
próbálkozik. 
Három hosszú sípolás jelzi, hogy a biztonsági retesz beakadt. 
Engedje el a fogantyút, és írja be újra a kódot. 
 
Zárás 
Csukja be az ajtót, és fordítsa el a fogantyút teljesen záró helyzetbe. A széf be van zárva. 
Ellenőrizze:.próbálja meg elfordítani a fogantyút. 
 
Manipuláció védelem: 
Amennyiben négyszer téves kódbevitel történt egymás után , úgy 5 percig tartó reteszelési 
(büntető) idő indul el. Ez alatt a reteszelési idő alatt 10 másodpercenként villogó jelzés van , és 
bármilyen gomb megnyomása után egy hangos sípolás hallatszik.  
Az 5 perc letelte után, ha még kétszer érvénytelen kódot üt be , akkor ismét újra indul az 5 perces 
reteszelési (büntető) idő 
 . 
Biztonsági javaslatok: 
A kódot tartsa biztonságos helyen! 
Ne használjon személyes adatokat (pl. születésnap,telefonszám, stb.).  
Mindenképp változtassa meg a gyári kódot a használatba vételkor!!! 
 
Felhasználói kód beprogramozása – A SZÉFAJTÓ LEGYEN NYITOTT ÁLLAPOTBAN  
Tartsa benyomva az [1] gombot, amíg  kettős hangjelzést nem hall! 
 A következő lépések alatt a fényjelzés megmarad. 

• Üsse be a mester kódot (főkódot)! 
• Üsse be a másodlagos (felhasználói) kódot kétszer (mindegyik után jelzés hallható). 
• Próbálja ki az új kódot többször, nyitott ajtóval. 

 
(A felhasználói kód , ugyanúgy mint a mesterkód megváltoztatható. A mesterkóddal a 
felhasználói kód törölhető. A főkód nem törölhető.) 



Késleltetési idő (max. 99 perc) és nyitási ablak (max. 19 perc) 
 
Tartsa lenyomva a  [9] gombot, amíg a kettős hangjelzést nem hall!. A következő lépések alatt a 
fényjelzés megmarad . 
- üsse be  a mester kódot ( kettős jelzés fogja követni) 
- adja meg a kívánt késleltetési időt, illetve nyitási ablak időt ( például 2612, 26 perc késleltetési 
idő és 12 perc nyitási ablak idő)- egy kettős jelzés fogja követni 
- ismételje meg a megadott értékeket (kettős jelzés) 
Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitási ablak ideje alatt lehet beütni 
 
Késleltetési idő deaktiválása: 
 
Üsse le és tartsa úgy a [9] gombot, amíg a kettős jelzés aktív lesz. A következő lépések alatt a 
fényjelzés megmarad . 
- üsse be e főkódot ( kettős jelzés fogja követni) 
- üsse be: 0001 - kettős jelzés fogja követni 
- ismételje meg a megadott értékeket (kettős jelzés) 
Megjegyzés: a késleltetési időt csak a nyitási ablak idő alatt lehet beütni 
 
Mit jelent HA…??? 
 
… egy hosszú sípolás hallatszik a kód utolsó jegyének beütése után és nem nyílik az ajtó? 
Érvénytelen kódot adott meg. Üsse be újra a kódot, odafigyelve arra, hogy a megfelelő 
gombokat üsse le! 
… 10 másodpercenként villogó fényjelzés ismétlődik, és ha megnyom egy gombot hosszú 
sípolás 
hallatszik? 
Egymás után négyszer hibás kód volt megadva és elindult a reteszelési (büntető) idő. Várjon 5 
percet és próbálja újra. Ha még kétszer hibás kódot ad meg, akkor újraindul a büntető idő. 
… nem hall semmi jelzést ,miután megnyomott egy gombot? 
Cserélje ki az elemet. Ha a probléma nem oldódott meg, akkor értesítse a karbantartó központot. 
… ki tudja nyitni, de hosszas sípolás sorozat hallatszik, miután leütötte az utolsó gombot? 
Cserélje ki azonnal az elemet!(csak 9 Voltos Varta vagy Energizer elemet 
használjon) 
 
Mester kód megváltoztatása: – A SZÉFAJTÓ LEGYEN NYITOTT ÁLLAPOTBAN 
 
Tartsa benyomva a [0] gombot, amíg kettős hangjelzést nem hall. A következő lépések alatt a 
fényjelzés megmarad . 

• adja meg a régi kódot (kettős hangjelzés) 
• üsse be az új kódot (kettős hangjelzés) , ismételje meg az új kódot (kettős hangjelzés) 
Ha hibásan járt el , akkor a régi kód marad érvényes. 
• Próbálja ki az új kódot többször, nyitott ajtóval. 

 
Másodlagos kód törlése 
 
Tartsa benyomva a  [3] gombot, amíg egy kettős hangjelzést nem hall. A következő lépések alatt 
a 
fényjelzés megmarad . 

• Üsse be a főkódot.  
• A másodlagos kód ezzel törlődött 

 
Áramellátás / Elemcsere 
Ha sorozatos sípolást hallatszik, az azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemet! Csak 9 voltos alkáli 
elemet használjunk! Az elemtár a billentyűzet alján található. (A Toscana típusoknál: az elemek 
rekesze a széf belsejében található. Ha az elem teljesen lemerült szabaddá kell tenni a 
csatlakozó pontot a billentyűzet mellett ,és egy új elemmel áram alá helyezni. 
Addig tartsuk nekinyomva az elemet, amíg a zár teljesen kinyílik. 


