
„WallMatic” elektronikus trezor kezelési leírása 

!! FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat,  m i e l o t t  a zárat muködtetné 
vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelosséget helytelen állításból, 
illetve eroszak alkalmazásából, vagy szakszerutlen kezelésbol adódó muködési zavarokért, továbbá tárgyi 
és vagyoni károkért, amelyek például a széf helytelen bezárására vezethetok vissza. 

Fontos figyelmeztetés: A kulcsokat sohase hagyja a trezorban. 

1. A széf nyitása 

A trezor elso nyitásához adja meg az 1;5;9 gyári kódot. Ezt a bevitelt igazolja vissza a „B” betu 
megnyomásával. A visszaigazolást követoen egy rövid  ’piep’ hangjelzés hallható és kigyullad a zöld 
fény. A széf kinyitásához fordítsa el jobbra a kilincsmuvet ( 5 másodpercen belül).  

Reteszelési ido téves kódbevitelnél: 
Téves kódbevitel esetén három hangjelzés hallható és kigyullad a sárga LED. Ekkor még két további 
kísérlete van arra, hogy megadja a helyes kódokat. Ha háromnál többször ad meg rossz kódszámokat, az 
elektronika blokkolja a zárat 20 másodpercre. Ez alatt a reteszelési ido alatt a zár semmiféle bevitelre nem 
reagál.   

2. Új kód programozása: 

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

programozást elkezdje.  
4. Adja meg az Ön által választott számkombinációt (min. három szám, max. nyolc szám) és zárja le a 

„B” nyomógomb bevitelével.  
5. A számkombináció „B” nyomógombbal történo visszaigazolása után kigyullad a zöld LED, ez jelzi, 

hogy a programozás sikeresen befejezodött.  

4. Elemfigyelmeztetés: 
 
Ha a muködteto elemek tápfeszültsége túl alacsony szinten van, a piros fény azonnal figyelmeztet. 
Az elemek ellenorzésére adja meg a számkombinációját a széfajtó nyitásához. Ha az elemek 
tápfeszültsége túl alacsony a piros fény ismét kigyullad. Ha viszont nem történik semmi, az elemek 
rendben vannak. 
 
4. Új elemek behelyezése: 

 
A széf muködtetéséhez 4 darab 1,5 Volt elem szükséges. 
Nyissa ki a széfet. Az ajtó belso oldalán lévo elemtartó zárófedelét vegye le és cserélje ki az elemeket. 
Ezt követoen a kódot  újra kell programozni (lásd 2. pont). 
Csak Alkaline elemek használatát javasoljuk.  

 

5. Mechanikus vésznyitás: 
 
Az Ön érdekében egy mechanikus vésznyitó rendszer került beépítésre a széfben.  
Ha elfelejtené a számkombinációt vagy elkeverné azt, távolítsa el a tasztatúra mellett balra található 
címkét. Mögötte talál egy csavart, amit el kell távolítani, majd vegye le a tasztatúrafedelet. Ekkor 
helyezze be a vésznyitó kulcsot és fordítsa el balra ütközésig, így a széf a kilincsmuvel nyitható.       


