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Használati útmutató 39E PRO széfzárakhoz 

NYITÁS : A szekrény komplett nyitása. Az elektronikus zár  10 perces időkésleltetett 

módban van: 

1. Helyezze be a kulcsot a nyílásba és forgassa el az óra járásával megegyező irányba. 
2. Ezt követően üsse be az érvényes kódot. (1-2-3-4-5-6) 
3. A zár ezt követően kettős csippanással jelzi, hogy elfogadta a kódot. 
4. A zár 10 perces időkéseltetése elindul. 
5. Az 10 perc elteltét követően a LED minden másodpercben villog és 2 

másodpercenként pityeg a zár. 
6. Ezt követően indul az úgynevezett időablak funkció, mely azt jelenti, hogy 5 perc áll 

rendelkezésére, hogy ismét beadja az érvényes kódot. Ilyenkor a zár folyamatosan 2 
másodpercenként csippan. 

7. A kód ismételt beadását követően a zár hosszú sípolással jelzi, hogy nyitva van és 5 
másodperc áll a rendelkezésére, hogy elfordítsa a  kilincsművet. Ha 5 másodpercen 
belül nem fordítja el a kilincsművet a zár automatikusan bezár és az 1-es ponttól újra 
kell kezdeni a nyitási műveletet. 

8. Nyissa ki a széf ajtaját. 
 

Hibás kód megadása esetén a beviteli egység hármas jelzéssel jelzi, és nem fogadja el. 

A beviteli egység a helyes kódokra minden esetben dupla hangjelzéssel reagál. 

 

ZÁRÁS: A zár és páncélszekrény komplett bezárása:  

 

1. Csukja be a páncélszekrény ajtaját ütközésig. A zárás ideje alatt ügylejen arra, hogy 
végig teljesen csukva legyen az ajtó. 

2. A kilincsművet zárja be. 
3. Amint a kilincsművet bezárta az elektronika azonnal visszazár.  
4. Ekkor fordítsa órajárásával ellenkező irányba egy negyedet az kulcsos zárat és vegye 

ki a kulcsot. 
5. Az ajtó bezárva van. 

 

Az kilincsmű bezárásával az elektronikus zár nem zár be automatikusan. Az mindaddig nyitva 

marad míg a kezelőegységet nem forgatják vissza alaphelyzetbe.  
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ALAP KÓDBEÁLLÍTÁS: 

• 1 db érvényes manager kód van alapból beállítva (1-2-3-4-5-6) 
• 9 db felhasználói kód van beállítva, de 8 ebből fel vannak függesztve. 
• Futárkód nincs beállítva 
• A kódok a következők: 

o Főkód:  1-2-3-4-5-6 (érvényben van) 
o 1-es kezelő:  1-1-1-1-1-1  (ha érvényben van) 
o 2-es kezelő:  2-2-2-2-2-2  (felfüggesztve, nem aktív) 
o 3-as kezelő:  3-3-3-3-3-3 (felfüggesztve, nem aktív) 
o 4-es kezelő:  4-4-4-4-4-4 (felfüggesztve, nem aktív) 
o 5-ös kezelő:  4-5-4-5-4-5  (felfüggesztve, nem aktív) 
o 6-os kezelő:  6-6-6-6-6-6 (felfüggesztve, nem aktív) 
o 7-es kezelő:  7-7-7-7-7-7 (felfüggesztve, nem aktív) 
o 8-as kezelő:  8-8-8-8-8-8 (felfüggesztve, nem aktív) 
o 9-es kezelő:  9-9-9-9-9-9 (felfüggesztve, nem aktív) 

 

KÓDVÁLTOZTAÁS: Kód megváltoztatása: 

Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál végezze! A zár legyen alaphelyzetben. 

1. Üsse be a jelenleg érvényes kódját (1-2-3-4-5-6), és az utolsó számot tartsa 
lenyomva. A lenyomáskor azonnal hall egy kettős hangjelzést. Ez még csak a kód 
kettős hangjelzésű visszaigazolása, hogy érvényes nyitókód. Tartsa lenyomva 
mindaddig míg nem hallja még egyszer a kettős hangjelzést. A LED folyamatosan 
világít.  Addig kódolható a zár ameddig a LED folyamatosan világit. Ha elalszik a 
LED akkor az 1-es pontot kezdje előröl.  

2. Nyomja be a „0” számot. A zár LED továbbra is folyamatosan pirosan világít. 
3. Üsse be az új 6 jegyű kódot. Ezt követően kettős hangjelzést hall. 
4. A kettős hangjelzést követően üsse be még egyszer 6 jegyű új kódját. Ismételten kettős 

hangjelzést ad a zár. A LED azonnal elalszik. Az új kód eltárolásra került. 
5. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje 

meg a 1-3. lépéseket. 
 

 

Mielőtt bezárná a széf ajtaját, próbálja ki, hogy zár megfelelően működik-e! Ez 
minimum 5 érvényes nyitást jelent. 
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MANIPULÁCIÓ ELLENI VÉDELEM: hibás próbálkozás letil tása: 

 

• 4 db érvénytelen kód egymás utáni megadása elindítja automatikusan az 5 perces 
időkésleltető periódust.. A LED pirosan villog 10 másodpercenként. Ez idő alatt 
bármely gomb lenyomása 3-as csipogással elutasításra kerül. A zárat 5 percig hagyja 
érintetlenül.  

• Az időkésleltetés befejeztével, újabb 2 db rossz kód megadása újra indítja az 5 perces 
időkésleltetési periódust. 

 

 

LEMERÜL Ő ELEM: Alacsony elem-töltöttségi szint jelzése: 

 

• Amennyiben az elem töltöttségi szintje túl alacsony a beviteli egységen a LED elkezd 
villogni, és figyelmeztető hangjelzést ad, amikor a zár nyitva van. Ez mutatja, hogy az 
elemet cserélni kell. Évente egyszer ajánlott az elemek cseréje. 

• Használjon 1 db 9 V-os Alkaline elemet. Ajánlott az Energizer e2 Titanium vagy a 
Duracell Ultra 9-Volt Alkaline elemek használata. 

• A zárban nem törlődik a memória, így az elemek cseréje után minden beállítást lehet 
tovább használni. 

• Ha a zár a kódbevitelt dupla hangjelzéssel visszaigazolja azonban nyitni, tehát a zár 
kezelőegységét már nem tudja elforgatni, úgy valószínűleg már lemerült az elem. 

• Elemcserét követően nyitott ajtónál 3X-szor próbálja ki a zárat, hogy rendben 
működik-e.!!!!!  

 

A zár hangjelzései: 

1. 1 hangjelzés: a beviteli egység elfogadta a kódbeadást. 
2. 2 hangjelzés: érvényes kódot adott be. 
3. 3 hangjelzés: rossz kódot adott be  
4. 5 hangjelzés: elem lemerülőben 
5. 6 hangjelzés: távoli letiltás alatt van a zár 
6. LED jelzés 10 másodpercenként: tiltási periódus rossz kódbeadást követő letiltás 

miatt. 
7. LED jelzés 2 másodpercenként: időkésleltetési periódus az időablak előtt 
8. 3-5 szőri hangjelzés 3 másodpercenként: ELEM LEMERÜLŐBEN. Max 10 nyitásra 

elegendő még az elem töltöttsége. 
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További zár funkciók 

KÓD AKTIVÁLÁS : felfüggesztett felhasználói kódot aktiválni és helyére új felhasználói 
kódot beállítani. 

 

1. Üsse be egy érvényes és érvényben lévő Manager kódot (1-2-3-4-5-6) és annak utolsó 
számjegyét folyamatosan tartsa lenyomva. A Manager kód utolsó számjegyének 
lenyomásakor azonnal hall egy kettős hangjelzést és mindaddig lenyomva kell tartania 
a gombot, amíg ezt a kettős jelzést ismét nem hallja. A LED folyamatosan világít. 

2. Üsse be a „1” számot, beviteli egység kétszer jelez. 
3. Üsse be az aktívvá teendő felhasználó számát (1 és 8 között), beviteli egység kétszer 

jelez. 
4. Várjon 30 másodpercet. Innentől kezdve a felfüggesztett kód ismét érvényben van. 
5. A régi immáron érvényben lévő kódot (pl. 2-es felhasználó 2-2-2-2-2-2) adja be és 

annak utolsó számjegyét  tartsa lenyomva. A lenyomáskor azonnal hall egy kettős 
hangjelzést. Ez még csak a kód kettős hangjelzésű visszaigazolása, hogy érvényes 
nyitókód. Tartsa lenyomva mindaddig míg nem hallja még egyszer a kettős 
hangjelzést. A LED folyamatosan világít.  Addig kódolható a zár ameddig a LED 
folyamatosan világit. Ha elalszik a LED akkor az 1-es pontot kezdje előröl.  

6. Nyomja be a „0” számot. A zár LED továbbra is folyamatosan pirosan világít. 
7. Üsse be az új 6 jegyű kódot. Ezt követően kettős hangjelzést hall. 
8. A kettős hangjelzést követően üsse be még egyszer 6 jegyű új kódját. Ismételten kettős 

hangjelzést ad a zár. A LED azonnal elalszik. Az új kód eltárolásra került. 
9. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje 

meg a 1-3. lépéseket. 
 

Mielőtt bezárná a széf ajtaját, próbálja ki, hogy zár megfelelően működik-e!! 

 

• Érvényes kód bevitele – dupla jelzés a beviteli egységen. 
• Érvénytelen kód bevitele – hármas jelzés a beviteli egységen, és a régi kód maradt 

érvényben. 
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KÓD INAKTIVÁLÁS : felhasználói kód felfüggesztése: 

Ha egy kódot szeretne felfüggeszteni bármely okból is a legfontosabb, hogy vagy tegye el a 
régi felfüggesztett kódot, vagy azonnal még a felfüggesztés előtt változtassa meg. A 
legegyszerűbb ha követi az eredeti metódust, tehát a 2-es felhasználó esetén változtassa meg a 
kódot 2-2-2-2-2-2-re és ezt követően függessze fel. 

 

1. Üsse be az  érvényes és érvényben lévő Manager kódot (1-2-3-4-5-6) és annak utolsó 
számjegyét folyamatosan tartsa lenyomva. A Manager kód utolsó számjegyének 
lenyomásakor azonnal hall egy kettős hangjelzést és mindaddig lenyomva kell tartania 
a gombot, amíg ezt a kettős jelzést ismét nem hallja. A LED folyamatosan világít. 
Ügyeljen arra, hogy az elsőként beadott felhasználói kód, soha ne a felfüggesztendő 
kód legyen. Ebben az esetben nem tudja majd felfüggeszteni. 

2. Üsse be a „2” számot, beviteli egység kétszer jelez és a „LED” továbbra is 
folyamatosan világit. 

3. Üsse be a felfüggeszteni kívánt kód számát (1 és 8 között), beviteli egység egyszer 
jelez. 

4. Felhasználó ideiglenesen fel lett függesztve. 
5. Ha valami hiba történt az eljárásban, akkor várjon 30 másodpercet, majd ismételje 

meg a 1-3. lépéseket. 
• Érvényes kód bevitele – dupla jelzés a beviteli egységen. 
• Érvénytelen kód bevitele – hármas jelzés a beviteli egységen, és a régi kód maradt 

érvényben. 
 

FELHASZNÁLÓI STÁTUSZ ELLEN ŐRZÉSE: ha nem tudja eldönteni, hogy a 

felhasználó aktív vagy fel van függesztve: 

1. Üsse be egy érvényes és érvényben Manager kódot és annak utolsó számjegyét 
folyamatosan tartsa lenyomva. A Manager kód utolsó számjegyének lenyomásakor 
azonnal hall egy kettős hangjelzést és mindaddig lenyomva kell tartania a gombot, 
amíg ezt a kettős jelzést ismét nem hallja. A LED folyamatosan világít  

2. Üsse be a „7” számot és tartsa lenyomva folyamatosan. A 7-es gomb lenyomásakor 
azonnal hall egy kettős hangjelzést. Mindaddig tartsa lenyomva amíg ismét nem 
hallja a kettős hangjelzést.  

3. Üsse be felhasználó számát (1 és 9 között). 
4. A beviteli egység egyszer jelez, ha a felhasználó aktív, kétszer jelez, ha a felhasználói 

kód fel lett függesztve, háromszor jelez, ha a felhasználói kód elérhető. A beviteli 
egység egy hosszantartó jelzést ad, ha a felhasználói kód nem elérhető. 

5. A kilépéshez üsse be „0”, vagy várja meg míg automatikusan kilép a zár  
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Időkésleltetett nyitás és jóváhagyási periódus beállítása 

Ezt a műveletet mindig nyitott ajtónál végezze! 

1. Üsse be a jelenleg érvényes kódját (1-2-3-4-5-6), és az utolsó számot tartsa 
lenyomva. A lenyomáskor azonnal hall egy kettős hangjelzést. Ez még csak a kód 
kettős hangjelzésű visszaigazolása, hogy érvényes nyitókód. Tartsa lenyomva 
mindaddig míg nem hallja még egyszer a kettős hangjelzést. A LED folyamatosan 
világít. Addig kódolható a zár ameddig a LED folyamatosan világit. Ha elalszik a 
LED akkor az 1-es pontot kezdje előröl.  

2. Üsse be a „9”-es számot. A beviteli egység kétszer csipog. 
3. Üsse be a időkésleltetés értékét 00 és 99 perc között. Példa: ha 5 percet szeretne 

beállítani, akkor üsse be a „0”-t és utána a „5”-t. 
4. Üsse be a jóváhagyási periódus értékét 00 és 19 perc között. Példa: ha 2 percet 

szeretne beállítani, akkor üsse be a „0”-t és utána a „2”-t. 
5. Üsse be újra az értékeket, hogy megerősítse a beállításokat. A beviteli egység kétszer 

jelez, a beállítások aktívak. 
 

Megjegyzés: Amennyiben a korábban beállított időskésleltetés értékeit törölni (vagy 
csökkenteni) szeretné el kell indítani egy szabályos nyitási procedúrát, majd a jóváhagyási 
periódus alatt be kell lépni a menübe, az időkésleltetés beállítás menüpontba, majd 
beállítani a „0000” (vagy a kívánt értékeket) kétszer, és ezzel töröltük (vagy 
csökkentettük) az időkésleltetés beállításait. 

 

 


