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SAFETRONICS NTR 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 

 
FIGYELEM!    
Használatbavétel előtt gondosan tanulmányozza a kezelési útmutatót! 
A vésznyitó kulcsokat biztonságos helyen tartsa, de soha ne tárolja a széfben! 
A kulcsot csak vészhelyzetben használja (ha elfelejtette a kódot, a széf elektronikai hibája esetén, 
vagy ha lemerültek az elemek). 
Elveszett kulcsot a gyártó nem tud pótolni! 
A széfet rögzíteni kell, az alján vagy a hátulján erre a célra kialakított furatokon keresztül, a 
MABISZ irányelvek szerint. 

1. Alapinformációk: 
- A széf hat számjegyből álló kód bevitele után lesz nyitható.  
- Az érvényes kód elfogadását az elektronika rövid hangjelzéssel és a zöld LED dióda 

felvillanásával jelzi. 
- Az elektronikus zár egyes állapotait rövid hangjelzések, és a LED diódák felvillanásai jelzik 
- A széf zárt állapotban, és aktiválva kerül forgalomba. A gyárilag beállított kód  ”00 00 00”.   
- Az elemek cseréjekor legálabb 2 percet kell várni a régi elemek eltávolítása és az újak 

behelyezése közt. 
- Az elemek cseréje után a széf az aktiválást az összes LED dióda háromszori felvillanással, és a 

”HELLO” melódiával jelzi. 
   

2. A széf első nyitása: 
- A széf nyitása az előre beállított ”00 00 00” kódnak a billentyűzeneten való beadásával 

történik. A gombok lenyomását hangjelzés kíséri. Üsse le az „ENTER” gombot. 
- A kód bevitele után felvillan a zöld LED dióda, hallható egy hangjelzés és a zárszerkezet 
- 3 másodpercre kinyilik. 
- ez alatt az idő alatt a fogantyú jobbra történő teljes elfordítasával a zár kinyílik. 
 

3. Az új kód beállítása: 
- az új kód beállitása vagy a régi megváltoztatása csak az ajtó nyitott állapotában (a fogantyú 

jobbra történő elfordításával) lehetséges. 
- Az ajtó belső oldalán lévő INSERT AKTIVATOR nyílásba helyezze be az aktivátort, és rövid 

időre nyomja meg. (A HT típusnál az ajtó belső oldálan lévő gombot nyomja be, majd engedje 
fel). 

- Engedje fel és vegye ki az aktivátort a nyílásból.  
- A hangjelzés és a zöld LED dióda villogása jelzi, hogy be lehet vinni az új 6 számjegyű kódot   
- Adja be az Ön által kiválasztott 6 számjegyű kódot a billentyűzeten. Kódbevitelnél az ENTER 

és a CLEAR billentyűket ne használja. 
- A billentyűk lenyomását hangjelzés és a zöld LED felvillanása követi. 
- A 6. szám beadásakor az utolsó szám bevitele után a zöld LED dióda folyamatosan világít.  
- Az új 6 számjegyű kód megerősítése az ENTER billentű lenyomasával történik. 
- Az új 6 számjegyű kód elfogadását az elektronika a ”New code” dallam hangjelzéssel és a zöld 

LED dióda elalvásával jelzi. 



 

 

2
- Ha a kód beadása közben hiba történt, a CLEAR billentyűvel kitörölheti az addig 

beadott kódot, és újra beadhatja a megfelelő számokat. 
- Az egyes számjegyek beadása között legfeljebb 6 másodperc lehet. 
- A 6 másodperc elteltével felvillan a piros LED dióda, a széf rövid hangjelzést ad, és az új kód 

törlődik, és érvényben marad a régi kód. 
- Ebben az esetben a kód módosításához a teljes műveletet elölről kell kezdeni.. 

4. A széf bezárása: 
- Csukja be a széf ajtaját, fordítsa el a fogantyút ütközésig balra, és a zárrendszer automatikusan 

bezáródik.  
- A fogantyú jobbra fordításával megbizonyosodunk a széf bezárt állapotáról.  
- A széf csak az érvényes kóddal vagy a kulcsal nyitható. 

5. A széf nyitása: 
- Adja meg a 6 számjegyű kódot majd üsse le az „ENTER” gombot. 
- Ha a megadott kód megfelelő, világít a zöld LED dióda és az elektronikus zár kinyílik. 
- A fogantyút ütközésig fordítsa jobbra és nyissa ki az ajtót. 
- A zár 3 másodpercig nyitott. Ha ezen idő alatt nem történik meg a kilincsszerkezet nyitása, az 

elektronikus zár újra bezár. 
- Ha a kód hibás, felvillan a piros LED dióda és felhangzik az ”ERROR” dallam. 
- Három sikertelen nyitási kisérlet után az elektronikus zár 10percre letilt. Ez alatt az idő alatt 

nem lehetséges a széf nyitása még az érvényes kóddal sem. Ilyenkor bármelyik billentyű 
lenyomására felhangzik a ”Hold” melódia és 3 másodpercre felvillan a piros LED. 

- 10 perc elteltével be lehet adni a helyes kódot a széf nyitásához. 
- Ha a széf nyitásakor az elektronika azt érzékeli, hogy az elemek lemerültek, az 

”ERROR”dallam lejátszásával és a narancssárga LED dióda jelzésével figyelmeztet. 

6. A széf vésznyitása: 
- A kód elfelejtése, vagy az elemek kimerülése, esetleg az elektronika meghibásodása esetén a 

zárat kulccsal is ki lehet nyitni. 
- A kulcsot a behelyezés után fordítsa jobbra, ezzel kinyílik az eletronikus zár, ez lehetővé teszi a 

fogantyú jobbra fordítását és az ajtó nyitását. 

7. Az elemek állapotának ellenőrzése: 
- A gyártó az elemek félévente történő ellenőrzését javasolja. 
- Az elemek ellenőrzése zárt ajtó esetén lehetséges, az ENTER billentyű lenyomásával. 
- Ha az elemek állapota megfelelő, akkor ezt az elektronika a három LED egyszerre történő 

felvillanásával és a ”Hello”melódia felhagzásával jelzi. 
- Ha az elemek állapota nem megfelelő, akkor felhangzik az ”Error”dallam és csak a 

narancssárga LED világit. 
- A széfben 4db 1,5V alkali C (baby) típusú elem található, az elemek cseréjekor használja ugyan 

azt a tipust azonos gyártótól. 
- A gyártó nem vállal felelősséget az elemek élettartalmára. 
- A használt elemeket erre a célra rendszeresített, szelektív gyűjtőbe dobja. 

8. Az elektronika meghibásodása: 
- Az elektronika meghibásodásakor bármely billentyű lenyomására, egyszer vagy kétszer 

felvillan a piros LED és az ”Error”dallam felhangzik, vagy ha egyáltalán nem reagál, akkor 
csak kulccsal lehet kinyitni a széfet. 

- Cserélje ki elemeket és járjon el a 3. pontban leírtak szerint. Ha az új kód beadása, illetve a 
”Reset” gomb benyomása után sem működik, megfelelően a zár, hívjon szerelőt, és értesítse a 
forgalmazót! 


