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SAFEtronics – ZSL, NTR, TSS elektronikus zár kezelési útmutató 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mielőtt a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt 

állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből 

adódó működési zavarokért, továbbá tárgy és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza. 
Vésznyitó kulcsos  széfek esetén a kulcsot kellően elrejtve és ne a széfbe zárva tárolja!  

 
 

Általános tudnivalók a zárról:  

A zár 1db. 6 számjegyű kóddal működik.(pl.1-2-3-4-5-6). Minden egyes billentyű megnyomást rövid hangjelzés és egy fényjelzés 
(LED) követ. Az érvényes kód után dallam és zöld (LED) fényjelzés ”OK” jelzi a helyes kódot. Érvénytelen kód beütése során 

dallam és piros fényjelzés ”ERROR” jelzi a hibás kódot. A beütött kód után kb.4 másodperc van, hogy eltekerjük a kilincset és 
kinyissuk a széfet. Az elemek kevés töltöttségét illetve cseréjét a ”BAT” sárga LED kivillanása jelzi. Elemcsere: Az elemek közti 

csere alkalmával pár percet kell várni a kivett és berakott elemek közt. Csak is jó minőségű elemet vásároljon! Kétféle elektronikus 
zár van: (E)=elektronikus számzár vagy (ME)=elektronikus számzár vésznyitó kulccsal. 

 

Nyitás kóddal:  
Üsse be az aktuális kódot (Gyári kód=0-0-0-0-0-0) és nyomja meg az ”ENTER”-t. Majd 3 másodpercen belül forgassa el az 

óramutató járásával megegyező irányba a kilincset ütközésig (ha túl lépte az időt a zár automatikusan visszazár). Most már ki 
tudja nyitni a széf ajtaját.  

 

 
Zárás:  

Csukja be a széfajtót és fordítsa vissza a kilincset az óramutató ellenkező irányába (ütközésig). Az ajtó bezárult. Minden esetben 
ellenőrizze a kilincs visszanyitásával az ajtót, hogy valóban bezárt állapotban van.  

 
Fontos: A kódokat kezelje bizalmasan. Ne használjon személyes adatokat (pl.: születésnap, telefonszám stb.). A széf használata 

előtt változtassa meg a gyári kódot és még nyitott ajtó mellett próbálja is ki, mielőtt bezárja széf ajtót. Érdemes párszor nyitott 

ajtó mellett kipróbálni az új kódot, hogy megbizonyosodjon róla biztosan, hogy milyen kódot állítottunk be.  
 

 
Új kód létrehozása:  

 

1. A széfajtó legyen nyitva és a zárnyelvek/hevederek behúzott állapotban legyenek.  
2. A széfajtó belsejében található ”AKTIVATOR” nyílásba (egyes típusoknál csak egy piros gomb található) helyezze be (vagy 

csak nyomja be) az aktivátort egy rövid időre. Hangjelzés és az „OK” zöld (LED) fényjelzés jelzi a programozás kezdetét. 
3. Üsse be az új 6 számjegyű kódot és nyomja meg az ”ENTER”-t. Rövid hangjelzés fogja jelezni a sikeres programozást és a 

zöld (LED) kialszik. 

 
Figyelem: programozásnál, ha 6 másodpercet meghaladja, akkor hosszú hang és piros (LED) fényjelzés jelzi az érvénytelen 

programozást és a régi kód marad érvényben. Kezdje, előröl a programozást, természetesen nyitott ajtónál. Mindig Próbálja ki 
nyitott ajtónál a programozás sikerességét.  

 
 

A széf vésznyitása:  

 
(ME) : Az elemek lemerülése vagy elvesztése esetén mindig ki lehet nyitni a vésznyitó kulccsal (kéttollú biztonsági kulcs). A széf 

belsejében lehet elemet cserélni. 
(E) : nincs vésznyitó kulcs, csak kóddal nyitható. Elemek lemerülése esetén kívülről lehet megtáplálni és nyitni a széfet. Az 

előlapon van két érintkezési pont. Polaritásra figyelni kell! 

 
Figyelem: manipuláció elleni védelem 2 érvénytelen kódbevitel után lép életbe. A zár 5 percig nem reagál semmire. A blokkoló 

idő alatt a zárat nem lehet kinyitni kóddal. Az 5 perc és 1 helyes kód után minden normál módon fog működni. Vésznyitó kulccsal 
nyitható! 
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