
 

 

10-100 
Bútorszéf 

Használati útmutató 
 
Köszönjük, hogy a KALE elektronikus bútorszéfjét választotta. 
KÉRJÜK, KÖRÜLTEKINTŐEN OLVASSA EL, ÉS KÖVESSE ENNEK A KÉZIKÖNYVNEK AZ 
UTASÍTÁSAIT, MIELŐTT HASZNÁLNÁ A SZÉFET. 
 
TERMÉKJELLEMZŐK 
 
1 – Biztonsági kulcs takaró                                                   5 
2 – Széfnyitó forgatógomb          
3 – Tartalék tápellátás csatlakozás          2      4 
4 – Kódbillentyűzet  
5 – LED kijelző      1 
            3 
 
 
A KALE széf egy idővezérelt elektromos zárral rendelkezik, melynek felhasználói kódjai 
megváltoztathatók. Kiegészítő szolgáltatás a külső elem csatlakoztathatóság és a LED kijelző. 
Kényelmes és biztonságos tárolást biztosít tárgyak és értékek számára az Ön otthonában. 
 
FELHASZNÁLÓI KÓD BEÁLLÍTÁSA  
 
(Ennél a műveletnél a széf ajtajának nyitva kell lennie!) 

1. Nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt. A kék LED kijelzőn „---„ lesz látható. 
2. Üsse be az új felhasználói kódot (1-8 számjegy). 

3. A nyugtázáshoz nyomja meg a # gombot. 

4. A LED kijelzőn az IN lesz látható. 
5. Az új felhasználó kód beállítva a széf nyitásához. 

Megjegyzés: Javasoljuk, hogy hagyja nyitva a széf ajtaját és gyakorolja az új kód használatát, mielőtt 
becsukja az ajtót. 
 
MESTER KÓD BEÁLLÍTÁSA 
 
(Ennél a műveletnél a széf ajtajának nyitva kell lennie!) 
 

1. Nyomja meg a # gombot. 

2. Egy hangjelezést hall és a kijelzőn „--------„ lesz látható. Adja meg a régi mester kódot és 

a nyugtázáshoz nyomja meg a # gombot. 



3.  Üsse be az új mester kódot (1-8 számjegy) és a nyugtázáshoz nyomja meg a # gombot. 
 

4. A LED kijelzőn az IN lesz látható és egy hangjelzést hall nyugtázásként. 

5. Az új mester kód beállítva. (Gyári alapértelmezett: 8-8-8-8-8-8) 

A SZÉF HASZNÁLATA 
 
Kinyitás 
 

1. Nyomja meg a # gombot. 

2. Üsse be az 1-8 számjegyű felhasználói kódját és nyomja meg a # gombot. (Gyári 
alapértelmezett: 1-2-3-4). 

3. A LED kijelzőn az open lesz látható. 

4. Fordítsa el a nyitógombot jobbra és nyissa ki az ajtót. 

Megjegyzés: Ha nem akarja, hogy a személyes kódja megjelenjen a kijelzőn, a # gombot követően 

nyomja meg a *gombot. Ez a funkció minden nyitás után törlődik. Ha a rossz kódot adott meg, akkor a 
kijelzőn az „error” felirat látható. Amennyiben háromszor egymás után rossz kódot ad meg, a sziréna 
10 másodpercre megszólal és a széf nyitása 3 percre letiltódik. 
 
Nyitás vészhelyzetben 

1. Távolítsa el a biztonsági kulcs takarót. 
2. Helyezze a nyílásba a megfelelő kulcsot és fordítsa el az óra járásával ellentétes irányban. 
3. Fordítsa el a nyitógombot az óra járásának megfelelően és nyissa ki az ajtót. 

 
Rázkódásvédelem funkció 
Ha megnyomja a * gombot, a kijelzőn az „ALErt on” felirat jelenik meg és a széf védett állapotba 
kerül. Amennyiben valaki erősen megrázza vagy elmozdítja a széfet, a sziréna bekapcsol mindaddig, 
amíg egy érvényes felhasználói kódot be nem ütnek. A funkció aktiválásához a széf bezárása után 

minden esetben meg kell nyomni a * gombot. 
 
Bezárás 
 

1. Csukja be az ajtót. 
2. Fordítsa el a nyitógombot az óra járásával ellentétes irányba az ajtó bezárásához. 

 
 
ALACSONY ELEMFESZÜLTSÉG 
 
Amikor az elemek lemerülőben vannak, a kijelzőn a „Lo-BATTE” felirat látható, jelezve, hogy amint 
lehet, ki kell cserélni az elemeket újakra. Miután kicserélte az elemeket, az eddig használt kód nem 
változik meg. 
 
Ha az elemek teljesen lemerültek és nem szolgáltatnak a működtetéshez megfelelő feszültséget, 
helyezzen 4 db. új, 1.5V AA típusú elemet a széfhez mellékelt külső elemtartóba. Csatlakoztassa a 
kódzár alatt lévő aljzatba a külső elemtartó dugaszát. Nyissa ki a széfet a fentebb leírt nyitási eljárást 
követve és cserélje ki a belső elemeket újakra. 
 
 
 
 



MESTER KÓD BEÁLLÍTÁSA (ABBAN AZ ESETBEN, HA A RÉGIT ELFELEJTETTE) 
 

1. Nyissa ki a széfet a biztonsági kulccsal. 
2. Csavarozza ki az elektronika hátlapját rögzítő csavarokat. 
3. Vegye le a hátlapot. 
4. Nyomja meg a „0” billentyűt kétszer, majd nyomja meg a reset nyomógombot az alaplapon. 

5. Üsse be az új mester kódot (1-8 számjegy) és a nyugtázáshoz nyomja meg a # gombot. 

6. A LED kijelzőn az IN lesz látható és egy hangjelzést hall nyugtázásként. Az új mester kód 
eltárolva. 

 
FIGYELMEZTETÉSEK 
 
- Kérjük, körültekintően olvassa el, és kövesse ennek a kézikönyvnek az utasításait, mielőtt használná 
a széfet. 
- CSAK alkáli elemeket használjon. A készülék ceruza akkumulátorokról történő tápellátása hibás 
működést eredményezhet. 
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A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után. 

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk. 

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja. 


