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Felhasználási megjegyzés 
 

A károk és a kellemetlenségek elkerülése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el a következőket, és 
használja a terméket helyesen. 

● A felhasználók számára tilos a termék javítása. A telepítéshez és a karbantartáshoz kérjük, forduljon az 
SECDOOR HUNHGARY ügyfélszolgálatához. Telefonszám: 06 30 9464969. 

● A terméket NE szerelje be olyan helyen, ahol közvetlenül süti a nap! 

● Ne üzemeltesse ezt a terméket nedves kézzel. Kerülje el, hogy folyadékok, például víz és italok kerüljenek a 
zár testébe. 

● Az ujjlenyomatleolvasó és a képernyő törékeny. Ne használjon kemény tárgyakat. Egy ideig használat után 
az ujjlenyomatleolvasó felületén szennyeződés szenvedhet, és ez befolyásolhatja a használatát. Puha 
pamutkendővel megtisztíthatja. Használjon puha pamutszövetet a zárótest és éríntőképernyő tisztítására. Ne 
törölje le a terméket vízzel, benzinnel vagy alkohollal. 

● Ne távolítsa el az akkumulátort a képernyőn lévő felhasználók beállítása, ellenőrzése, hozzáadása vagy 
törlése közben. 

● Ha az ajtózár azt jelzi, hogy az akkumulátor lemerült, kérjük, időben töltse az elemet. Ha az akkumulátort 
nem cserélik ki időben, az ajtózár nem nyílik ki. Ilyen esetben az ajtó nyitása érdekében használhat egy 
telefonos gyorstöltőt a külső USB nyílásba. Az ajtózár kinyitása után azonnal töltse az elemet. 

● Az ajtózár fogantyújára tilos a nehéz tárgyak függesztése. 

● Az ajtózár felszerelése után kérjük, a lehető leghamarabb regisztrálja a felhasználót, és helyezze el a 
mechanikus kulcsot az ajtón kívül. Hagyja azt biztonságos helyen, hogy elkerülje a vészhelyzeteket, például az 
ajtózár meghibásodását. 

 

  



1. A zár felépítése 
 

 
 

  



2. A csomag tartalma 
 
Köszönjük, hogy az „OKOSKA” digitális zárat választotta. 
Az intelligens zár beállításához és használatához a következő kiegészítők tartoznak: 
 
 
1 Előlap:    1 darab 
2 Hátlap:   1 darab 
3 Hengerzárbetét:  1 darab 
4 Mechanikus kulcsok: 2 darab 
5 IC kártya:   2 db 
6 Kiegészítők, csavarok: 1 készlet 
7 Gumitömítés:  1 darab 
8 Akkumulátor töltő:  1 darab 
9. Akkumulátor  1 darab 
9 Felhasználói kézikönyv 
 

 
 

2. Az első beállítás 
 
Az alapértelmezett gyári kód: 123456#. 
Első belépés a beállítási menübe: Nyomja meg a csillag (*) gombot.  
Ha már beállította a rendszer jelszavát, akkor csillag+jelszó. 
A zár beállítási sémát megtalálja az alábbi táblázaton: 

 



Az bevitelt a „#” gombbal lehet végrehajtani, a „*” gombbal pedig visszaléphet az előző menübe. 
Navigálás lent a „8” gombbal, fent a „2” gombbal, balra a „4” gombbal” jobbra a „6” gombbal 
Először ajánlatos a fő jelszót beállítani a „fő jelszó beállítás” menüponttal. 

3. A zár beállítása 
Felhasználók: 
A rendszer 1 rendszergazát fogad, és több felhasználót. 
Mindenkihez társulhat egy ujjlenyomat, egy kód és egy kártya. 
A vendég felhasználók (A,B,C) egyszer csak egy időintervallumon belül nyithatják az ajtót. 
A felhasználó törléshez adni kel a felhasználó számát. 

A kétlépcsős nyitási módszerrel adni kell két azonosító módot (pld.: saját kártya és kód). 

Az automatikus záródás, az ajtónyitás után (x) másodperc múlva automatikusan zár. 

A beszereléskor be kell állítani a zárat a helyes nyitásirányba. Ha a „AJTÓZÁR GOMB” megnyomásával az ajtó 
bezár, akkor helyesen van beállítva, ellenkezőleg használni kell a „ajtó nyitásirány” menüpontot, a helyes 
beállításra (balos vagy jobbos). 

Amennyiben az egész beállításokat szeretne törölni és „tiszta lappal” kezdeni az elejéről, használja a „gyári 
beállítás visszaállítása” menüpontot. 

A naplóban meg lehet tekinteni a végzett műveletek idejét és felhasználói számokat idő szerint és felhasználó 
szerint. 

4. A zár telepítési rendje 

 
A zár telepítését célszerű és ajánlatos szakemberrel elvégezni! A jótállás nem érvényes, ha ez a termék nincs 
telepítve szakszerűen, rongált, módosított, ismeretlen személyektől. 



5. Óvintézkedések és karbantartás 
 
Óvintézkedések 

A csúcstechnológiát képviselő termékként a telepítés minősége közvetlenül befolyásolja az ajtózár szabályos 
használatát és élettartama hosszát. Ezért fel kell keresni az SECDOOR HUNHGARY ügyfélszolgálatát a szakszerű 
telepítésének megszervezéséhez az Ön számára. A telepítési folyamat szigorúan összhangban van a termék 
kézikönyvével. Ha bármilyen probléma merül fel a telepítés után, kérjük, forduljon a szervizünkhez, hogy 
gyorsan megoldjuk a problémát. 

Az ajtózár telepítése és vizsgálata után törölje az összes jelszót az első alkalommal, majd regisztrálja újra saját 
kezelési jelszavát, felhasználói jelszavát és IC-kártyáját, hogy megakadályozzák, a zár jogszerűtlen használatát. 
Miután a zárat hosszabb ideig használta, az akkumulátor alacsony feszültség esetén minden használatkor 
alacsony feszültségű riasztást kap. Kérjük, töltse fel az akkumulátort időben és ügyeljen a helyes telepítésre, 
hogy biztosítsa a zár normál használatát. Ha hosszabb ideig elhagyja otthonát és az akkumulátor lemerül, 
használhatja az SOS usb töltőt vagy a mechanikus kulcsot. 

  

Karbantartás  

Ne hagyja, hogy a zár maró hatású anyagokkal érintkezzen, hogy ne sérüljön a zárfelület védő réteg. A 
markolat az ajtó zár kulcsfontosságú része, TILOS a fogantyún függeszteni nehéz tárgyat. 

 


