
Szerelési és használati útmutató 

A felszerelés és a használat előtt gondosan olvassa át ezt a 
használati útmutatót. Őrizze meg ezt az útmutatót mindad-
dig, amíg a terméket használja, és a termék használóit 
tájékoztassa a termék működéséről.

Kulcstároló  767 + 777 KeyGarage™

A kulcstároló kinyitása (1+2 ábra)

1. Nyissa le a fedlapot!
2. „Nyomja meg a „Reset”-gombot.
3. Adja meg a kiválasztott számkombinációt
(gyárilag nincs beállítva számkód).
4. Nyomja meg a nyitógombot és nyissa ki a kulcstárolót!

A kulcstároló 777 modell kengyelének nyitása
(5. ábra)

1. A kengyel kivételéhez nyomja balra a fémkeretet.
2. A kengyelt felfelé húzza ki. 
3. A kengyelt akassza fel a kiválasztott helyre és tolja 
   a kulcstárolóba a kengyelt!

A kombináció beállítása (3+4 ábra)

1. Nyomja meg a „Reset” gombot majd nyomja meg a 
    nyitógombot a kulcstároló nyitásához.
2. Válasszon egy tetszőleges számkombinációt, mely egytől 
    tízjegyű kombináció lehet.
3. A kiválasztott kombináció szerint fordítsa el 180°-al a 
    kiválasztott kombinációhoz tartozó sárga gombot. 
    (Az ehhez szükséges eszköz a csomagban található). Ezzel 
    beállításra került a kívánt kombináció.
4. Tesztelje a kiválasztott számkombinációt, miközben a 
    kulcstároló ajtaja nyitva van. Nyomja meg a „Reset” 
    gombot majd adja meg a beállított kombinációt. Ezt 
    követően nyomja meg a nyitógombot. Ha a nyomógombot 
    le tudja nyomni a kívánt kombináció beállítása sikerült.

A kulcstároló bezárása

1. Nyomja meg a „Reset” gombot.
2. Adja meg a beállított kombinációt.
3. Nyomja meg a nyitógombot és egyedileg zárja be a 
    kulcstároló ajtaját

Jótállás

Az ABUS termékeket a legnagyobb gondossággal tervezték és gyártották, és az érvényes elő-
írások alapján bevizsgálásra kerültek. A jótállás kizárólag olyan hiányosságokra vonatkozik, 
melyek anyag– vagy gyártási hibára vezethetők vissza. Amennyiben igazolhatóan anyag– vagy 
gyártási hiba áll fenn, akkor az ABUS a terméket saját belátása szerint megjavítja vagy 
kicseréli. A jótállás ebben az esetben az eredeti jótállási idő leteltével ér véget. Az ABUS-nak 
nem áll módjában egyéb jótállási és kártérítési igényt elfogadni. 
Az ABUS nem felel olyan hiányosságokért és károkért, melyek külső behatások (pl. szállítás, 
erőszakos behatás), szakszerűtlen kezelés, normál kopás és a használati útmutató figyelmen 
kívül hagyása miatt lépnek fel. A jótállási igény érvényesítése esetén a kifogásolt termékhez 
mellékelni kell a vásárlás dátumával ellátott eredeti vásárlási bizonylatot és a hiba rövid 
leírását. 
A műszaki módosítások jogát fenntartjuk. Tévedésekért és nyomdai hibákért nem vállalunk 
felelősséget. 
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ABUS Hungária Kft.
1139 Budapest, 
Lomb u. 31/b
www.abus.hu
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