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Key Safe

6.  A fekete műanyag fedelet helyezze az ezüst  
színű csapra.

7.  Helyezze vissza a felső részt és ellenőrozze a működést.

Bezárás

A felső rész bezárása után forgassa el a számjegyeket 
tartalmazó korongokat.

Telepítési útmutató

Figyelem: Ne feledje, hogy a rögzítés hatékonyságát 
nagyban befolyásolhatja az alap és a speciális csavarok, 
tiplik tulajdonságai.

A KEY SAFE terméket úgy rögzítse a falra, hogy a  
pántok lefelé irányuljanak.

Az alaplapon található nyílások sablonként szolgálnak  
a fúráshoz.

A rögzítő tiplikhez a jelek alapján Ø 8 mm átmérőjű 
fúróval fúrjon lyukakat, majd helyezze be a tipliket a 
nyílásokba. 

A KEY SAFE terméket csavarok segítségével rögzítse  
fel a falra.

Ne feledje, hogy a KEY SAFE terméket lehetőség szerint 
nem feltűnő helyen kell felszerelni, ahol elegendő fény 
van a számjegyek megvilágításához.

A gyártó hetente egyszer a kód módosítását ajánlja.

A sajtóhibák és változtatások joga fenntartva.
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Spoštovane stranke,

čestitamo Vam, ker ste kupili proizvod KEY SAFE znamke 
BURG-WÄCHTER. KEY SAFE omogoča shranjevanje 
ključev vseh vrst ali drugih vrednih predmetov.

Pomembno: Pred montažo ali spremembo kode 
natančno preberite priložena navodila za uporabo.

Želimo Vam, da bi se z izdelkom KEY SAFE počutili varno.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Odpiranje

4 številčne kode nastavite v prednastavljeno 
kombinacijo, primite zunanji pokrov in povlecite zgornji 
del izdelka KEY SAFE proti sebi.

Spreminjanje številčne kombinacije

1.  Z vnosom veljavne kode preverite KEY SAFE 
(tovarniška nastavitev 0 - 0 - 0 - 0) ter povlecite  
zgornji del proti sebi.

1 2

2.  Odstranite majhen črn plastični pokrov, ki se nahaja 
neposredno pod srebrnim količkom v zgornjem  
delu (slika 1 )

3.  Količek za resetiranje premaknite levo navzdol tako kot 
kaže puščica (slika 2 ).

4.  S številčnimi koluti nastavite novo kodo za odpiranje. 
Prepričajte se, če se posamezne številke, ki se nahajajo 
na sredini na svojem mestu.

Odpiranje KEY SAFE ni več možno, v kolikor 
izgubite kodo za odpiranje!

5.  Količek za reset premaknite nazaj v izhodiščni položaj.

6.  Črni plastični pokrov namestite na srebrni količek.

7.  Zaprite zgornji del in preverite delovanje.

Zapiranje

Ko zaprete zgornji del številke premešajte.

Navodilo za montažo

Opozorilo: Ne pozabite, da učinkovitost fiksiranja povečuje 
v odvisnosti od konkretne podlage tudi posebne vijake in 
stenske vložke.

Izdelek KEY SAFE se na zid fiksira tako, da bo obes  
obrnjen navzdol.

Odprtine v osnovni plošči izkoristite za označevanje 
vrtalne šablone.

Pri montaži stenskih vložkov izvrtajte označene odprtine 
s svedrom Ø 8 mm in vložite stenske vložke v zid. Z vijaki 
pritrdite izdelek KEY SAFE na zid.

Ne pozabite, da je KEY SAFE potrebno montirati  
na manj vidnem mestu, kjer pa je dovolj svetlobe za 
identificiranje številk.

Proizvajalec priporoča, da kodo spremenite vsaj enkrat  
na teden.

Tehnične spremembe in napake v besedilu pridržane. 
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Tisztelt Vásárlók,

Köszönjük, hogy megvásárolta a BURG-WÄCHTER 
márkájú KEY SAFE terméket. A KEY SAFE termék lehetővé 
teszi tetszőleges típusú kulcs vagy más értéktárgy 
elhelyezését. 

Figyelmeztetés: Telepítés vagy a kód módosítása 
előtt kérjük, olvassa el figyelmesen a használati 
utasítást.

Reméljük, hogy a KEY SAFE termék segítségével 
nagyobb biztonságban érzik magukat.

BURG-WÄCHTER KG társaság 

Kinyitás

A 4 db számjegyeket tartalmazó korongot fordítsa el az 
előre beállított kombináció szerint, fogja meg a KEY SAFE 
termék külső fedelét, majd húzza el maga felé.

A számkombináció beállítása

1.  Az érvényes kód megadásával nyissa ki a KEY SAFE 
terméket (a gyári beállítás “0 - 0 - 0 - 0“), majd húzza el 
maga felé a felső részt.

1 2

2.  Távolítsa el a kis fekete műanyag fedelet, amely a felső 
részben található ezüst színű csap alatt helyezkedik el 
( 1 . ábra).

3.  A Reset csapot tolja el balra lefelé, az ábrán látható nyíl 
irányában ( 2 . ábra).

4.  A számjegyeket tartalmazó korongok segítségével 
állítsa be az új nyitási kódot. Győződjön meg arról, 
hogy a számjegyek középen helyezkednek el és 
teljesen bekattantak a helyükre.

Amennyiben elveszíti a nyitási kódot,  
a KEY SAFE berendezést nem lehetséges kinyitni!

5.  A Reset csapot helyezze vissza eredeti helyére.


