
KEY SAFE

fi Key Safe – käyttöohje
Hyvä asiakas,

kiitos, että olet valinnut BURG-WÄCHTERin 
KEY SAFEn. KEY SAFE mahdollistaa kaiken-
laisten avainten ja/tai muiden arvoesineiden 
turvallisen säilytyksen.

Tärkeää: Lue koko käyttöohje, ennen kuin 
aloitat asennuksen tai muutat koodin.

Toivotamme sinulle turvallisuutta ja elämän-
laatua KEY SAFEsi kanssa.

BURG-WÄCHTER KG

Avaaminen
Tuo säätöpyörät ja oven avaaja näkyviin 
työntämällä suojaluukku alas. Aseta 4 nume-
ropyörää ennalta asetettuun yhdistelmään, 
tartu koteloon ulkoa päin ja vedä KEY SAFEn 
yläosaa itsesi suuntaan.

Numeroyhdistelmän muuttaminen
1. Avaa KEY SAFE asettamalla voimassa oleva 
avauskoodi (tehdasasetus 0 - 0 - 0 - 0) ja 
vetämällä yläosaa itsesi suuntaan.

2. Työnnä nollaustappi alas vasemmalle nuo-
len esittämällä tavalla. (Kuva 2 ).

3. Aseta uusi avauskoodi numeropyörillä. 
Varmista, että numerot ovat keskellä ja kun-
nolla lukkiutuneet paikoilleen.

Jos kadotat avauskoodin, KEY SAFEn 
avaaminen ei ole enää mahdollista.

4. Työnnä nollaustappi takaisin alkuperäiseen 
asentoon.

5. Sulje yläosa ja tarkista toiminta.

Sulkeminen
Numeropyörät on säädettävä yläosan sulkemi-
sen jälkeen.

Asennusohje
Huomio: Ota huomioon, että asennusalus-
tasta riippuen erityiset ruuvit ja ankkurit 
parantavat kiinnitysvoimaa.

KEY SAFE kiinnitetään seinään niin, että 
sarana on alhaalla.

Käytä pohjalevyn reikiä porausreikien 
merkitsemiseen. Poraa ankkuriasennuksessa 
merkityt reiät poralla Ø 6 mm ja aseta ankkuri 
seinään. Kiinnitä KEY SAFE ruuveilla seinään.

Varmista, että KEY SAFE asennetaan mahdol-
lisimman huomaamattomaan ja suojattuun 
paikkaan, jossa on riittävästi valoa numeroi-
den tunnistukseen.

On suositeltavaa, että numeroita kierretään 
kerran viikossa.
Varaamme oikeuden painovirheisiin ja muutoksiin.
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el Οδηγίες χρήσης Key Safe
Αγαπητέ πελάτη,

ευχαριστούμε που επιλέξατε το KEY SAFE της 
BURG-WÄCHTER. Το KEY SAFE σάς επιτρέπει να 
φυλάσσετε με ασφάλεια κλειδιά διαφόρων ειδών 
και/ή άλλα αντικείμενα αξίας.

Προσοχή: Προτού ξεκινήσετε την εγκατά-
σταση και/ή την αλλαγή κωδικού, διαβάστε 
όλες τις οδηγίες χρήσης.

Ευχόμαστε να απολαμβάνετε ασφάλεια και 
ποιότητα ζωής με το KEY SAFE σας.

BURG-WÄCHTER KG

Άνοιγμα
Κατεβάστε το προστατευτικό κάλυμμα για να 
εμφανίσετε τα κουμπιά ρύθμισης και το κουμπί 
απασφάλισης πόρτας. Γυρίστε τα 4 αριθμητικά 
περιστρεφόμενα κουμπιά στον προεπιλεγμένο 
συνδυασμό, πιάστε εξωτερικά το περίβλημα και 
τραβήξτε το πάνω τμήμα του KEY SAFE προς το 
μέρος σας.

Αλλαγή αριθμητικού συνδυασμού
1. Ανοίξτε το KEY SAFE, εισάγοντας τον έγκυρο 
κωδικό ανοίγματος (εργοστασιακή ρύθμιση 
«0 - 0 - 0 - 0») και τραβώντας το πάνω τμήμα 
προς το μέρος σας.

2. Σπρώξτε τον πείρο επαναφοράς αριστερά 
προς τα κάτω όπως υποδεικνύει το βέλος 
(εικ. 2 ).

3. Ρυθμίστε έναν καινούργιο κωδικό ανοίγματος 
με τα περιστρεφόμενα κουμπιά. Βεβαιωθείτε ότι 
οι αριθμοί βρίσκονται ακριβώς στο κέντρο και ότι 
έχουν ασφαλίσει στη θέση τους.

Αν τυχόν χάσετε τον κωδικό ανοίγματος, δεν 
θα μπορείτε πλέον να ανοίξετε το KEY SAFE!

4. Ξανασπρώξτε τον πείρο επαναφοράς πίσω 
στην αρχική θέση του.

5. Κλείστε το πάνω τμήμα και ελέγξτε τη 
λειτουργία.

Κλείσιμο
Αφού κλείσετε το πάνω τμήμα, πρέπει να γυρίσε-
τε τα αριθμητικά κουμπιά σε τυχαίες θέσεις.

Οδηγίες εγκατάστασης
Προσοχή: Προσέξτε ότι ανάλογα με το υπόστρω-
μα της εγκατάστασης, οι ειδικές βίδες και τα βύ-
σματα συμβάλλουν σε μια αποτελεσματικότερη 
στερέωση.

Το KEY SAFE στερεώνεται στον τοίχο με τον 
μεντεσέ προς τα κάτω.

Χρησιμοποιήστε τις τρύπες στην πλάκα της 
βάσης ως πρότυπο για να επισημάνετε τα 
σημεία διάτρησης. Για εγκατάσταση με βύσματα, 
χρησιμοποιήστε τρυπάνι Ø 6 mm για να ανοίξετε 
τις τρύπες που επισημάνατε και τοποθετήστε 
τα βύσματα στον τοίχο. Στερεώστε το KEY SAFE 
στον τοίχο με βίδες.

Προσέξτε ότι το KEY SAFE θα πρέπει να εγκαθί-
σταται σε ένα όσο το δυνατόν πιο διακριτικό και 
προστατευμένο σημείο, με επαρκή φωτισμό για 
την αναγνώριση των αριθμών.

Συνιστάται να γυρίζετε τους αριθμούς μία φορά 
την εβδομάδα.
Με την επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.


