
KEY SAFE

hu Key Safe – Használati utasítás
Tisztelt vásárlónk!

Köszönjük, hogy a BURG-WÄCHTER KEY SAFE 
termékét választotta. A KEY SAFE biztonságos 
tárolást nyújt mindenféle kulcs és/vagy egyéb 
értéktárgy számára.

Fontos: Kérjük, hogy felszerelés vagy 
a kód átállítása előtt olvassa el a teljes 
kezelési útmutatót.

Kívánjuk, hogy a KEY SAFE termékkel élvezze 
a biztonságot és a jobb életminőséget.

BURG-WÄCHTER KG

Nyitás
Tolja lefelé a védőkupakot a beállítókerék 
és az ajtónyitó szabaddá tételéhez. Állítsa be 
a 4 számkereket az előre beállított kombiná-
cióra, fogja meg kívül a házat, majd húzza 
önmaga felé a KEY SAFE felső részét.

Számkombináció módosítása
1. Nyissa ki a KEY SAFE széfet az érvényes 
nyitókód beállításával (a gyári beállítás 
“0 - 0 - 0 - 0“), majd húzza saját maga felé 
a felső részét.

2. Tolja balra lefelé a visszaállító tűt a nyíllal 
jelzett irányba. ( 2 . ábra).

3. A számkerekekkel állítsa be az új nyitó-
kódot. Ellenőrizze, hogy a számok középen 
helyezkednek el és érezhetően bepattantak 
a helyükre.

Ha elveszti a nyitókódot, akkor 
a KEY SAFE nem nyitható ki többé!

4. Tolja vissza a visszaállító tűt a kiindulási 
helyzetbe.

5. Zárja a felső részt, majd ellenőrizze 
a működését.

Zárás
A felső rész zárást követően a számkerekeket 
át kell állítani.

Szerelési útmutató
Figyelem: Kérjük, vegye fi gyelembe, hogy 
felszerelési felülettől függően a speciális 
csavarok és dübelek tovább növelik a rögzítés 
hatásosságát.

A KEY SAFE a zsanérral lefelé felszerelhető 
a falra.

Fúrósablonként használja az alaplemez furata-
it és jelölje meg a furatok helyét. Dübeles 
rögzítés esetén Ø 6 mm-es fúrószárral fúrja ki 
a megjelölt furatokat, majd dugja be a dübe-
leket a falba. Csavarokkal rögzítse a KEY SAFE 
széfet a falban.

Ügyeljen arra, hogy a KEY SAFE széfet egy 
lehetőleg nem feltűnő és védett helyre szerel-
je fel, ahol elegendő fény áll rendelkezésre 
a számok elolvasásához.

A számokat ajánlatos hetente elfordítani.
A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk.
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sl Key Safe – Navodila za uporabo
Spoštovani kupec,

zahvaljujemo se, da ste se odločili za KEY SAFE 
proizvajalca BURG-WÄCHTER. KEY SAFE 
omogoča varno shranjevanje raznovrstnih 
ključev in/ali drugih dragocenih predmetov.

Pomembno: Preberite celotna navodila 
za uporabo, preden začnete z montažo 
oziroma spreminjanjem kode.

Želimo vam varnost in visoko kvaliteto življe-
nja z vašim KEY SAFE.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Odpiranje
Potisnite zaščitno loputo navzdol, da razkri-
jete nastavitvena kolesca in odpiralnik vrat. 
Nastavite 4 številska kolesca na prednastavlje-
no kombinacijo, zagrabite zunanjost ohišja in 
povlecite zgornji del KEY SAFE proti sebi.

Spreminjanje številčne kombinacije
1. Odprite KEY SAFE, tako da vnesete trenu-
tno veljavno kodo za odpiranje (tovarniška 
nastavitev je »0 - 0 - 0 - 0«) in povlecite 
zgornji del proti sebi.

2. Potisnite ponastavitveni zatič v levo 
navzdol, kot prikazuje puščica (sl. 2 ).

3. S številskimi kolesci nastavite novo kodo 
za odpiranje. Prepričajte se, da so številke na 
sredini in da so kolesca občutno zaskočila.

Če izgubite kodo za odpiranje, KEY SAFE 
ne bo več mogoče odpreti!

4. Potisnite ponastavitveni zatič znova 
v izhodni položaj.

5. Zaprite zgornji del in preverite delovanje.

Zapiranje
Po zapiranju zgornjega dela je treba zavrteti 
številska kolesca v naključne položaje.

Navodila za montažo
Pozor: Upoštevajte, da lahko glede na mon-
tažno podlago posebni vijaki in zidni vložki 
dodatno povečajo učinkovitost pritrditve.

KEY SAFE se na zid pritrdi tako, da je tečaj 
obrnjen navzdol.

Uporabite luknje na osnovni plošči kot 
šablono, da označite položaje izvrtin na zid. 
Če izdelek montirate z zidnimi vložki, izvrtajte 
označene luknje z vrtalnikom Ø 6 mm in 
vstavite zidne vložke v zid. Pritrdite KEY SAFE 
z vijaki na zid.

Priporočamo, da KEY SAFE montirate na čim 
bolj nevpadljivo in zaščiteno mesto, kjer je na 
voljo dovolj svetlobe, da lahko prepoznate 
številke.

Priporočamo, da številke zavrtite enkrat 
tedensko.
Pridržujemo si pravico do napak in sprememb.


