
KEY SAFE

pl Key Safe – Instrukcja obsługi 
urządzenia
Szanowni Klienci,

Dziękujemy za wybranie wyrobu KEY SAFE 
marki BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umożliwia 
wkładanie kluczy dowolnego typu lub innych 
wartościowych przedmiotów.

Ważne: Przed rozpoczęciem montażu lub 
procesu zmiany kodu należy się zapoznać 
z kompletną instrukcją obsługi.

Życzymy aby się Państwo czuli z wyrobem 
KEY SAFE bezpiecznie.

Spółka BURG-WÄCHTER KG

Otwarcie
Przesuń drzwiczki żaluzji w dół, aby odsłonić 
tarcze i przycisk zwalniający drzwi. Proszę 
ustawić 4 tarcze numeryczne w ustawionej 
uprzednio kombinacji, chwycić osłonę 
zewnętrzną i pociągnąć do siebie górną część 
wyrobu KEY SAFE.

Zmiana kombinacji numerycznej
1. Po wprowadzeniu ważnego kodu należy 
otworzyć KEY SAFE (ustawienie fabryczne 
“0 - 0 - 0 - 0“) po czym należy przyciągnąć 
górną część do siebie.

2. Kołek resetu należy przesunąć w lewo 
w dół, zgodnie ze znakiem strzałki (rys. 2 ).

3. Za pomocą tarcz numerycznych należy 
wprowadzić nowy kod do otwierania. Należy 
się upewnić, że wszystkie cyfry są pośrodku 
i zostały zauważalnie zatrzaśnięte.

W razie zagubienia kodu otwarcie wyrobu 
KEY SAFE nie jest już możliwe!

4. Kołek resetu należy przesunąć z powrotem 
do położenia wyjściowego.

5. Zamknąć część górną i skontrolować 
funkcjonalność.

Zamknięcie
Po zamknięciu części górnej należy przekręcić 
tarcze místný číselný kód szyfrowe.

Producent zaleca zmianę kodu místný číselný 
kód szyfrowe razw tygodniu.

Pomyłki i zmiany zastrzeżone.
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cz Key Safe – Návod k obsluze
Vážení zákazníci,

Děkujeme vám, že jste si vybrali vý robek KEY 
SAFE značky BURG-WÄCHTER. KEY SAFE 
umožňuje ukládání klíčů jakéhokoli typu či 
jiný ch cenný ch předmětů.

Důležité: Před zahájením montáže nebo 
změny kódu si, prosím, prostudujte 
kompletní návod k obsluze.

Přejeme vám, abyste se s vý robkem KEY SAFE 
cítili bezpečně.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Otevření
Posuňte dvířka závěrky dolů a odkryjte voliče a 
tlačítko pro uvolnění dveří. 4 číslicové kotouče 
nastavte do přednastavené kombinace, 
uchopte vnější kryt a přitáhněte horní díl 
vý robku KEY SAFE k sobě.

Přestavení číselné kombinace
1. Zadáním platného kódu otevřete KEY SAFE 
(nastavení z vý roby “0 - 0 - 0 - 0“) a přitáhněte 
horní díl směrem k sobě.

2. Posuňte resetovací kolíček doleva dolů tak, 
jak je znázorněno šipkou (obr. 2 ).

3. Pomocí číslicový ch kotoučů nastavte nový  
kód pro otvírání. Ujistěte se, že jsou jednotlivé 
číslice umístěny uprostřed a jednoznačně 
zaklaply.

Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již 
otevření zařízení KEY SAFE možné!

4. Resetovací kolíček posuňte zpět do 
vý chozí polohy.

5. Zavřete víko a zkontrolujte funkci krabice 
pomocí nové kombinace.

Uzavření
Kombinace musí být kódována otáčením 
čtyř čísel.

Vý robce doporučuje číselný  kód jednou 
tý dně změnit.

Omyly a změny vyhrazeny.

BA Key Safe 50 mlo/kar 01/2019


