
KEY SAFE

pt Key Safe – Manual de Instruções
Prezado cliente,

Muito obrigado por escolher o KEY SAFE 
da BURG-WÄCHTER. O KEY SAFE permite 
o armazenamento seguro de de qualquer 
tipo chaves e/ou outros objetos de valor.

Importante: Por favor, leia todo o manual 
de instruções antes de começar a instala-
ção ou alteração do código.

Desejamos-lhe segurança e qualidade de vida 
com o seu KEY SAFE.

BURG-WÄCHTER KG

Para abrir
Deslize a tampa protetora para baixo para 
exibir os mostradores e o botão de liberação 
da porta. Coloque os 4 diais na combinação 
predefi nida, segure a parte externa da caixa 
e puxe a parte superior do KEY SAFES na sua 
direção.

Alteração da combinação
1. Ajuste o código de abertura válido defi nido 
para abrir o KEY SAFE (confi guração de fábri-
ca: “0 - 0 - 0 - 0”) e puxe a parte superior na 
sua direção.

2. Deslize o pino de redefi nição para baixo 
e para a esquerda, conforme indicado pela 
seta. (fi g. 2 ).

3. Defi na um novo código de abertura 
a utilizar os diais. Certifi que-se de que os 
números estejam centralizados e visivelmente 
bloqueados.

Se perder o código de abertura, não será 
mais possível abrir o KEY SAFE!

4. Empurre o pino de redefi nição de volta 
para a posição inicial.

5. Feche a parte superior e verifi que a função.

Para fechar
Após fechar a parte superior, os diais devem 
ser ajustados.

Instruções de montagem
Atenção: Observe que, a depender da 
superfície de montagem, parafusos e buchas 
especiais aumentam ainda mais a efi cácia da 
fi xação.

O KEY SAFE é fi xado à parede com a dobradi-
ça voltada para baixo.

Utilize os orifícios na placa base como um 
molde para marcação. Com a montagem das 
buchas, faça os furos marcados com uma bro-
ca de Ø 6 mm e insira as buchas na parede. 
Fixe o KEY SAFE com parafusos na parede.

Observe que o KEY SAFE seja montado no lo-
cal mais discreto e protegido possível, com luz 
sufi ciente para reconhecimento dos números.

Recomenda-se girar os números uma vez por 
semana.
Reservado o direito a erros e modi� cações.

pt   Manual de 
Instruções

sv   Bruksanvisning

BA Key Safe 30_40 mlo/eba 08/2019

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Alemanha

1

2

www.burg.biz

B

A

B

A

B

A

B

A

sv Key Safe bruksanvisning
Kära kund,

Tack så mycket för att du har valt KEY SAFE 
från BURG-WÄCHTER. KEY SAFE möjliggör 
säker lagring av nycklar av alla slag och/eller 
andra värdesaker.

Viktigt: Läs hela bruksanvisningen innan 
du börjar med monteringen eller med 
kodändringen.

Vi önskar dig säkerhet och livskvalitet med 
din KEY SAFE.

Din BURG-WÄCHTER KG

Öppna
Skjut ner skyddskåpan för att frilägga 
justeringshjulen och dörröppnaren. Ställ in 
de fyra numrerade hjulen på den förinställda 
kombinationen, greppa utsidan av höljet och 
dra toppen av KEY SAFES mot dig.

Byte av sifferkombinationen
1. Öppna KEY SAFE genom att ställa in den 
giltiga öppningskoden (fabriksinställning 
”0 - 0 - 0 - 0”) och dra den övre delen 
mot dig.

2. Skjut återställningsstiftet längst ner åt 
vänster, som indikeras av pilen. (Bild. 2 ).

3. Ställ in en ny öppningskod med siffer-
hjulen. Se till att siffrorna är centrerade och 
kännbart låsta.

Om du förlorar öppningskoden är det 
inte längre möjligt att öppna KEY SAFE!

4. Skjut tillbaka återställningsstiftet till 
utgångsläget.

5. Stäng den övre delen och kontrollera 
funktionen.

Stäng
Efter att den övre delen har stängts måste 
ställningen av sifferhjulen ändras.

Monteringsanvisning
Varning: Observera att beroende på monte-
ringsytan ökar specialskruvar och dymlingar 
fästets effektivitet ytterligare.

KEY SAFE är fäst på väggen med gångjärnet 
vänt nedåt.

Använd hålen i bottenplattan som en mall 
för markering. Borra hålen med en Ø 6 mm 
borr för montering av dymlingar och sätt in 
dymlingarna i väggen. Fäst KEY SAFE med 
skruvar i väggen.

Se till att KEY SAFE är monterad på en så un-
dangömd och skyddad plats som möjligt men 
med tillräckligt ljus för att kunna se siffrorna.

Det rekommenderas att rotera siffrorna en 
gång i veckan.
Med reservation för fel och ändringar.


