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Code wijzigen

–  Voer de geldige openingscode in 
–  Druk op “Enter“ en draai de draaiknop een kwart om in de richting  

van de wijzers van de klok. 
–  Open de kluis en wacht tot de groene LED boven het icoon  

“Openen“ is uitgedoofd. Druk dan op de rode knop aan de binnenkant 
van de kluisdeur (de gele LED knippert tweemaal samen met 2 hoge 
geluidssignalen)

–  Tijdens het programmeren licht de gele LED op. Voer de nieuwe 
openingscode (3 – 8 cijfers) in en druk op “Enter”. Als de code met 
succes werd gewijzigd, weerklinken er 2 hoge geluidssignalen en 
knippert de groene LED tweemaal ter bevestiging. 

Openen met het noodslot

–  Verwijder de schroeven in het batterijvak en schuif het  
batterijvakdeksel naar beneden.

– Verwijder de batterijen.
–  Steek de noodsleutel nu in het slot en draai deze in de richting van de 

wijzers van de klok tot aan de aanslag.
–  Draai de draaiknop een kwart in de richting van de wijzers van de klok  

en open de deur.

Buiten gebruik stellen
Geachte klant,
Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen. Als u van 
plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan aan dat 
allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten die 
hergebruikt kunnen worden.

We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische 
installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval 
verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld 
moeten worden. Vraag a. u. b. bij het betreffende kantoor 
van uw stad/gemeente om informatie die de inzamelplaatsen 
van elektrisch en elektronisch afval betreffen.

Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot  
EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz

Algemeen

Als een handeling met succes werd uitgevoerd, licht op het einde de groene 
LED boven het icoon “Openen” op, het oplichten van de rode LED boven de 
icoon “Invoer geweigerd / Blokkeertijd / Batterij” geeft aan dat de handeling 
foutief is. In dit geval blijven de oorspronkelijke instellingen behouden. Het 
knipperen van de gele LED signaleert een toetseninvoer. 

Technische gegevens

Aantal Code 1

Codelengte 3 – 8 cijfers

Blokkeertijden Ana 3 × verkeerde code-invoer 5 minuten

Stroomtoevoer 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Toeg.  
omgevings-
voorwaarden

-15 °C / +50 °C / tot 95 %  
rel. luchtvochtigheid  
(niet condenserend)

Geluidssignalen

1 x toetsenbevestiging
2 x code correct, toegang tot het programmeren
7 x code foutief

Ingebruikname

Verwijder de schroeven van het batterijvakdeksel met de meegeleverde 
inbussleutel (maat 1,5) en schuif het deksel met het  -logo naar 
beneden. Steek de noodsleutel nu in het slot en draai deze in de richting  
van de wijzers van de klok tot aan de aanslag. Draai de draaiknop een 
kwart in de richting van de wijzers van de klok en open de deur. Plaats de 
batterijen die zich in de kluis bevinden (4 stuks, LR6 / AA / 1,5V / alkaline) en 
schroef het batterijvak opnieuw vast. Druk dan op de rode knop aan de 
binnenkant van de kluisdeur (de gele LED knippert tweemaal samen met 
2 hoge geluidssignalen) Tijdens het programmeren licht de gele LED op. 
Voer de nieuwe openingscode (3 – 8 cijfers) in en druk op “Enter”. Als de 
code met succes werd gewijzigd, weerklinken er 2 hoge geluidssignalen en 
knippert de groene LED tweemaal ter bevestiging. 

Openen met de openingscode

– Voer de geldige openingscode in 
–  Druk op “Enter“ en draai de draaiknop een kwart om in de richting van 

de wijzers van de klok.

Structuur

Afbeelding

 Delete-toets 

 Openen

 Toetsenbevestiging

  Invoer geweigerd / Blokkeertijd / Batterij

  Enter-toets 

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing voor u met de 
programmering begint.

Belangrijke instructies

–  Bewaar de cijfercode en noodsleutel (het noodslot bevindt zich onder de  
4 batterijen) op een veilige plaats buiten de kluis.

– Gebruik geen persoonsgegevens (vb. Geboortedatum, telefoonnr. …)
–  Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert u 

a. u. b. de batterijen.
–  Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw handelaar.
–  De kluis bereikt zijn voorziene veiligheidsfunctie pas na bevestiging aan 

een massief gebouwonderdeel. Gebruik de voorziene verankeringspunten 
(aan muur en / of bodem) om de nodige verbinding ter plaatse te maken.

Freestanding home safe
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