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Abrir com código de abertura
– Introdução de um código de abertura
–  Prima „Enter“ e gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos 

ponteiros do relógio. 

Alteração de código
–  Introdução de um código de abertura 
–  Prima „Enter“ e gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos 

ponteiros do relógio.
–  Abra o cofre e espere até que o LED verde, que se encontra por cima do 

símbolo de disponibilidade de abertura, se apague. Prima o botão vermelho no 
interior da porta do cofre (o LED amarelo pisca duas vezes e emite, ao mesmo 
tempo, dois sinais sonoros altos).

–  O LED amarelo permanece aceso durante a operação de programação. 
Introduza o novo código de abertura (3-8 dígitos) e prima „Enter“. Quando o 
código é alterado com êxito, a alteração é confirmada com dois sinais sonoros 
altos e o LED verde pisca duas vezes. 

Abrir com chave de emergência
–  Retire os parafusos do compartimento das baterias e deslize  

a tampa para baixo.
– Retire as baterias.
–  Insira a chave de emergência na fechadura e rode-a para a  

esquerda até que esta pare.
–  Gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos ponteiros  

do relógio e abra a porta.

Eliminação
Caro cliente,
Por favor, ajude a evitar desperdícios. Se num determinado momento 
pretender desfazer-se deste produto, por favor, lembre-se que existem 
muitos componentes feitos de materiais preciosos neste dispositivo que 
podem ser reciclados.

Informamos que os resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos, assim como as baterias, não deverão ser descartados 
no lixo doméstico, devendo ser separados. Informe-se junto das 
autoridades competentes na sua cidade/comunidade sobre os 
pontos de recolha de lixo elétrico.

Em caso de dúvidas a respeito da declaração de conformidade CE, 
entre em contacto connosco através de info@burg.biz
 

Geral
Se uma operação é realizada com êxito, após a sua conclusão, acende-se o LED 
verde que se encontra por cima do símbolo de „Disponibilidade de abertura“. 
No caso de se acender o LED vermelho, por cima do símbolo de „Rejeição de 
entrada / Tempo de bloqueio / Bateria“ isto significa que a operação não foi bem 
sucedida. Neste caso, as configurações originais não são alteradas. Quando o LED 
amarelo pisca, isto significa que se premiu uma tecla.

Dados técnicos 

Número de códigos 1

Comprimento  
do código

3 – 8 dígitos

Tempo de bloqueio Após 3 tentativas com código errado 5 minutos

Fonte de 
alimentação

4 x MIGNON LR6 AA ALCALINAS

Condições 
ambientais 
permitidas

-15 °C / +50 °C / até 95 %  
Humidade relativa do ar  
(sem condensação)

Sinais sonoros
1 x Confirmação de tecla 
2 x Código correto, entrada no modo de programação
7 x Código incorreto

Entrada em funcionamento
Retire os parafusos da tampa da bateria com a chave sextavada fornecida 
(tamanho 1,5) e deslize a tampa com o logótipo   para baixo. Insira 
a chave de emergência na fechadura e rode-a para a esquerda até que esta 
pare. Gire o botão rotativo um quarto de volta no sentido dos ponteiros do 
relógio e abra a porta. Coloque as baterias que se encontram no cofre (4 baterias, 
LR6 / AA / 1.5V / Alcalinas) e volte a aparafusar o compartimento das baterias. Prima 
o botão vermelho no interior da porta do cofre (o LED amarelo pisca duas vezes 
e emite, ao mesmo tempo, dois sinais sonoros altos). O LED amarelo permanece 
aceso durante a operação de programação. Introduza o novo código de abertura 
(3-8 dígitos) e prima „Enter“. Quando o código é alterado com êxito, a alteração é 
confirmada com dois sinais sonoros altos e o LED verde pisca duas vezes. 

Estrutura

Imagens
 Tecla Delete

 Disponibilidade de abertura 

 Rejeição de entrada / Tempo de bloqueio / Bateria 

  Отказ на задачата / час на блокиране / батерии

  Tecla Enter

Importante: Leia todo o manual de instruções, antes de iniciar a 
programação.

Observações importantes
–  Guarde o código de numérico e chave de emergência (a fechadura de 

emergência encontra-se por debaixo das 4 baterias) num lugar seguro  
fora do cofre. 

–  Não use informações pessoais (por exemplo, o aniversário, o número  
de telefone, etc.)

–  Retire as baterias se não for utilizar o cofre durante muito tempo.
– Em caso de dúvidas ou problemas, contacte o seu distribuidor.
–  O cofre alcança sua função de proteção prevista apenas após a fixação a uma 

parte sólida do edifício. Utilize os pontos de fixação previstos (na parede e /  
ou chão) para proceder à necessária fixação estável.

Freestanding home safe
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