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Deschiderea cu ajutorul codului
– Introduceţi codul valabil 
–  Apăsaţi „Enter“ şi deplasaţi mânerul rabatabil cu un sfert de rotaţie în  

sensul acelor de ceasornic.

Modificarea codului
–  Introduceţi codul valabil 
–  Apăsaţi „Enter“ şi deplasaţi mânerul rabatabil cu un sfert de rotaţie în sensul 

acelor de ceasornic.
–  Deschideţi seiful şi aşteptaţi, până se stinge dioda LED verde deasupra icoanei 

Pregătit pentru deschidere. Apăsaţi butonul roşu pe partea interioară a uşii 
seifului (dioda LED galbenă va clipi de două ori concomitent cu 2 semnale 
sonore înalte).

–  În timpul procesului de programare luminează dioda LED galbenă.  
Introduceţi noul cod (de 3-8 locuri) şi apăsaţi „Enter“. Modificarea cu succes  
a codului va fi confirmată de 2 semnale înalte concomitent cu o dublă clipire  
a diodei LED verzi. 

Deschiderea cu ajutorul lacătului de urgenţă
–  Îndepărtaţi şuruburile de pe capacul locaşului bateriilor  

şi deplasaţi capacul în jos.
– Îndepărtaţi bateriile. 
–  Acum introduceţi cheia de urgenţă în lacăt şi rotiţi până la refuz în sens  

invers acelor de ceasornic.
–  Mânerul rabatabil îl deplasaţi cu un sfert de rotaţie în sensul acelor de  

ceasornic şi deschideţi uşa.

Lichidarea
Stimate client,
Vă rog să acordaţi ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantităţii de deşeuri 
nerecuperate. Dacă veţi avea intenţia să lichidaţi acest dispozitiv, aveţi vă rog în 
vedere, că multe piese conţin materiale preţioase, care se pot recicla.

Atenționăm asupra faptului că este interzisă lichidarea aparatelor 
electrice și electronice, inclusiv a bateriilor, împreună cu deșeurile 
menajere, ci trebuie colectate separat. Solicitați, vă rog, informații 
privind bazele de colectare a deșeurilor electrice de la departamentul 
corespunzător din orașul/comuna dumneavoastră.

Dacă aveți orice fel de nelămuriri privind declarația de 
conformitate CE, vă rog să apelați la info@burg.biz

 

Generalităţi
Dacă acţiunea a fost efectuată corect, se aprinde la încheiere dioda LED verde 
deasupra icoanei „Pregătit pentru deschidere“, aprinderea diodei LED roşii 
deasupra icoanei “Refuzul intrării / timpul blocării / bateria“ însemnă că acţiunea a 
fost efectuată greşit. În acest caz se păstrează reglarea iniţială. Clipirea diodei LED 
galbene semnalizează setarea cu ajutorul butoanelor.

Date tehnice 

Număr coduri 1

Lungimea codului de 3 – 8 locuri

Timpul blocării După 3 introduceri eronate ale codului 5 minute

Alimentarea  
cu curent

4 x MIGNON LR6 AA ALCALINE

Condiţii  
de mediu  
admisibile 

-15 °C / +50 °C/ la 95 %  
umiditate rel. a aerului  
(fără condensaţie)

Sunete de semnalizare
1 x Confirmarea butoanelor
2 x Cod corect, intrarea în programare
7 x Cod eronat

Punerea în funcţiune
Cu ajutorul cheii imbus anexate (mărimea 1,5) îndepărtaţi şuruburile capacului 
locaşului bateriilor şi capacul cu logo   îl deplasaţi în jos. Acum 
introduceţi cheia de urgenţă în lacăt şi rotiţi până la refuz în sens invers acelor de 
ceasornic. Mânerul rabatabil îl deplasaţi cu un sfert de rotaţie în sensul acelor de 
ceasornic şi deschideţi uşa. Acum introduceţi bateriile, care se află în seif (4 bucăţi, 
LR6 / AA / 1.5V / Alcaline) şi montaţi înapoi capacul locaşului bateriilor. Apăsaţi 
butonul roşu pe partea interioară a uşii seifului (dioda LED galbenă va clipi de două 
ori concomitent cu 2 semnale sonore înalte). În timpul procesului de programare 
luminează dioda LED galbenă. Introduceţi noul cod (de 3-8 locuri) şi apăsaţi „Enter“. 
Modificarea cu succes a codului va fi confirmată de 2 semnale înalte concomitent 
cu o dublă clipire a diodei LED verzi.

Structură

Imagine
 Butonului Delete

 Pregătit pentru deschidere 

 Confirmarea tastelor 

  Refuzul intrării / timpul blocării / bateria

  Butonului Enter

Important: Înaintea începerii programării vă rog să citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de utilizare.

Indicaţii importante
–  Codul numeric şi cheia de urgenţă (lacătul de urgenţă se află sub 4 baterii)  

le păstraţi la loc sigur în afara seifului. 
–  Nu folosiţi nici un fel de date personale (de ex. data naşterii, nr. de telefon, …)
–  Dacă seiful nu va fi folosit timp mai îndelungat, înlocuiţi vă rog bateriile.
–  În caz de nelămuriri sau orice probleme, contactaţi  

distribuitorul dumneavoastră.
–  Seiful îndeplineşte funcţia de securitate stabilită numai după fixarea lui  

pe o parte masivă a clădirii. Pentru fixarea stabilă folosiţi vă rog punctele  
de fixare stabilite (pe perete şi / sau podea).
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