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Şifre değiştirme
–  Geçerli açma şifresinin girilmesi 
–  „Enter“e basınız ve döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz.  
–  Kasayı açınız ve açılmaya hazır olma ikonunun üzerindeki yeşil LED sönene 

kadar bekleyiniz. Kasa kapağının iç tarafında bulunan kırmızı düğmeye basınız 
(sarı LED iki kez yanıp sönerken 2 sinyal sesi duyulur)

–  Programlama işlemi sırasında sarı LED yanar. Yeni açma şifresini giriniz  
(3-8 haneli) ve „Enter“e basınız. Şifre değiştirme başarılı ise bu, 2 yüksek sesli 
sinyalle ve yeşil LED‘in iki kez yanıp sönmesiyle onaylanır. 

Acil kilitle açma 
– Pil gözündeki vidaları çıkartınız ve pil gözünün kapağını aşağı kaydırınız.
– Piller çıkartınız.
–  Şimdi acil anahtarını kilide takınız ve anahtarı saat yönünün tersine dayanağa 

kadar döndürünüz.
–  Döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz ve kapağı açınız.

Bertaraf etme
Sayın Müşterimiz,
lütfen atık oluşumunu önlemekte yardımcı olunuz. Bu cihazı bertaraf etmeyi 
düşündüğünüzde, cihazın pek çok bileşeninin geri dönüşüme uygun değerli 
materyallerden oluştuğunu düşününüz.

Elektrikli ve elektronik cihazların ve pillerin ev çöpü ile  
birlikte değil, ayrı olarak toplanması gerektiğine  
dikkatinizi çekmek isteriz. Lütfen şehriniz belediyesinin  
yetkili makamından elektrikli cihazlar  
için toplama yerinin nerede olduğunu sorunuz. 

AB Uyumluluk Beyanı ile ilgili sorularınız olduğunda lütfen  
info@burg.biz adresine başvurunuz
 

Genel
Bir işlem başarıyla sonuçlandıysa sonuçta „Açılmaya hazır olma“ ikonunun 
üzerindeki yeşil LED yanar. „Girişi reddetme / Blokaj süresi“ ikonunun üzerindeki 
kırmızı ikonun yanması işlemin hatalı olduğunu gösterir. Bu durumda asıl ayarlar 
saklı kalır. Sarı LED‘in yanıp sönmesi bir tuş girişine işaret eder.

Teknik Veriler 

Şifre sayısı  1

Şifre uzunluğu 3 – 8 haneli

Blokaj süreleri 3 kez hatalı kod girildikten sonra 5 dakika)

Elektrik beslemesi 4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE

İzin verilen  
ortam koşulları 

-15 °C / +50 °C/ %  
95‘e kadar bağıl hava nemi  
(yoğuşmasız)

Sinyal sesleri
1 x Tuşa basma
2 x Şifre doğru, programlamaya giriş
7 x Şifre yanlış

İşletmeye alma
Pil gözünün vidalarını birlikte verilen alyen anahtarla (No. 1,5) çıkartınız ve 

  Logo‘lu kapağı aşağı doğru kaydırınız. Şimdi acil anahtarını kilide 
takınız ve anahtarı saat yönünün tersine dayanağa kadar döndürünüz. Döner 
düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz ve kapağı açınız. Kasada 
bulunan pilleri yerleştiriniz LR6 / AA / 1.5V / Alkaline) ve pil gözünü tekrar vidalayınız. 
kapağının iç tarafında bulunan kırmızı düğmeye basınız (sarı LED iki kez yanıp 
sönerken 2 sinyal sesi duyulur) Programlama işlemi sırasında sarı LED yanar.  
Yeni açma şifresini giriniz (3-8 haneli) ve „Enter“e basınız. Şifre değiştirme başarılı ise 
bu, 2 yüksek sesli sinyalle ve yeşil LED‘in iki kez yanıp sönmesiyle onaylanır.  

Açma şifresi ile açma
– Geçerli açma şifresinin girilmesi 
–  „Enter“e basınız ve döner düğmeyi saat yönünde bir çeyrek tur döndürünüz.

Yapısı

Resimler
 Delete tuşu

 Açılmaya hazır olma 

 Tuş onayı 

  Girişi reddetme / Blokaj süresi / Pil

  Enter tuşu

Önemli: Programlamaya başlamadan önce lütfen tüm kullanma 
kılavuzunu okuyunuz.

Önemli bilgiler
–  Sayısal şifreyi ve acil anahtarını (acil kilidi 4 adet pilin altındadır) kasanın 

bulunduğu yerin dışında, güvenli bir yerde saklayınız. 
– Kişisel verileri kullanmayınız (örneğin doğum günü, telefon numarası vb…)
–  Kasa uzun bir süre kullanılmayacaksa lütfen pilleri çıkartınız.
– Sorularınız veya sorunlarınız olduğunda lütfen bayinize başvurunuz.
–  Kasa öngörülen koruma fonksiyonuna ancak, binanın masif bir bölümüne 

sabitlendikten sonra kavuşacaktır. Gerekli sabit bağlantıyı sağlayabilmek için 
öngörülmüş olan ankraj noktalarını kullanınız (duvarda ve/veya zeminde).

Freestanding home safe

tr  Kullanma Kılavuzu


