
BURG-WÄCHTER KG 
Altenhofer Weg 15 
58300 Wetter 
Germany

BA Key Cabinet dp 03/2015

www.burg.biz

hu   Használati utasítás

sl  Navodila za uporabo

hr  Upute za uporabu

ru  Инструкция по обслуживанию



Key Cabinet

  KEY CABINET – Használati utasítás

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a BURG-WÄCHTER 
márkájú KEY CABINET kulcstartó-szekrényt.  
A KEY CABINET lehetővé teszi bármilyen típusú kulcs 
biztonságos tárolását.

Fontos:  
Kérjük, a telepítés megkezdése vagy a kód 
módosítása előtt olvassa el a teljes használati 
utasítást.

Élvezze a KEY CABINET szekrény által nyújtott biztonság 
érzetét.

BURG-WÄCHTER KG

A számkombináció beállítása

1.  A kulcstartó-szekrényt az érvényes nyitókód 
megadásával nyissa ki (a gyári beállítás „0 – 0 – 0”) 

2.  A Reset gombot állítsa az „A“ pozícióból a „B“   
pozícióba (lásd az 1 . ábra)

3.  A számjegykorongok segítségével állítsa be az új 
nyitókódot.

Győződjön meg arról, hogy az egyes számjegyek  
a mező közepén vannak és egyértelműen a 
helyükre kattantak. A nyitókód elvesztése után a  
KEY CABINET berendezés kinyitása nem lehetséges!

4.  A Reset gombot állítsa a kiinduló pozícióba.

5.  Zárja be a felső részt és ellenőrizze a 
működőképességet.

Bezárás

A felső rész bezárásához forgassa el az egyes 
számjegykorongokat.

  KEY CABINET – Navodila za uporabo

Cenjena stranka,

Čestitamo Vam ob nakupu omarice za ključe  
»KEY CABINET« znamke BURG-WÄCHTER. KEY CABINET 
omogoča varno shranjevanje ključev vseh vrst.

Pomembno: Pred montažo ali spremembo kode 
prosim, da natančno preberete celo navodilo za 
uporabo.

Doživite občutek varnosti s svojo omarico KEY CABINET.

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Spreminjanje številčne kombinacije

1.  Omarico za ključe odprite tako, da nastavite veljavno 
kodo za odpiranje (tovarniška nastavitev je “0 - 0 – 0“ )

2.  Količek za resetiranje premaknite iz položaja »A« v 
položaj »B« (glej Sliko 1 ).

3.  S številčnimi koluti nastavite novo kodo za odpiranje.

Prepričajte se, če se posamezne številke, ki se 
nahajajo na sredini na svojem mestu. Odpiranje 
KEY CABINET ni več možno, v kolikor izgubite kodo 
za odpiranje!

4.  Količek za reset premaknite nazaj v izhodiščni položaj.

5. Zaprite zgornji del in preverite delovanje.

Zapiranje

Ko zaprete zgornji del številke premešajte.

  KEY CABINET – Upute za uporabu 

Cijenjeni kupci,

Zahvaljujemo Vam se, što ste izabrali ormar za ključeve 
KEY CABINET marke BURG-WÄCHTER. KEY CABINET 
omogućuje sigurno čuvanje ključeva svih vrsta.

Važno:  
Prije početka montaže ili promjene koda molimo da 
precizno pročitate kompletne upute za upotrebu.

Doživite osjećaj sigurnosti sa svojim ormarom  
KEY CABINET

Vaš BURG-WÄCHTER KG

Prebacivanje brojčane kombinacije

1.  Ormar za ključeve otvorite tako, kako biste podesili 
sigurnosni kod za otvaranje (tvorničko podešavanje je 
“0 - 0 – 0“ )

2.  Zaglavak za resetiranje pomjerite iz položaja „A“ u 
položaj „B“ (vidi Sliku 1 ).

3.  Pomoću brojčanih koluta podesite novu kodu za 
otvaranje.

Pobrinite se za to, da se pojedini brojevi, koji se 
nalaze u sredini odmah zatvore. Ukoliko zaboravite 
kod za otvaranje, otvaranje uređaja KEY CABINET 
nije više moguće!

4.  Zaglavak pomjerite natrag u izlazni položaj.

5.  Zatvorite gornji dio i provjerite funkcionalnost.

Zatvaranje

Nakon zatvaranja gornjeg dijela neophodno je brojeve 
preokrenuti.

  KEY CABINET –Инструкция по обслуживанию

Уважаемый клиент,

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали шкафчик для 
ключей KEY CABINET марки BURG-WÄCHTER. 
KEY CABINET позволяет безопасно хранить все виды 
ключей.

Важно:  
Перед началом монтажа или изменения кода 
прочитайте, пожалуйста, полностью инструкцию 
по обслуживанию.

Насладитесь чувством безопасности с Вашим 
шкафчиком KEY CABINET

Ваш BURG-WÄCHTER KG

Изменение цифровой комбинации

1.  Откройте шкафчик для ключей, задав действующий 
код для открытия (по умолчанию настроено  
“0 - 0 – 0“ ) 

2.  Штырь сброса переместите из «А» в «B» (см. Рис. 1 )

3.  С помощью дисков с цифрами установите новый код 
для открытия. 

Убедитесь, что отдельные цифры находятся по 
центру и однозначно защелкнулись. В случае 
потери открывающего кода открыть устройство 
KEY CABINET не является возможным!

4.  Штырь сброса верните в исходное положение. 

5.  Закройте верхнюю часть и проверьте 
функционирование.

Закрытие

Для закрытия верхней части необходимо повернуть 
диски с цифрами.
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A hibák és változtatások joga fenntartva. Napake in spremembe pridržane. Greške i izmjene pridržane. Ошибки и изменения не исключаются.


