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Fontos utasítások
Ügyeljen arra, hogy a kódok és a kódhordozók ne kerüljenek illetéktelen 
kezekbe. A kódokat és kódhordozót biztonságos helyen tárolja, hogy azokhoz 
csak arra jogosult személyek férjenek hozzá. Ha a kód vagy a kódhordozó 
elveszik, a zárat új kódra / kódhordozóra kell átállítani vagy ki kell cserélni.
• Mikor a zárat üzembe helyezi, a gyári kódot módosítani kell.
• Ne használjon könnyen kitalálható, egyszerű kódokat (pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
• Kódként ne használjon személyes adatokat (pl. születésnapot), vagy más 

olyan adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
• Kód módosítása után a zárat nyitott biztonsági ajtónál többször ellenőrizni 

kell.
Figyelem: Az adminisztrátori kód, a gyári kód és a felhasználói kód 
mindennemű módosítását a széfajtó nyitott állapotában kell elvégezni!  
A zárrendszer új kódra történt átállítása után a zárat nyitott ajtó mellett 
többször is ki kell próbálni az új kóddal.

Üzembe helyezés

A széf bezárása
• Csukja be az ajtót
• Fordítsa el a markolatgombot az órajárással ellentétes irányban

Garancia
A BURG-WÄCHTER termékei megfelelnek a gyártás időpontjában érvényben 
levő műszaki szabványoknak, és saját minőségi előírásainknak megfelelően 
kerülnek gyártásra. A garancia kizárólag olyan hiányosságokra vonatkozik, 
amelyek bizonyíthatóan a vásárlás időpontjában fennálló gyártási vagy  
anyaghibákra vezethetők vissza. A garancia két év elteltével lejár, ezután  
a további igények elévülnek. Többek között a szállításból, nem rendeltetésszerű 
vagy szakszerűtlen használatból, kopásból stb. eredő hiányosságok és károk  
a garanciavállalásból ki vannak zárva. Az elemekre nem vonatkozik a garancia. 
A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugtával és a hiba 
rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltá-
nyos időn belül a garanciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

Az általános kód beprogramozása
• Nyitott ajtó mellett nyomja meg a „Reset“ (Visszaállítás) gombot, ekkor  

a kijelzőn „----“ jelenik meg
• Nyomja meg a „Start“ gombot
• Adja meg az új, 6 jegyű általános kódot
• A kijelzőn a „SUPER-IN“ jelzés jelenik meg, és az új általános kód tárolásra 

kerül.

A felhasználói kód beprogramozása
• Nyitott ajtó mellett nyomja meg a „Start“ gombot, ekkor a kijelzőn „----“ 

jelenik meg
• Adja meg az új, 6 jegyű felhasználói kódot
• Nyomja meg a „Reset“ (Visszaállítás) gombot
• A kijelzőn a „USER-IN“ jelzés jelenik meg, és az új felhasználói kód 

tárolásra kerül.

A készülék ártalmatlanítása
Tisztelt Ügyfelünk! 
Kérjük, segítsen Ön is a keletkező hulladék csökkentésében. Ha bármikor 
a készülék ártalmatlanítását tervezi, akkor gondoljon arra, hogy a készülék 
számos alkatrésze értékes alapanyag, melyek újrahasznosíthatók.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, 
valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba, hanem 
szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni. Az elemek és elektronikai 
hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati 
szervnél.

A BURG-WÄCHTER KG ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék 
megfelel a 2014/30/EU, (EMC) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek. 

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a www.burg.biz 
weboldalon rendelkezésre áll.

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga 
fenntartva.

• A széfet a beüzemelés során a gyárilag beprogramozott 1-2-3-4-5-6 alap-
értelmezett kóddal, illetve – a kód elvesztése esetén – a vésznyitókulccsal 
nyissa ki. Ehhez vegye le az elemtartó rekesz fedelét és fordítsa el a vésznyi-
tókulcsot az órajárással ellentétes irányban ütközésig.

• Fordítsa el a markolatgombot az órajárás irányába és nyissa ki az ajtót.
• Vegye ki a vésznyitókulcsot és helyezze be az elemeket. 

Ügyeljen a helyes polaritásra.
• Ezután programozza be a felhasználói kódot. 

Elemek cseréje
• Vegye le az elemtartó rekesz fedelét 
• Vegye ki a régi elemeket
• Helyezze be az új elemeket. Ennek során ügyeljen a helyes polaritásra

Figyelem: Ha lemerültek az elemek, akkor a kijelzőn a „Lo Batt“ jelzés látható. 
Ebben az esetben mind a négy elemet cserélni kell. Ha az áramellátás  
30 percnél hosszabb időre megszakad, akkor a felhasználói kódot vissza kell 
állítani és újat kell beprogramozni.

Nyitás a felhasználói kóddal
• Nyomja meg a „Start“ gombot, ekkor a kijelzőn „----“ jelenik meg
• Adja meg a hat jegyű felhasználói kódját, helyes bevitel esetén a zöld LED 

kigyullad és a zár kinyit
• Fordítsa el a markolatgombot az órajárás irányában.
• Nyissa ki az ajtót

Műszaki adatok

Ábra
 Zárnyelvek
 Reset (Visszaállítás) gomb
 Markolatgomb
 Elemtartó rekesz fedele
 Start gomb

Tisztelt Vásárlónk! 
 
Köszönjük, hogy a BURG-WÄCHTER gyár FireProtec FP 43 E tűzálló széfjét 
választotta. Az elektronikus zár mellett a széf rendelkezik egy mechanikus 
vésznyitó zárral.
Fontos: Kérjük, hogy olvassa el a teljes kezelési útmutatót, mielőtt hozzálátna  
a programozásnak.

Kívánjuk, hogy az új FireProtec FP 43 E-Tresor széfben örömét lelje. 
BURG-WÄCHTER KG

Letiltási idők A nyitókód 3-szori hibás megadása 
után 
3 perc

Áramellátás 4 db MIGNON LR6 / AA / ALKALINE 
ceruzaelem

Megengedett 
környezeti feltételek 
(zárelektronika)

–15 °C és + 50 °C között
max. 95 % relatív páratartalom 
(nem kicsapódó)

 Tanúsított tűzvédelem 
#2007-0881 CNCF

Mért beltéri hőmérséklet:

1 óra max. 1030 °C-ig 

< 160 °C
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