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Belangrijke aanwijzingen
Zie erop toe dat de codes en codedragers niet in onbevoegde handen 
geraken. Bewaar codes en codedragers daarom op een veilige plaats, waar 
deze uitsluitend voor geautoriseerde personen toegankelijk zijn. Als er een 
code of een codedrager verloren raakt, moet het slot naar een nieuwe code / 
codedrager worden omgezet of worden vervangen.
• De fabriekscode dient te worden gewijzigd, zodra het slot in gebruik wordt 

genomen.
• Eenvoudige codes, die gemakkelijk kunnen worden geraden (bijv. 1, 2, 3, 4, 

5, 6) mogen niet worden gebruikt.
• Persoonlijke gegevens (bijv. verjaardagen) of andere gegevens die op basis 

van aanwezige informatie over de code-eigenaar geraden kunnen worden, 
mogen niet als code worden gebruikt.

• Na het wisselen van de code moet het slot meerdere keren bij geopende 
veiligheid worden getest.

Let op: Alle wijzigingen van de administratorcode, de fabriekscode en de 
gebruikerscode moeten bij een geopende safedeur worden uitgevoerd! Nadat 
het sluitsysteem op een nieuwe code werd ingesteld, moet het systeem bij 
geopende deur meermaals met de nieuwe code worden bediend.

Inbedrijfstelling

Sluiten van de safe
• Sluit de deur
• Draai de draaiknop linksom

Garantie
BURG-WÄCHTER-producten worden overeenkomstig de op het 
productietijdstip geldende technische standaards en conform onze 
kwaliteitsstandaards geproduceerd. De garantie bevat uitsluitend gebreken 
die aantoonbaar aan fabricage- of materiaalfouten op het tijdstip van de 
verkoop toe te schrijven zijn. De garantie eindigt na twee jaar, verdere claims 
zijn uitgesloten. Gebreken en schade door bijv. transport, foute bediening, 
ondeskundig gebruik, slijtage, etc. zijn van de garantie uitgesloten. De batterij 
is uitgesloten van de garantie. Vastgestelde gebreken moeten schriftelijk, incl. 
origineel aankoopbewijs en korte foutbeschrijving bij uw verkoper worden 
ingediend. Na controle binnen een redelijke termijn beslist de garantiegever 
over een mogelijke reparatie of een vervanging.

Programmering van de algemene code
• Druk bij een geopende deur op de "resettoets", op het display verschijnt 

"----"
• Druk op de "starttoets"
• Voer uw nieuwe, 6-cijferige algemene code in
• Op het display verschijnt "SUPER-IN" en de nieuwe algemene code werd 

opgeslagen

Programmering van de gebruikerscode
• Druk bij een geopende deur op de "starttoets", op het display verschijnt 

"----"
• Voer uw nieuwe, 6-cijferige gebruikerscode in
• Druk op de "resettoets"
• Op het display verschijnt "UPER-IN" en de nieuwe gebruikerscode werd 

opgeslagen

Verwijdering van het apparaat
Geachte klant,  
help ons om afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om 
dit apparaat te verwijderen, dient u daarbij te bedenken dat een groot aantal 
componenten daarvan uit waardevolle materialen bestaan, die recyclebaar zijn.

We wijzen erop, dat dergelijk gemarkeerde elektrische en 
elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het 
huisafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld 
moeten worden. Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / 
gemeente naar de inzamelpunten voor batterijen en elektrisch afval.

Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG dat het betreffende 
apparaat aan de richtlijn 2014/30/EU, (EMC) en 2011/65/EU (RoHS) 
voldoet. 

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring op het 
internetadres www.burg.biz worden geraadpleegd.

Druk- en zetfouten en technische wijzigingen zijn voorbehouden.

• Open de safe bij de eerste ingebruikneming met de af fabriek 
geprogrammeerde standaardcode 1-2-3-4-5-6 of, bij verlies van de code, 
met de noodsleutel. Verwijder hiervoor de afdekking van het batterijvak en 
draai de sleutel linksom tot aan de aanslag.

• Draai de draaiknop rechtsom en open de deur.
• Trek de noodsleutel eraf en plaats de batterijen. 

Let op de juiste polen.
• Programmeer nu de gebruikerscode. 

Batterijwissel
• Verwijder de afdekking van het batterijvak 
• Verwijder de oude batterijen
• Plaats de nieuwe batterijen. Let hierbij op de juiste polen.

Let op: als de batterijen te zwak zijn, verschijnt op het display "Lo Batt'". 
Dan moeten de vier batterijen worden vervangen. Als de spanningsvoeding 
gedurende meer dan 30 minuten onderbroken is, moet de gebruikerscode 
teruggezet en opnieuw geprogrammeerd worden.

Opening met gebruikerscode
• Druk op de "starttoets", op het display verschijnt "----"
• Voer uw zescijferige gebruikerscode in, bij juiste invoer brandt de groene 

LED en het slot ontgrendelt
• Draai de draaiknop rechtsom
• Open de deur

Technische gegevens

Afbeelding
 Grendel
 Resettoets
 Draaiknop
 Afdekking batterijvak
 Starttoets

Geachte klant 
 
Hartelijk dank dat u voor de brandwerende safe FireProtec FP 43 E van  
BURG-WÄCHTER hebt gekozen. Naast het elektronische slot beschikt deze safe 
over een mechanisch noodslot.
Belangrijk: Lees a.u.b. de complete gebruiksaanwijzing, voordat u aan het 
programmeren begint.
Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe FireProtec FP 43 E-safe. 
Uw BURG-WÄCHTER KG

Spertijden Na 3 × verkeerde code-invoer 
3 minuten

Stroomvoorziening 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Toegestane 
omgevingsomstandigheden 
(slotelektronica)

–15°C tot + 50°C
Tot 95 % rel. luchtvochtigheid 
(niet condenserend)

 Gecertificeerde vuurbescherming 
#2007-0881 CNCF

Gemeten 
binnenruimtetemperatuur:

1 uur bij max. 1.030°C 

 
< 160° C
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