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Pomembni napotki
Bodite pozorni, da kode in nosilci kode ne zaidejo v nepooblaščene roke. 
Kode in nosilce kode zato shranite na varnem mestu, kjer so dostopni samo 
upravičenim osebam. Če izgubite kodo ali nosilec kode, je treba ključavnico 
nastaviti na novo kodo oziroma nov nosilec kode ali pa jo zamenjati.
• Tovarniško nastavljeno kodo je treba spremeniti takoj, ko začnete uporabljati 

ključavnico.
• Preprostih kod, ki jih je mogoče zlahka ugotoviti (npr. 1, 2, 3, 4, 5, 6), ni 

dovoljeno uporabljati.
• Kot kodo prav tako ni dovoljeno uporabljati osebnih podatkov (npr. rojstni 

dnevi) ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče ugotoviti s poznavanjem 
lastnika kode.

• Po spremembi kode je treba delovanje ključavnice večkrat preveriti pri 
odprtih vratih.

Pozor: Administratorske kode, tovarniške kode in uporabniške kode spreminjajte 
samo, ko so vrata trezorja odprta! Ko je sistem za zaklepanje prestavljen na novo 
kodo, ga je treba večkrat sprožiti z novo kodo ob odprtih vratih.

Začetek uporabe

Zapiranje trezorja
• Zaprite vrata.
• Zavrtite gumbno kljuko v nasprotni smeri urnega kazalca.

Garancija
Izdelki BURG-WÄCHTER so proizvedeni v skladu s tehničnimi standardi, ki 
veljajo ob času proizvodnje, ter ob upoštevanju naših standardov za kakovost. 
Garancija krije izključno pomanjkljivosti, ki dokazljivo izvirajo iz materialnih 
napak ali napak v proizvodnji, ki so obstajale že ob trenutku nakupa. Garancija 
preneha veljati po dveh letih, nadaljnji zahtevki pa so izključeni. Garancija ne 
krije pomanjkljivosti, napak in okvar, nastalih npr. zaradi prenašanja, napačnega 
upravljanja, nepravilne uporabe, obrabe itd. Garancija ne krije baterij. Odkrite 
pomanjkljivosti morate pisno prijaviti pri svojem prodajalcu in priložiti originalni 
račun ter kratek opis napake. Po ustrezni kontroli bo nosilec garancije  
v primernem roku odločil, ali bo napravo popravil ali jo morda zamenjal.

Programiranje generalne kode
• Ob odprtih vratih pritisnite tipko »Reset«, na zaslonu se izpiše »----«.
• Pritisnite tipko »Start«.
• Vnesite novo 6-mestno generalno kodo.
• Na zaslonu se izpiše »SUPER-IN«, kar pomeni, da se je nova generalna koda 

shranila.

Programiranje uporabniške kode
• Ob odprtih vratih pritisnite tipko »Start«, na zaslonu se izpiše »----«.
• Vnesite novo 6-mestno uporabniško kodo.
• Pritisnite tipko »Reset«.
• Na zaslonu se izpiše »USER-IN«, kar pomeni, da se je nova uporabniška 

koda shranila.

Odlaganje naprave med odpadke
Spoštovani kupec, 
pomagajte nam zmanjšati količino odpadkov. Če se boste kadarkoli odločili, da 
boste to napravo odvrgli med odpadke, ne pozabite, da so številni sestavni deli 
te naprave izdelani iz dragocenih materialov, ki so primerni za recikliranje.

Prav tako pomnite, da odpadnih električnih in elektronskih naprav 
ter baterij, označenih s sosednjim simbolom, ni dovoljeno odvreči 
med gospodinjske odpadke, temveč jih je treba zbirati oziroma 
oddati ločeno. Pri pristojnem organu na mestni/občinski upravi 
se pozanimajte o zbirnih mestih za baterije in odpadne električne 
naprave.

Podjetje BURG-WÄCHTER KG izjavlja, da ta naprava izpolnjuje zahteve 
Direktiv 2014/30/EU (EMC) in 2011/65/EU (RoHS). 

Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem 
naslovu www.burg.biz.

Pridržujemo si pravico do tiskarskih in tipkarskih napak ter tehničnih 
sprememb.

• Ob prvi uporabi odprite trezor s tovarniško standardno kodo 1-2-3-4-5-6 
oziroma z zasilnim ključem, če ste kodo izgubili. Pri tem odstranite pokrov 
predela za baterije in zavrtite ključ vse do konca v nasprotni smeri urnega 
kazalca.

• Zavrtite gumbno kljuko v smeri urnega kazalca in odprite vrata.
• Izvlecite zasilni ključ in vstavite baterije. 

Bodite pozorni na pravilno razporeditev polov.
• Sedaj programirajte uporabniško kodo. 

Zamenjava baterij
• Odstranite pokrov predela za baterije. 
• Odstranite stare baterije.
• Vstavite nove baterije. Pri tem bodite pozorni na pravilno razporeditev 

polov.

Pozor: Če so baterije prešibke, se na zaslonu izpiše »Lo Batt«. V tem primeru 
morate zamenjati vse štiri baterije. Če se električno napajanje prekine za več 
kot 30 minut, je treba ponastaviti uporabniško kodo in jo na novo programirati.

Odpiranje z uporabniško kodo
• Pritisnite tipko »Start«, na zaslonu se izpiše »----«.
• Vnesite svojo šestmestno uporabniško kodo. Če ste vnesli pravilno kodo, 

zasveti zelena lučka LED in ključavnica se odklene.
• Zavrtite gumbno kljuko v smeri urnega kazalca.
• Odprite vrata.

Tehnični podatki

Slika
 Zapah
 Tipka Reset
 Gumbna kljuka
 Pokrov predela za baterije
 Tipka Start

Spoštovani kupec,  
 
zahvaljujemo se, da ste se odločili za protipožarni trezor FireProtec FP 43 
E znamke BURG-WÄCHTER. Dodatno k elektronski ključavnici je ta trezor 
opremljen tudi z mehansko zasilno ključavnico.
Pomembno: Preberite celotna navodila za uporabo, preden začnete  
s programiranjem.

Želimo vam veliko veselja z novim trezorjem FireProtec FP 43 E. 
Vaš BURG-WÄCHTER KG

Časi zapiranja Po 3 × napačno vneseni kodi 
3 minute

Električno napajanje 4 alkalne baterije Mignon LR6 AA

Dovoljeni 
pogoji v okolici 
(elektronika ključavnice)

–15 °C do + 50 °C
do 95 % rel. zračne vlažnosti 
(brez kondenzacije)

 Certificirana požarna odpornost 
#2007-0881 CNCF

Izmerjena temperatura 
v notranjosti:

1 ura pri do 1030 °C 

 
< 160 °C

Zgradba
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