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Δομή Εικόνα
 Πλήκτρο Clear

 Έξοδος από τη λειτουργία προγραμματισμού
  Πλήκτρο On / Enter
  Ετοιμότητα ανοίγματος  
Η λυχνία ανάβει όταν καταχωρείται ένας έγκυρος κωδικός ανοίγματος 
και ο προγραμματισμός είναι επιτυχής.
  Σύμβολο αλλαγής μπαταριών 
Όταν ανάψει αυτή η λυχνία, αντικαταστήστε και τις 3 μπαταρίες 
(LR6 / AA / 1.5V / αλκαλικές).
  Ετοιμότητα καταχώρησης / προγραμματισμού  
Η λυχνία ανάβει κατά την είσοδο στη λειτουργία προγραμματισμού. 
Σβήνει με την έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού.
  Απόρριψη καταχώρησης / χρόνος φραγής 
Η λυχνία ανάβει όταν καταχωρείται μη έγκυρος κωδικός ή στην 
περίπτωση λανθασμένου προγραμματισμού. Αν καταχωρηθεί 
λανθασμένος κωδικός τρεις φορές συνεχόμενα, ο χειρισμός της 
κλειδαριάς δεν είναι εφικτός για 5 λεπτά. Στη διάρκεια του διαστήματος 
φραγής, η λυχνία αναβοσβήνει. Σε αυτήν την κατάσταση, το άνοιγμα δεν 
είναι εφικτό ακόμη και με έναν έγκυρο κωδικό ανοίγματος.

3  SECUTRONIC 4  SECUTRONIC   SECUTRONIC

Σημειώσεις:
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Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα χρηματοκιβώτιο της BURG-WÄCHTER με 
ηλεκτρονική μονάδα SECUTRONIC. Η συγκεκριμένη ηλεκτρονική μονάδα 
είναι πιστοποιημένη κατά ECB•S κατηγορία A και μπορεί να ανοίγει με  
κωδικό PIN.  
Αποκτήσατε ένα προϊόν που πληροί εξαιρετικά υψηλές απαιτήσεις ασφαλείας 
και το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τελευταίες 
τεχνολογικές εξελίξεις. 

Προσοχή: Πριν ξεκινήσετε τον προγραμματισμό, διαβάστε προσεκτικά 
όλες τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε το φυλλάδιο για μελλοντική χρήση.

Ελπίζουμε να μείνετε ευχαριστημένοι από το νέο σας χρηματοκιβώτιο  
BURG-WÄCHTER.

BURG-WÄCHTER KG

Σημαντικές οδηγίες για τις ηλεκτρονικές κλειδαριές μας
Γενικές πληροφορίες: Προσέχετε ώστε οι κωδικοί και τα μέσα 
αποθήκευσης κωδικών να μην περιέρχονται στην κατοχή μη 
εξουσιοδοτημένων ατόμων. Για τον λόγο αυτόν, φυλάσσετε τους 
κωδικούς και τα μέσα αποθήκευσης κωδικών σε ασφαλές μέρος, στο 
οποίο έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα. Αν ένας κωδικός 
ή μέσο αποθήκευσης κωδικού χαθεί, τότε η κλειδαριά θα πρέπει να 
ρυθμιστεί ή να αντικατασταθεί, ώστε να δέχεται έναν καινούργιο 
κωδικό/ κάρτα.

–  Αλλάξτε τον εργοστασιακό κωδικό μόλις θέσετε την κλειδαριά σε 
λειτουργία.

–  Μην χρησιμοποιείτε εύκολους κωδικούς τους οποίους μπορεί κανείς 
εύκολα να μαντέψει (π.χ. 1, 2, 3, 4, 5, 6).

–  Μην χρησιμοποιείτε κωδικούς που παραπέμπουν σε προσωπικά στοιχεία 
(π.χ. ημερομηνία γέννησης) ή άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε κανείς 
να συμπεράνει εφόσον γνωρίζει τον κάτοχο του κωδικού.

–  Οποιαδήποτε αλλαγή στον κωδικό χρήστη πρέπει να διεξάγεται με ανοιχτή 
την πόρτα του χώρου φύλαξης τιμαλφών! Αφού το σύστημα κλειδώματος 
ρυθμιστεί ώστε να δέχεται έναν νέο κωδικό, θα πρέπει να ενεργοποιηθεί 
αρκετές φορές χρησιμοποιώντας τον νέο κωδικό με ανοιχτή την πόρτα.

Γενικές πληροφορίες
Για το άνοιγμα έχετε παραλάβει έναν κωδικό ΡΙΝ. 

Κωδικός ΡΙΝ: 123456 (εργοστασιακή ρύθμιση)
 
Ο κωδικός ΡΙΝ είναι πάντοτε εξαψήφιος.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πλήθος κωδικών 
ΡΙΝ

1

Χρόνοι φραγής Μετά από 3 λάθος καταχωρήσεις κωδικού 5 λεπτά,  
έπειτα ακόμη 10 λεπτά μετά από κάθε λάθος 
καταχώρηση

Τροφοδοσία 3 μπαταρίες MIGNON LR6 / AA / ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ

Επιτρεπόμενες 
συνθήκες περιβάλ-
λοντος

-15 °C ως +50 °C
σχετική υγρασία έως 95% (χωρίς συμπύκνωση)

Δομή μενού
Σε κάθε πλήκτρο του πληκτρολογίου υπάρχουν αριθμοί και γράμματα.  
Για τον προγραμματισμό των λειτουργιών χρησιμοποιούνται συνδυασμοί 
αριθμών ή γραμμάτων. Τα πρώτα γράμματα μιας διαδικασίας προγραμματι-
σμού σχηματίζουν τον αριθμητικό κωδικό (για να τον θυμάστε εύκολα).  
Σε κάθε υπομενού παρέχονται αναλυτικές διευκρινίσεις.

Άνοιγμα με κωδικό PIN
-  Πατήστε το πλήκτρο «On/Enter». 
-  Καταχωρήστε τον κωδικό ΡΙΝ. Εφόσον η καταχώρηση είναι σωστή ανάβει 

η πράσινη λυχνία, ενώ αν ο κωδικός δεν γίνει δεκτός η κόκκινη. 
Γυρίστε το χερούλι δεξιόστροφα για να ανοίξετε την πόρτα.

Είσοδος στη λειτουργία προγραμματισμού για αλλαγή  
των ρυθμίσεων της κλειδαριάς

–  Πατήστε το πλήκτρο «On / Enter».
–  Πληκτρολογήστε τον αριθμό 76 (Program mode).
–  Πατήστε «On / Enter» και καταχωρήστε τον έγκυρο κωδικό PIN.
Όταν καταχωρηθεί ο έγκυρος κωδικός PIN, ανάβει στιγμιαία η πράσινη 
λυχνία κι έπειτα αναβοσβήνει η κίτρινη. Όσο η κίτρινή λυχνία «Ετοιμότητα 
καταχώρησης / προγραμματισμού» αναβοσβήνει, βρίσκεστε σε λειτουργία 
προγραμματισμού και μπορείτε να κάνετε διάφορες ενέργειες.

Ενέργειες σε λειτουργία προγραμματισμού
Αλλαγή κωδικού ΡΙΝ

–  Πληκτρολογήστε τον αριθμό 22 (change code) κι έπειτα πατήστε 
«On / Enter».

–  Πληκτρολογήστε τον νέο (εξαψήφιο) κωδικό και επιβεβαιώστε με 
«On / Enter».

–   Επαναλάβετε την καταχώρηση του νέου κωδικού και επιβεβαιώστε με 
«On / Enter». 
Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της διαδικασίας, η κίτρινη λυχνία 
αναβοσβήνει. 
Αν η αλλαγή ολοκληρωθεί με επιτυχία, ανάβει η πράσινη λυχνία.

Εκτελέστε έξοδο από τη λειτουργία προγραμματισμού, πατώντας δύο φορές 
το πλήκτρο «Clear».
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Αντικατάσταση μπαταριών
1

2

3

4

Μπαταρίες: 3 μπαταρίες 1,5 V Mignon (LR6)

Απόρριψη των μπαταριών
Αγαπητέ πελάτη, 
βοηθήστε μας να μειώσουμε τον όγκο των ανεκμετάλλευτων αποβλήτων.  
Αν κάποια στιγμή αποφασίσετε να απορρίψετε αυτήν τη συσκευή, σκεφτείτε 
ότι πολλά μέρη της αποτελούνται από αξιόλογα υλικά που μπορούν να 
ανακυκλωθούν. Μην πετάτε τη συσκευή μαζί με τα υπόλοιπα απορρίμματα, 
αλλά ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας για τα σημεία 
συλλογής ηλεκτρικών αποβλήτων.

Σας επισημαίνουμε ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλι-
σμός, καθώς και οι αποφορτισμένες μπαταρίες, απαγορεύεται 
να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να 
συλλέγονται χωριστά. Για τα σημεία συλλογής μπαταριών και ηλε-
κτρικών αποβλήτων ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία 
του Δήμου σας.

Η BURG-WÄCHTER KG δηλώνει με το παρόν ότι αυτή η συσκευή 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/30/ΕΕ (ηλε-
κτρομαγνητική συμβατότητα) και 2011/65/ΕΕ (περιορισμός 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό). Για να δείτε ολόκληρο το κείμενο της 
δήλωσης πιστότητας ΕΚ ανατρέξτε στον εξής ιστότοπο:  
www.burg.biz.

Με την επιφύλαξη λαθών και αλλαγών.
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