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Structure Figura

 Tasta Clear
 Părăsirea modului de programare

  Tasta On/Enter
  Stare pregătită pentru deschidere  
LED-ul se aprinde dacă se introduce un cod de deschidere valabil şi 
dacă programarea a reuşit
  Simbol de schimbare a bateriei 
Dacă se aprinde acest LED, rugăm înlocuiţi toate cele 3 baterii 
(LR6 / AA / 1.5V / alcaline).
  Stare pregătită pentru introducere/programare  
La intrarea în modul de programare, LED-ul se aprinde. El se stinge 
când părăsiţi din nou modul de programare.
  Instrucţiune de introducere/timp de blocare 
LED-ul se aprinde la introducerea unui cod nevalabil sau în caz de 
programare greşită. Dacă se introduce de trei ori succesiv un cod 
greşit, încuietoarea blochează operarea pentru 5 minute. În acest timp, 
LED-ul se aprinde intermitent. Deschiderea în această stare nu este 
posibilă nici cu un cod de deschidere valabil.
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Stimate client,

Vă mulţumim că v-aţi decis pentru un seif cu unitate electronică SECUTRONIC 
de la BURG-WÄCHTER. Această unitate electronică este certificată conform 
ECB•S clasa A şi poate fi deschisă cu un cod PIN.  
Aţi obţinut, astfel, un produs care îndeplineşte cerinţele deosebit de ridicate 
privind siguranţa şi care a fost dezvoltat şi fabricat în conformitate cu cele 
mai noi posibilităţi tehnice. 

Important: Înainte de programare vă rog să citiţi cu atenţie instrucţiunile 
de utilizare şi păstraţi-le pentru o eventuală consultare ulterioară.

Vă dorim multe bucurii cu noul dumneavoastră seif BURG-WÄCHTER.

Al dumneavoastră BURG-WÄCHTER KG.

Indicaţii importante referitoare la încuietorile noastre 
electronice

Generalităţi: Nu transmiteţi codurile şi a suporturile de coduri către 
terţe persoane neautorizate. De aceea, păstraţi codurile şi suporturile 
de coduri într-un loc sigur, astfel încât acestea să fie accesibile numai 
persoanelor împuternicite. Dacă un cod sau un suport de cod se pierde, 
încuietoarea trebuie să fie trecută pe un nou cod/suport de cod sau 
schimbată.

–  Codul de lucru se va modifica imediat ce încuietoarea este pusă în 
funcţiune.

–  Nu este permis să fie utilizate coduri care se pot ghici uşor (de ex. 1, 2, 3,  
4, 5, 6).

–  Nu este permis să fie utilizate drept cod date personale (de ex. zile de 
naştere) sau alte date care pot fi deduse în cazul cunoaşterii deţinătorului 
codului.

–  Toate modificările codului de utilizator se vor efectua cu uşa spaţiului de 
valori deschisă! După ce sistemul de închidere a fost trecut pe un cod nou, 
el trebuie să fie acţionat de mai multe ori cu uşa deschisă cu noul cod.

Generalităţi
Pentru deschidere aveţi la dispoziţie un cod PIN. 

Cod PIN: 123456 (reglaj din fabricaţie)
 
Codul PIN este întotdeauna cu 6 poziţii.
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Date tehnice

Număr de coduri 
PIN

1

Timpi de blocare Timp de 5 minute după introducerea greşită de 3 ori,  
apoi câte 10 minute după fiecare introducere greşită 
următoare

Alimentare electrică 3 x MIGNON LR6 / AA / ALCALINE

Condiţii admisibile 
ale mediului încon-
jurător

-15 °C până la +50 °C
până la 95 % umiditatea rel. a aerului  
(fără condensare)

Structura meniului
Pe fiecare dintre cifrele tastaturii puteţi observa numere şi litere.  
Pentru programarea fiecărei funcţii se tastează combinaţii de numere, 
respectiv litere. Literele de început ale unui proces de programare ilustrează 
combinaţia de numere (pentru o memorare simplă). În consecinţă, se intră în 
mod explicit în fiecare dintre submeniuri.

Deschidere cu codul PIN
-  Acţionaţi tasta „On/Enter“. 
-  Introducerea codului PIN. La introducerea corectă a codului PIN se aprinde  

LED-ul verde, la respingerea codului cel roşu. 

Învârtiţi mânerul rotativ în sensul acelor de ceasornic pentru a deschide uşa.

Intrarea în modul de programare pentru modificarea 
reglajelor încuietorii

–  Apăsaţi tasta „On / Enter”.
–  Tastaţi cifrele 76 (Program mode).
–  Apăsaţi „On / Enter” şi introduceţi codul PIN.

Dacă se introduce codul PIN valabil se aprinde scurt LED-ul verde, apoi se 
aprinde intermitent LED-ul galben. Cât timp se aprinde intermitent LED-ul 
galben „Stare pregătită pentru introducere/programare“, vă aflaţi pe modul 
de programare şi puteţi întreprinde diferite acţiuni.

Acţiuni în modul de programare
Modificare cod PIN

–  Tastaţi cifrele 22 (change code) apoi apăsaţi „On / Enter“.
–  Tastaţi codul nou (cu 6 poziţii) şi confirmaţi cu „On / Enter“.
–   Repetaţi introducerea codului nou şi confirmaţi cu „On / Enter“. 

Pe parcursul întregului proces se aprinde intermitent LED-ul galben. 
Dacă modificarea a reuşit, se aprinde LED-ul verde.

Părăsiţi modul de programare apăsând de două ori tasta „Clear“.
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Înlocuirea bateriei
1

2

3

4

Baterii: 3 x 1,5 V Mignon (LR6)

Eliminarea ca deşeu a bateriilor uzate
Stimate client,
 
Vă rog să acordaţi ajutorul dumneavoastră pentru reducerea cantităţii de 
deşeuri nerecuperate. Dacă veţi avea intenţia să lichidaţi acest dispozitiv, 
aveţi vă rog în vedere, că multe piese conţin materiale preţioase, care se pot 
recicla. Vă rugăm să nu aruncaţi aparatul la gunoi menajer, ci să vă informaţi 
la autoritatea competentă din zona dumneavoastră asupra centrelor de 
colectare pentru deşeuri electrice şi electronice.

Menţionăm că este interzisă aruncarea aparatelor electronice  
şi a bateriilor la deşeuri menajere, ci trebuie stocate separat.
Informaţi-vă la punctul de lucru aferent din comuna 
dumneavoastră, unde veţi găsi baza de colectare a deşeurilor 
electrice şi electronice.

Prin prezenta, BURG-WÄCHTER KG declară că aparatul menţionat 
corespunde directivelor 2014/30/UE (RED), (EMC) şi 2011/65/UE 
(RoHS). Textul complet al declaraţiei de conformitate UE poate  
fi consultat la următoarea adresă de internet: www.burg.biz

Ne rezervăm dreptul asupra erorilor şi modificărilor.
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Notiţe:
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