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BURG-WÄCHTER-producten worden overeenkomstig de op het productietijdstip 
geldende technische standaards en conform onze kwaliteitsstandaards geprodu-
ceerd. 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 foutbeschrij-
ving bij uw verkoper worden ingediend. Na controle binnen een redelijke termijn 
beslist de garantiegever over een mogelijke reparatie of een vervanging.

Geachte klant,

Help ons, afval te vermijden. Mocht u op enig moment van plan zijn om dit appa-
raat af te danken, 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 elektroni-
sche installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval ver-
werkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. 
Informeer bij de bevoegde instantie in uw stad / gemeente naar de 
inzamelpunten voor batterijen en elektrisch/elektronisch afval.

Hierbij verklaart de firma BURG-WÄCHTER KG, dat het onderhavige 
toestel aan de richtlijnen 2014/53/EU, (RED) 2014/30/EU, (EMC) en 
2011/65/EU (RoHS) voldoet. 

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

Druk- en zetfouten alsmede technische wijzigingen zijn voorbehouden.

Nadat de configuraties zijn voltooid, is de eBoxx klaar voor gebruik  
en kan deze worden ingeschakeld via de startknop op het eBoxx- 
bedieningspaneel.

Bezorger toevoegen

Aanwijzing: Configureer de volgende instellingen in de BURG-WÄCHTER KeyApp. 
Zorg ervoor dat u zich in het Bluetooth-bereik van de eBoxx bevindt. 

De bezorgercode van een aangemaakte bezorger stelt de pakketdienst in staat 
om de eBoxx te openen om pakketten te leveren.

• Voeg een bezorger toe door naar “eBoxx / Account settings / Administer 
codes / Delivery person codes” (eBoxx/ accountinstellingen/codes beheren/
bezorgercodes) te navigeren. Druk op het  pictogram (rechtsonder)  
en selecteer de eBoxx.

• Bevestig in de KeyApp met de “Start” toets. 

• Na het aanmaken wordt de bezorgercode weergegeven.

• U kunt dan bijvoorbeeld de bezorgercode invoeren in het opmerkingsvenster 
bij het leveringsadres wanneer u een online bestelling plaatst.

  Aanwijzing: Meer informatie over het opzetten van een leveringsadres en  
het doorgeven van de toegangscodes aan pakketbezorgers en andere 
leveranciers met toegang tot de eBoxx vindt u op onze website (zie hoofdstuk 
“eBoxx-instructies” op pagina 1).

Een gebruiker aanmaken GarantieBediening door bezorger / Opening met bezorgcodecode

Bediening door gebruiker / opening met gebruikerscode

Verwijdering van het apparaat

Aanwijzing: Configureer de volgende instellingen in de BURG-WÄCHTER KeyApp. 
Zorg ervoor dat u zich in het Bluetooth-bereik van de eBoxx bevindt. 

Met de gebruikerscode kunt u de eBoxx openen om afgeleverde pakketten op te 
halen. Daarnaast kunnen met de gebruikerscode bezorgers worden toegevoegd, 
gewist en geconfigureerd (zie het volgende hoofdstuk).

• Voeg een gebruiker toe door te navigeren naar “eBoxx / eBoxx Settings / User” 
(eBoxx/eBoxx instellingen / gebruikers). Druk op het  pictogram ( rechtsonder) 
en selecteer de eBoxx.

• Voer de overeenkomstige gebruikersgegevens en de administratorcode in en 
bevestig in de KeyApp met de “Start” toets. 

• Na succesvolle aanmaak wordt de gebruikerscode weergegeven. 

Openingsprocedure 1: De eBoxx heeft de status “Empty” (leeg):

• Door op de “Start” toets te drukken, wordt de eBoxx ingeschakeld. 

• In de status “Empty” (leeg), d.w.z. als er zich geen pakket in bevindt, 
ontgrendelt de eBoxx zichzelf zonder code-invoer. De status van de eBoxx 
gaat dan naar “Open” (open).

• De bezorger kan de deur openen en een pakket leveren.

• De deur moet vervolgens worden gesloten en de toets “End” moet worden 
ingedrukt. Door op de “End” toets te drukken, krijgt de eBoxx de status 
“Occupied” (vol) en wordt de deur vergrendeld.

  Let op: Als de bezorger niet op de “End” toets drukt, behoud de eBoxx de 
status “Open” (open) vanwege het ingebouwde kinderslot en wordt de 
deur niet gesloten.

Openingsprocedure 2: De eBoxx heeft de status “Occupied” (vol):

• Door op de “Start” toets te drukken, wordt de eBoxx ingeschakeld. 

• Als er al ten minste één pakket in de eBoxx zit, knipperen de rode LED's 
naast de invoerknoppen om de status “Occupied” (vol) aan te geven.

• De bezorger moet nu de door u verstrekte zescijferige bezorgercode 
invoeren.

• Na succesvolle invoer wordt de pakketbox ontgrendeld.

• De bezorger kan de deur openen en een pakket leveren.

• De deur moet dan worden gesloten en de toets “End” ingedrukt.

  Aanwijzing: Als de bezorger niet op de “End” toets drukt vergrendeld de 
eBoxx de deur zelf na 90 seconden. Door de code-invoer werkt het  
kinderslot niet. 

• Door op de “End” toets te drukken, wordt de eBoxx geactiveerd en wordt 
tegelijkertijd een statusquery uitgevoerd.

• Als de groene LED's naast de invoerknoppen knipperen, heeft de eBoxx de 
status “Empty” (leeg). Er zit dus geen pakket in.

• Als de rode LED's naast de invoerknoppen knipperen, werd een pakket 
opgeslagen in de eBoxx en heeft deze dus de status “Occupied” (vol). 

• Voer uw 6-cijferige gebruikerscode in.

• Na succesvolle invoer wordt de pakketbox ontgrendeld.

• Open de deur en verwijder het of de pakketten die u werden geleverd.

• Sluit de eBoxx en druk op de “End” toets om de deur te vergrendelen.  
Hiermee wordt de status van de eBoxx teruggezet naar “Empty” (leeg).

  Aanwijzing: Als u niet op de toets “End"drukt, sluit de eBoxx de deur zelf 
na 90 seconden. Door de code-invoer werkt het kinderslot niet. 
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