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fi Key Safe – Laitteen käyttöohje

6. Asenna musta muovikansi hopeanväriseen tappiin.
7. Sulje yläosa ja kokeile laitteen toimintaa.
Sulkeminen

Arvoisa asiakas,
kiitos, että valitsit BURG-WÄCHTER tuotteen KEY SAFE.
KEY SAFE mahdollistaa millaisen tahansa tyypin avainten
tai muiden arvoesineiden turvallisen säilytyksen.

Yläosan sulkemisen jälkeen on numerolevyjä
pyöräytettävä.

Tärkeää: Tutustu huolellisesti koko
käyttöohjeeseen ennen asennuksen tai koodin
vaihdon aloittamista.

Huom.: Ota huomioon, että alustan tyypistä riippuen
kiinnityksen lujuutta lisäävät myös erikoisruuvit ja
ruuvitulpat.

Toivomme, että KEY SAFE auttaa sinua tuntemaan
olosi turvalliseksi.

KEY SAFE kiinnitetään seinään niin, että sarana on alaspäin.

BURG-WÄCHTER KG
Avaaminen
Aseta 4 numerolevyä esiasetetun yhdistelmän
mukaisesti, ota kädellä kiinni kotelosta ja vedä KEY SAFEN
yläosaa itseesi päin.
Numeroyhdistelmän muuttaminen
1. Avaa KEY SAFE antamalla käytössä oleva koodi
(tehdasasetus on “0 - 0 - 0 - 0“) ja vetämällä yläosaa
itseesi päin.
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Asennusohje

Käytä pohjalevyn aukkoja poraussapluunan merkintöihin.
Asentaessasi ruuvitulppia poraa merkittyihin paikkoihin
reiät Ø 8 mm poranterällä ja työnnä ruuvitulpat seinään.
Kiinnitä KEY SAFE ruuveilla seinään.
KEY SAFE on suositeltavaa asentaa mahdollisimman
huomaamattomaan paikkaan, jossa on riittävästi valoa
numeroiden näkemiseksi.
Valmistaja suosittelee numerokoodin muuttamista
kerran viikossa.
Oikeudet virheisiin ja muutoksiin pidätetään.

Αγαπητέ πελάτη,

6. Τοποθετήστε το μαύρο πλαστικό καπάκι πάνω στο
ασημένιο πείρος.
7. Κλείστε το πάνω μέρος της συσκευής και ελέγξτε τη
λειτουργικότητα.
Κλείσιμο

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την KEY SAFE της
εταιρείας BURG-WÄCHTER. Η KEY SAFE προορίζεται για
αποθήκευση κάθε τύπου κλειδιού και άλλων τιμαλφή
αντικειμένων.

Μετά που κλείσατε το πάνω μέρος της συσκευής, είναι
αναγκαίο να στρίψετε τους δίσκους με ψηφία.

Σημαντικό: Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις
οδηγίες χρήσης, πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση
ή επιχειρήσετε να αλλάξετε τον κωδικό.

Προσοχή: Μη ξεχνάτε ότι η αποτελεσματικότητα της
τοποθέτησης αυξάνεται, ανάλογα με το συγκεκριμένο
υπόστρωμα, με τη χρήση ειδικών βιδών και ουπών.

Ευχόμαστε να αισθάνεστε ασφαλείς με την KEY SAFE.

Η τοποθέτηση της συσκευής KEY SAFE στον τοίχο γίνεται
με το μεντεσέ προς τα κάτω.

Η εταιρεία BURG-WÄCHTER KG
Άνοιγμα
Ρυθμίστε τους 4 δίσκους με ψηφία σε προκαθορισμένο
συνδυασμό, πιάστε το εξωτερικό κάλυμμα και τραβήξτε
το επάνω μέρος της KEY SAFE προς εσάς.
Αλλαγή συνδυασμού αριθμών
1. Ανοίξετε την KEY SAFE με την εισαγωγή ενός έγκυρου
κωδικού (εργοστασιακή ρύθμιση “0 - 0 - 0 - 0“) και
τραβήξτε το επάνω μέρος προς εσάς.
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Οδηγίες τοποθέτησης

Για τη σήμανση των σημείων διάτρησης χρησιμοποιείστε
τις οπές που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής.
Με ένα τρυπάνι Ø 8 mm ανοίξτε στον τοίχο οπές
σύμφωνα με τη σήμανση, και μέσα σ΄αυτές τοποθετήστε
τις ούπες.
Στερεώστε την KEY SAFE στον τοίχο χρησιμοποιώντας
τις βίδες.
Να θυμάστε ότι η KEY SAFE τοποθετείται, αν είναι
δυνατόν, σε ένα δυσδιάκριτο σημείο με αρκετό φωτισμό,
λόγω εύκολης διάκρισης των ψηφίων.
Ο κατασκευαστής συνιστά να αλλάξετε τον αριθμητικό
κωδικό μία φορά την εβδομάδα.
Δεν ευθυνόμαστε για τυπογραφικά λάθη και αλλαγές.

2. Irrota laitteen yläosassa hopeanvärisen tapin alla oleva
pieni musta muovikansi (kuva 1 ).
3. Siirrä resetointitappia alas vasemmalle nuolen
mukaisesti (kuva 2 ).
4. Aseta numerolevyillä uusi avauskoodi. Varmista,
että levyjen numerot ovat keskellä ja että levyt
napsahtavat varmasti paikalleen.
Jos avauskoodi katoaa, ei KEY SAFEN avaaminen
ole mahdollista!
5. Siirrä resetointitappi takaisin lähtöasentoon.

2. Αφαιρέστε το μικρό μαύρο πλαστικό καπάκι που
βρίσκεται ακριβώς κάτω από το ασημένιο πείρος στο
επάνω μέρος της συσκευής (Εικ. 1 ).
3. Μετακινήστε το πλήκτρο επαναφοράς αριστερά κάτω
σύμφωνα με την ένδειξη του βέλους (Εικ. 2 ).
4. Ρυθμίστε το νέο κώδικα για άνοιγμα με τη βοήθεια
των δίσκων με ψηφία. Βεβαιωθείτε ότι τα ψηφία έχουν
τοποθετηθεί στη μεσαία θέση και ακούστηκε το κλικ.
Εάν χάσετε τον κωδικό για το άνοιγμα, δεν είναι
δυνατόν να ανοίξει η συσκευή KEY SAFE!
5. Μετακινήστε το πλήκτρο επαναφοράς στην αρχική
του θέση.
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