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Szanowni Klienci,

7. Zamknąć część górną i skontrolować funkcjonalność.
Zamknięcie

Dziękujemy za wybranie wyrobu KEY SAFE marki
BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umożliwia wkładanie
kluczy dowolnego typu lub innych wartościowych
przedmiotów.
Ważne: Przed rozpoczęciem montażu lub procesu
zmiany kodu należy się zapoznać z kompletną
instrukcją obsługi.
Życzymy aby się Państwo czuli z wyrobem KEY SAFE
bezpiecznie.
Spółka BURG-WÄCHTER KG
Otwarcie
Proszę ustawić 4 tarcze numeryczne w ustawionej
uprzednio kombinacji, chwycić osłonę zewnętrzną i
pociągnąć do siebie górną część wyrobu KEY SAFE.
Zmiana kombinacji numerycznej
1. Po wprowadzeniu ważnego kodu należy otworzyć
KEY SAFE (ustawienie fabryczne “0 - 0 - 0 - 0“) po czym
należy przyciągnąć górną część do siebie.
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6. Czarne plastykowe wieczko nasadzić na srebrny kołek.

Po zamknięciu części górnej należy przekręcić tarcze
numeryczne.
Instrukcja montażu

cz Key Safe –Návod k obsluze

Vážení zákazníci,
Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek KEY SAFE
značky BURG-WÄCHTER. KEY SAFE umožňuje ukládání
klíčů jakéhokoli typu či jiných cenných předmětů.

Uwaga: Nie należy zapominać, że efektywność
zamocowania podwyższają w zależności od konkretnego
podłoża również specjalne śruby i kołki.

Důležité: Před zahájením montáže nebo změny
kódu si, prosím, prostudujte kompletní návod
k obsluze.

Wyrób KEY SAFE mocuje się w ten sposób, aby
zawieszenie było skierowane w dół.

Přejeme vám, abyste se s výrobkem KEY SAFE
cítili bezpečně.

W celu zaznaczenia szablonu do wiercenia należy
wykorzystać otwory w płycie podstawy.

Váš BURG-WÄCHTER KG

Przy montowaniu kołków należy wywiercić zaznaczone
otwory wiertłem o średnicy Ø 8 mm po czym wsunąć
kołki do ściany. Wyrób KEY SAFE przymocować za
pomocą śrub do ściany.

4 číslicové kotouče nastavte do přednastavené
kombinace, uchopte vnější kryt a přitáhněte horní díl
výrobku KEY SAFE k sobě.

Nie należy zapominać, że KEY SAFE należy montować,
jeżeli to możliwe, w dyskretnym miejscu, o odpowiednim
oświetleniu umożliwiającym identyfikację cyfr.
Producent zaleca zmianę kodu numerycznego raz
w tygodniu.
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Otevření

Přestavení číselné kombinace
1. Zadáním platného kódu otevřete KEY SAFE
(nastavení z výroby “0 - 0 - 0 - 0“) a přitáhněte horní
díl směrem k sobě.
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Pomyłki i zmiany zastrzeżone.

2. Następnie należy usunąć małe czarne plastykowe
wieczko, które znajduje się bezpośrednio pod
srebrnym kołkiem w części górnej (rys. 1 ).
3. Kołek resetu należy przesunąć w lewo w dół, zgodnie
ze znakiem strzałki (rys. 2 ).
4. Za pomocą tarcz numerycznych należy wprowadzić
nowy kod do otwierania. Należy się upewnić, że
wszystkie cyfry są pośrodku i i zostały zauważalnie
zatrzaśnięte.
W razie zagubienia kodu otwarcie wyrobu
KEY SAFE nie jest już możliwe!
5. Kołek resetu należy przesunąć z powrotem do
położenia wyjściowego.

Key Safe

2. Odstraňte malé černé plastové víčko, které se nachází
přímo pod stříbrným kolíčkem v horním dílu (obr. 1 ).
3. Posuňte resetovací kolíček doleva dolů tak, jak je
znázorněno šipkou (obr. 2 ).
4. Pomocí číslicových kotoučů nastavte nový kód pro
otvírání. Ujistěte se, že jsou jednotlivé číslice umístěny
uprostřed a jednoznačně zaklaply.
Pokud ztratíte kód pro otvírání, není již otevření
zařízení KEY SAFE možné!
5. Resetovací kolíček posuňte zpět do výchozí polohy.

6. Černé plastové víčko nasaďte na stříbrný kolíček
7. Κλείστε το πάνω μέρος της συσκευής και ελέγξτε τη
λειτουργικότητα.
Uzavření
Po uzavření horního dílu je třeba číslicové
kotouče přetočit.
Návod k montáži
Pozor: Nezapomeňte, že účinnost upevnění zvyšují
v závislosti na konkrétním podkladu také speciální
šrouby a hmoždinky.
Výrobek KEY SAFE se na zeď připevňuje tak, aby závěs
směřoval dolů.
Využijte otvory v základové desce pro naznačení vrtací
šablony. Při montáži hmoždinek vyvrtejte naznačené
otvory vrtákem s Ø 8 mm a zasuňte hmoždinky do zdi.
Pomocí šroubů připevněte výrobek KEY SAFE na stěnu.
Nezapomeňte, že KEY SAFE se montuje na pokud možno
nenápadném místě s dostatkem světla pro identifikaci
číslic.
Výrobce doporučuje číselný kód jednou týdně změnit.
Omyly a změny vyhrazeny.

