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 SecuTronic – Návod k obsluze
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Úvod 
Vážený zákazníku,
děkujeme, že jste si vybral trezor BURG-WÄCHTER s elektronickou jednotkou 
SecuTronic. Získali jste tak výrobek, který splňuje extrémně vysoké bezpečnostní 
požadavky a který byl vyvinut a vyroben v souladu s nejnovějšími technickými 
možnostmi.

Důležité: Před zahájením programování si prosím důkladně prostudujte 
celý návod k obsluze a dobře jej uschovejte, abyste do něj mohli kdykoli 
nahlédnout.

Přejeme vám hodně radosti s vaším novým trezorem BURG-WÄCHTER.
Vaše BURG-WÄCHTER KG

Důležité pokyny
Pro zvýšení ochrany před vloupáním je nutné dodržovat tyto body:

– Pro volbu kódu se nesmí používat osobní údaje (např. den narození) ani jiná  
 podobná data, ze kterých by bylo možné přes osobu vlastníka kódu odvodit  
 kód samotný
– Pokud si kód písemně zaznamenáte, musí se tato písemnost dobře  
 uschovat tak, aby byl kód přístupný pouze pro oprávněné osoby
– Pozor: Veškeré změny kódu pro otevření se musí provádět s otevřenými  
 dveřmi schránky na cennosti!
– Po přestavení uzamykacího systému na nový kód se musí nový kód  
 několikrát stisknout s otevřenými dveřmi. 

Všeobecně
Pro otevření máte k dispozici kód.

Kód pro otevření: 123456 (nastavení z výroby) Kód pro otevření je  
vždy 6místný.

Technické údaje

Počet kódů pro 
otevření

1 (vždy 6místný)

Doba zablokování A (Zablokování při 3x chybném zadání kódu):  
5 min, poté vždy 20 min.

Doba zablokování B (Zablokování při 3x chybném zadání kódu):  
5 min, poté vždy 20 min.

Napájení A: 3 x MICRO, LR03, AAA, ALKALINE
B: 3 x 1,5V Mignon (LR6)

Přípustné okolní 
podmínky

-15 °C /+40 °C /až 95 % rel. vlhkost vzduchu 
(nekondenzující)
Přípustný teplotní rozsah: -20 °C /+50 °C

Otevření prostřednictvím kódu pro otevření
– Stiskněte tlačítko „On“.
– Zadejte 6místný kód pro otevření.
– Rozsvítí se zelená ikona pohotovosti k otevření.
– Otevření zámku se provádí otočením hlavice

Vyobrazení
   Tlačítko On 
  Tlačítko Enter
  Pohotovost k otevření  
Při zadání platného kódu se rozsvítí ikona pro pohotovost k otevření.
  Doba zablokování  
Pokud je třikrát za sebou zadán chybný kód pro otevření, zablokuje zámek 
po dobu 5 minut obsluhu. Po každém dalším chybném zadání pak po dobu 
20 minut. Během této doby bliká červená ikona doby zablokování a otevření 
zámku není v tomto stavu možné ani s platným kódem.

  Status programování 
Při vstupu do režimu programování svítí ikona pro režim programování.  
Jakmile opustíte režim programování, opět zhasne.

F   Odmítnutí zadání 
Při zadání neplatného kódu se rozsvítí červená ikona pro odmítnutí zadání

G   Symbol výměny baterií 
Pokud svítí symbol pro výměnu baterie, je třeba vyměnit baterie.

H   Servisní volání 
Nutnost údržby, obraťte se, prosím, na svého prodejce.

I   Potvrzení tlačítka 
Každé úspěšně aktivované tlačítko bude potvrzeno krátkým bliknutím  
ikony pro potvrzení tlačítka

Chyby a změny vyhrazeny.

Struktura zámku A Struktura zámku B

Změna kódu
– Stiskněte tlačítko „On“.
– Zadejte aktuální 6místný kód pro otevření.  
 Zelené potvrzení tlačítka se krátce rozsvítí.
–  Přidržte tlačítko „Enter“ po dobu 5 sekund, až se rozsvítí ikona  

„Pohotovost k otevření“.
– Zadejte nový 6místný kód pro otevření a stiskněte tlačítko „Enter“.
– Znovu zadejte nový 6místný kód, pak stiskněte tlačítko „Enter“. Jestliže  
 se rozsvítí zelená ikona pro pohotovost k otevření, proběhla změna kódu  
 úspěšně. Pokud se rozsvítí červená ikona pro odmítnutí zadání, bylo zadání  
 kódu chybné a změnu kódu je třeba zopakovat. Při chybném zadání kódu  
 zůstává starý kód pro otevření i nadále platný.

Výměna baterie

   

Likvidace
Vážený zákazníku,
pomozte prosím snižovat množství nevyužitého odpadu. Pokud máte v úmyslu 
toto zařízení zlikvidovat, myslete prosím na to, že celá řada dílů tohoto zařízení 
obsahuje cenné materiály, které je možno recyklovat.

Upozorňujeme na to, že elektrické a elektronické přístroje a baterie se 
nesmí vyhazovat jako domovní odpad, ale musí se shromažďovat zvlášť. 
Informujte se na příslušném pracovišti ve vaší obci, kde najdete sběrné 
místo pro elektroodpad

 Pokud máte jakékoliv dotazy k prohlášení o shodě ES,  
 obraťte se prosím na info@burg.biz 
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