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hu SecuTronic – Használati útmutató

Betörésvédelem növelése

Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy a SecuTronic elektronikus egységgel felszerelt
BURG-WÄCHTER széfet választotta. Ez az elektronika ECB•S, „A” osztály
szerint tanúsított.
Ezzel egy olyan terméket vásárolt, amely teljesíti a rendkívül szigorú bizWRQV£JLN¸YHWHOP«Q\HNQHN«VDUHQGHONH]«VUH£OOµOHJNRUV]HUčEEPčV]DNL
V]DEY£Q\RNNDO¸VV]KDQJEDQN«V]¾OW$]£UD](1bV]DEY£Q\
szerint tanúsított. (Értéktárolók – Nagybiztonságú zárak besorolása illetéktelen kinyitás elleni biztonságuk alapján).
)RQWRV$SURJUDPR]£VHOõWWDODSRVDQWDQXOP£Q\R]]D£WDKDV]Q£ODWLXWDV¯W£VW«VDN«VõEELIHOKDV]Q£O£VHVHW«UHW£UROMDMµOKR]]£I«UKHWõKHO\HQ
Kívánjuk, hogy az új BURG-WÄCHTER trezorban örömét lelje.
Az Ön Burg-Wächter KG csapata

Általános tudnivalók
Aktiválás
$]HOHNWURQLNDDELOOHQW\č]HW
JRPEM£YDONDSFVROKDWµEH(]]HOHJ\LGHMčOHJDNLMHO]õQPHJMHOHQLNHJ\SLOODQDWUDD%85*:&+7(5ORJµD3,1NµG
EHYLWHO«UHV]ROJ£OµEHYLWHOLPDV]NHOõWW

1\HOYHN
$NLMHO]õPHQ¾MHQ\HOYHQ«UKHWõHO«VD1\HOYHNPHQ¾SRQWEDQ£OO¯WKDWµ
be. Ennek pontos ismertetése a „Nyelv/Language menü“ fejezetben
található.

/HWLOW£VLLGõN
A manipulációk elleni védelemként az elektronikus ajtózár öt percre meggátolja a hozzáférést a széfhez, ha egymás után háromszor hibás számkódot
írnak be. Majd minden további hibás bevitel esetén tíz percre letiltja a
KR]]£I«U«VW(]DODWWDOHWLOW£VLLGõDODWWDNLMHO]õQDIHQQPDUDGµLGõYLVV]DV]£PO£O£VDO£WKDWµ$V]«IH]DODWWD]LGõDODWW«UY«Q\HVIHOKDV]Q£OµLYDJ\
rendszergazdai kóddal sem nyitható ki.

2 I Magyar

.LMHO]õ

Ügyeljen arra, hogy a kódok ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kódokat
biztonságos helyen tárolja úgy, hogy azokhoz csak arra jogosult személyek
férjenek hozzá. Ha egy kód elvész, a zárat új kódra kell átállítani vagy ki
kell cserélni.
•
•
•
•

$]WPXWDWMDKRJ\DĲ)XQFİELOOHQW\čYHO
visszavonható-e az utolsó adatbevitel ( ) vagy
£WY£OWKDWHDIõPHQ¾EH( M).
( 2: ) akkor jelenik meg, ha a „2”-es
ELOOHQW\čYHOOHIHO«J¸UJHWKHW

Mikor a zárat üzembe helyezi, a gyári kódot módosítani kell.
1HKDV]Q£OMRQN¸QQ\HQNLWDO£OKDWµHJ\V]HUčNµGRNDW SO 
Kódként ne használjon személyes adatokat (pl. születésnapot), vagy más
olyan adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
Kódváltoztatás után a zárat nyitott széf ajtó mellett többször
HOOHQõUL]QLNHOO

( 1: ) akkor jelenik meg, ha az „1”-es
ELOOHQW\čYHOIHOIHO«J¸UJHWKHW
(

%HYLWHOLOHKHWõV«JHN

$]Ĳİ«VĲİELOOHQW\čN
7¸EEY£ODV]W£VLOHKHWõV«JHVHW«QH]HNNHODELOOHQW\čNNHOJ¸UJHWKHWOHIHO«
YDJ\IHOIHO«+DH]OHKHWV«JHVDNNRUDNLMHO]õQPHJMHOHQQHNDPHJIHOHOõ
nyilak.

1:

2:

FUNC:

CODE:

FUNC: M

1\LW£V

6]£PELOOHQW\čN
$]ĲİĲİV]£PELOOHQW\čNDGDWEHYLWHOUH
szolgálnak, például a kód beírása során.

Ĳ2Q(QWHUİELOOHQW\č
$]Ĳ2Q(QWHUİELOOHQW\čHOLQG¯WMDDUHQGV]HUWLOONLY£ODV]WKDWMDYHOHD]
aktuális menüpontot.

ŽĚĞćŶĚĞƌƵŶŐ
 ^ƉƌĂĐŚĞͬ>ĂŶŐƵĂŐĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘͘͘
Info

( / ) azt mutatja, hogy a zár engedélyezte-e
a reteszelése, és így a széf kinyitható-e.

)LJ\HOHPA rendszergazdai kód, a gyári kód és a felhasználói kód minden
módosítását az értéktároló nyitott ajtaja mellett kell elvégezni! Miután a
]£UUHQGV]HUW¼MNµGUD£OO¯WRWW£N£WQ\LWRWWDMWµQ£OPčN¸GWHVVHW¸EEV]¸UD]
új kóddal.

Ĳ)XQFİELOOHQW\č
$Ĳ)XQFİELOOHQW\čD]DGRWWV]LWX£FLµQDN
PHJIHOHOõHQ£OO¯WMDEHDIXQNFLµW(QQHN
DELOOHQW\čQHNDOHQ\RP£V£YDOD]HOõ]õ
menüszintre léphet, vagy eltávolíthat egy beírt karaktert vagy átválthat a
IõPHQ¾UH$NLMHO]õQDELOOHQW\čDNWX£OLVIXQNFLµMDMHOHQLNPHJ

) mutatja az elemek töltöttségi állapotát.

HAUPTMENÜ

1\LW£V3,1NµGGDO
CODE:

ŝƩĞƌĞŚŬŶĂƵĨ
ďĞƚćƟŐĞŶ͊

FUNC: M

•
•
•
•

Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
$GMDPHJDV]£PMHJ\č3,1NµGRW J\£ULNµGĲİ 
$NLMHO]õPHJMHOHQLND„Bitte Drehknauf betätigen!” (Forgassa el a
forgatógombot!) kijelzés.
Forgassa el a gombot.

SecuTronic

0HJMHJ\]«V$V]«I]£UHOVõ¾]HPEHKHO\H]«VHNRUDSURJUDPOHN«UGH]LD
G£WXPRW«VDSRQWRVLGõW

Menüszerkezet
$PHQ¾V]HUNH]HWIHO«S¯W«VH

•
•
•
•
•

• Codeänderung (Kódváltoztatás)
• Nyelv/Language
• Administrator (Rendszergazda)
> Benutzer (Felhasználó)

Rendszergazda menü
Ez a menü a funkciók csoportosítása érdekében
W¸EEDOPHQ¾EõO£OO$V]DNDV]RQEHO¾OLIXQNFLµN
FVDNDUHQGV]HUJD]GDLNµGGDO«UKHWõNHOWHOMHVHQ

1DSEH¯U£VD V]£PMHJ\č 
+µQDSEH¯U£VD V]£PMHJ\č 
YEH¯U£VD V]£PMHJ\č 
UDEH¯U£VD V]£PMHJ\č 
3HUFEH¯U£VD V]£PMHJ\č 

•
•
•
•

> Vorgänge (Folyamatok)
> Anmelden (Bejelentkezés)
ĵ ,QIR ,QIµ
!6\VWHP,QIR 5HQGV]HULQIµ 





!6\VWHPFKHFN 5HQGV]HUHOOHQõU]«V

•
•
•

$PHQ¾IXQNFLµNOH¯U£VD

•
•

Kódváltoztatás menü

•

Az adminisztrátori kód, valamint a felhasználói kód módosítása.
Felhívjuk a figyelmét, hogy biztonsági okokból a gyárilag beállított
rendszergazdai kódot meg kell változtatni egy egyedi kódra.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Kapcsolja be a zárat az ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
Nyugtázza a(z) ELOOHQW\čYHO
Görgessen az „1”-es, ill. a „2”-es gombbal,
amíg meg nem jelenik az a rendszergazda/
felhasználó, akinek a kódját módosítani
szeretné.
Nyugtázza a(z) ELOOHQW\čYHO
$ELOOHQW\č]HWHQNHUHV]W¾O¯UMDEHD]HGGLJL
érvényes kódot vagy a gyári kódot, majd
nyomja meg a(z) ELOOHQW\čW
UMDEHDELOOHQW\č]HWWHOD]¼MNµGRWPDMG
nyugtázza a ELOOHQW\čYHO
,VP«WHOMHPHJDEHYLWHOWPDMGQ\XJW£]]D
az ELOOHQW\čYHO
Helyes bevitel esetén megjelenik a „Codeänderung
durchgeführt“ (Kódváltoztatás végrehajtva) kijelzés.
1\RPMRQPHJHJ\WHWV]õOHJHVELOOHQW\čW

2:

FUNC:

1\HOYPHQ¾

> Löschen (Törlés)
> Reorganisieren (Újrarendezés)



ŽĚĞćŶĚĞƌƵŶŐ
^ƉƌĂĐŚĞͬ>ĂŶŐƵĂŐĞ
 ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘͘͘
Info
1:

> Anlegen (Létrehozás)



HAUPTMENÜ

HAUPTMENÜ

ŽĚĞćŶĚĞƌƵŶŐ
 ^ƉƌĂĐŚĞͬ>ĂŶŐƵĂŐĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘͘͘
Info
1:

 ŽĚĞćŶĚĞƌƵŶŐ
^ƉƌĂĐŚĞͬ>ĂŶŐƵĂŐĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘͘͘
Info
FUNC:

Neuer Code:

2:

FUNC:

SPRACHE

ĞƓƟŶĂ
Deutsch
ŶŐůŝƐŚ
ƐƉĂŹŽů
1:

HAUPTMENU

2:

Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli a Ĳ1\HOY/DQJXDJHİ menüpontot.
Nyugtázza a(z) ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ 6SUDFKH 1\HOY “.
Görgessen tovább az 1-es, ill. 2-es gombbal,
amíg ki nem választja a kívánt nyelvet.
Nyugtázza a(z) ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „Daten wurden gespeichert!”
$GDWRNHOPHQWYH kijelzés
1\RPMRQPHJHJ\WHWV]õOHJHVELOOHQW\čW

2:

FUNC:

5HQGV]HUJD]GD)HOKDV]Q£OµPHQ¾
5HQGV]HUJD]GD)HOKDV]Q£Oµ/«WUHKR]£VPHQ¾
A létrehozott felhasználó kinyithatja a széfet.
Administrator / Benutzer/Anlegen
5HQGV]HUJD]GD)HOKDV]Q£Oµ/«WUHKR]£V 
almenü
• Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
• (]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
• Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli a „Rendszergazda“ menüpontot.
• Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
(Rendszergazda)“ menü.
ELOOHQW\čYHO
• Nyugtázza a(z)
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
5HQGV]HUJD]GD %HQXW]HU )HOKDV]Q£Oµ “ menü.
ELOOHQW\čYHO
• Nyugtázza a(z)
• A szükséges jogosultsághoz adja meg a
rendszergazdai kódot.
• 0HJMHOHQLNDN¸YHWNH]õV]DEDGPHPµULDKHO\
(pl. USER.0001 CD).
• UMDEHDV]£PMHJ\čNµGRWPDMGQ\XJW£]]D
gombbal.
a
gombbal.
• Mentse el a(z)

BENUTZER

 ŶůĞŐĞŶ
>ƂƐĐŚĞŶ

2:

FUNC:

h^Z͘ϬϬϬϭ

FUNC: M

h^Z͘ϬϬϬϭ
ĞƌĨŽůŐ͘ĂŶŐĞůĞŐƚ͊

FUNC:

FUNC: M

ŽĚĞćŶĚĞƌƵŶŐ
ĚƵƌĐŚŐĞĨƺŚƌƚ͊

FUNC:

SecuTronic

Magyar I 3

5HQGV]HUJD]GD)HOKDV]Q£Oµ7¸UO«VPHQ¾
A törölt felhasználók nem férhetnek többé hozzá a
V]«IKH]$]RQEDQD]HOõ]P«Q\HNEHQPHJõU]õGQHN

5HQGV]HUJD]GD)RO\DPDWRNPHQ¾
Folyamatok menü alatt a széf nyitási és zárás
HOõ]P«Q\HLMHOHQQHNPHJDNLMHO]õQ

BENUTZER

ŶůĞŐĞŶ
 >ƂƐĐŚĞŶ

5HQGV]HUJD]GD)HOKDV]Q£Oµ7¸UO«VDOPHQ¾
• Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
• (]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
1:
FUNC:
• Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „$GPLQLVWUDWRU 5HQGV]HUJD]GD “
menüpontot.
• Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
h^Z͘ϬϬϬϭ
(Rendszergazda)“ menü.
ELOOHQW\čYHO
• Nyugtázza a(z)
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
5HQGV]HUJD]GD %HQXW]HU )HOKDV]Q£Oµ “ menü.
1:
2:
FUNC: M
ELOOHQW\čYHO
• Nyugtázza a(z)
• Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ %HQXW]HU
)HOKDV]Q£Oµ $QOHJHQ /«WUHKR]£V “ menü.
• Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
ĂƚĞŶƐĂƚǌŐĞůƂƐĐŚƚ͊
amíg ki nem jelöli az „/¸VFKHQ 7¸UO«V “ menüpontot.
ELOOHQW\čYHO
• Nyugtázza a(z)
• A szükséges jogosultsághoz adja meg a
FUNC:
rendszergazdai kódot.
• Görgessen az „1”-es, ill. a „2”-es gombbal,
amíg meg nem jelenik az a felhasználó, akit
törölni szeretne.
ELOOHQW\čYHO
• Nyugtázza a(z)
• Megjelenik a „'DWHQVDW]JHO¸VFKW $GDWUHNRUGW¸U¸OYH “ kijelzés.
• 1\RPMRQPHJHJ\WHWV]õOHJHVELOOHQW\čW

•
•
•
•
•
•

Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „$GPLQLVWUDWRU 5HQGV]HUJD]GD “
menüpontot.
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
(Rendszergazda)“ menü.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „Reorganisieren (Újrarendezés)“
menüpontot.
ELOOHQW\čYHO
Nyugtázza a(z)
A szükséges jogosultsághoz adja meg a
rendszergazdai kódot.
Megjelenik a „Reorganisierung läuft” (Újrarendezés
folyamatban)“ kijelzés.
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•
•
•
•
•
•

ADMIN

Benutzer
 ZĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ
sŽƌŐćŶŐĞ

1:

2:

FUNC:

Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „$GPLQLVWUDWRU 5HQGV]HUJD]GD “
menüpontot.
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
(Rendszergazda)“ menü.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „Vorgänge (Folyamatok)“
menüpontot.
ELOOHQW\čYHO
Nyugtázza a(z)
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal
az adatrekordok között.
ELOOHQW\čYHO
Nyugtázza a(z)

ADMIN

Benutzer
ZĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ
 sŽƌŐćŶŐĞ

1:

2:

(EEHQDPHQ¾EHQMHOHQ¯WKHWõNPHJDUHQGV]HUUHO
kapcsolatos további tudnivalók.

FUNC:

Administrator
ŽĚĞĞŝŶŐĞŐĞďĞŶ
1:

2:

FUNC: M

$UHQGV]HUWHOMHVPHJKLE£VRG£VDHVHW«QHOõIRUGXOKDWKRJ\D]HOHNWURQLNXVNH]HOõODSRW¼MUDEHNHOO
jelentkeztetni a zármechanizmusba.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Kapcsolja be a zárat az
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „$GPLQLVWUDWRU 5HQGV]HUJD]GD “
menüpontot.
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ $GPLQLVWUDWRU
(Rendszergazda)“ menü.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „$QPHOGHQ %HMHOHQWNH]«V “
menüpontot.
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
A szükséges jogosultsághoz adja meg a
rendszergazdai kódot.
Megjelenik a „Daten wurden gespeichert!”
(Adatok elmentve) kijelzés.
1\RPMRQPHJHJ\WHWV]õOHJHVELOOHQW\čW

Benutzer
ZĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌĞŶ
sŽƌŐćŶŐĞ
Anmelden
1:

ŽĚĞćŶĚĞƌƵŶŐ
^ƉƌĂĐŚĞͬ>ĂŶŐƵĂŐĞ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌ͘͘͘
Info
FUNC:

,QIµ5HQGV]HULQIµPHQ¾
•
•
•
•
•
•
•
•

ADMIN

HAUPTMENÜ

1:

5HQGV]HUJD]GD%HMHOHQWNH]«VPHQ¾

•
•

5HQGV]HUJD]GDMUDUHQGH]«VPHQ¾
•
•
•
•

•
•
•
•

,QIµPHQ¾

•
•
•

Kapcsolja be a zárat a(z)
ELOOHQW\čYHO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „Info (Infó)“ menüpontot.
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ ,QIR ,QIµ “.
ELOOHQW\čYHO
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHOKDDUHQGV]HU
Nyugtázza a(z)
JD]GDLMRJRVXOWV£JJDOUHQGHONH]õUHQGV]HUJD]GDL
NµGEH¯U£V£WN¸YHWõHQU«V]OHWHVLQIRUP£FLµNDW
V]HUHWQHNDSQLDUHQGV]HUUõO
Megjelennek a rendszerinformációk.
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal
az információk megtekintéséhez.
ELOOHQW\čYHO
Térjen vissza a(z)

INFO

 ^ǇƐƚĞŵ/ŶĨŽ
^ǇƐƚĞŵĐŚĞĐŬ

2:

FUNC:

Info
 Ͳsϭ͘Ϭ
 ^E͗ϮϬ͘Ϭ͘ϬϬ͘ϬϬ

2:

FUNC: M

FUNC:

,QIµ5HQGV]HUHOOHQõU]«VPHQ¾
ĂƚĞŶǁƵƌĚĞŶ
ŐĞƐƉĞŝĐŚĞƌƚ

FUNC:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZĞŽƌŐĂŶŝƐŝĞƌƵŶŐ
ůćƵŌ
•
•
•

Kapcsolja be a zárat a(z)
ELOOHQW\čYHO
INFO
ELOOHQW\čW
(]WN¸YHWõHQQ\RPMDPHJD
^ǇƐƚĞŵ/ŶĨŽ
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ “.
 ^ǇƐƚĞŵĐŚĞĐŬ
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli az „Info (Infó)“ menüpontot.
Nyugtázza a(z)
ELOOHQW\čYHO
Megjelenik a „+DXSWPHQ¾ )õPHQ¾ ,QIR ,QIµ “.
1:
2:
FUNC:
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal,
amíg ki nem jelöli a „6\VWHPFKHFN 5HQGV]HUHOOHQõU]«V “
menüpontot.
ELOOHQW\čYHO
Nyugtázza a(z)
EE
ELOOHQW\čYHOKDDUHQGV]HU
Nyugtázza a(z)
9ϱ͘ϰϱs
JD]GDLMRJRVXOWV£JJDOUHQGHONH]õUHQGV]HUJD]GDL
9 Flash
NµGEH¯U£V£WN¸YHWõHQU«V]OHWHVLQIRUP£FLµNDW
9dŽƵĐŚĐŽŶ͘
V]HUHWQHNDSQLDUHQGV]HUUõO
0HJMHOHQQHNDUHQGV]HUHOOHQõU]«VLLQIRUP£FLµN
2:
FUNC: M
Görgessen lefelé az 1-es, ill. a 2-es gombbal az
információk megtekintéséhez.
ELOOHQW\čYHO
Térjen vissza a(z)
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(OHPHNFVHU«MH
$NLMHO]õMREEIHOVõU«V]«QO£WKDWMDIRO\DPDWRVDQD]HOHPHNW¸OW«VLV]LQWM«W+DD]HOHPHN
NDSDFLW£VDFV¸NNHQDNNRUDNLMHO]õQPHJMHOHQLNHJ\PHJIHOHOõ¾]HQHW(QQHND]¾]HQHWQHN
DPHJMHOHQ«VHNRUDOHKHWõOHJKDPDUDEEFVHU«OMHNLD]HOHPHNHW

0čV]DNLDGDWRN
ŝƩĞĂƩĞƌŝĞŶ
ǁĞĐŚƐĞůŶ͊

Rendszergazdai kódok
száma:

Csúsztassa ki lefelé a fedelet az elemekkel együtt.

Vegye ki a használt elemeket, és ártalmatlanítsa
azokat a hulladékkezelési utasítások szerint.
Helyette be az új 1,5 V AA mignon-elemeket,
ügyeljen a helyes polaritásukra. Ehhez vegye figyelembe az elemtartó jelöléseit. Márkás elemeket
KDV]Q£OMRQQHKDV]Q£OMRQ¼MUDW¸OWKHWõDNNXNDW

Tolja be a fedelet az elemekkel együtt az elektroQLNXV]£UEDPDMGFVDYDUR]]DIHOHUõVHQ

1

Felhasználói kódok
száma:

1 (max.)

/HWLOW£VLLGõN

[KLE£VNµGEHYLWHOWN¸YHWõHQSHUF
majd minden további téve bevitelt
N¸YHWõHQbSHUF

7£SHOO£W£V

4x AA MIGNON LR6 ALKALINE elem

'£WXP3RQWRVLGõ

-

Frissítésre alkalmas
(készülékszoftver):

-

(Oõ]P«Q\HNV]£PD



FUNC:

Csavarja ki az elektronikus zár alján található két
csavart.

A készülék ártalmatlanítása

Jótállás
$%85*:&+7(5WHUP«NHNHWDJ\£UW£VLGõSRQWM£EDQ«UY«Q\HV
PčV]DNLV]DEY£Q\RNQDNPHJIHOHOõHQ«VVDM£WPLQõV«JLHOõ¯U£VDLQN
EHWDUW£VDPHOOHWWJ\£UWMXN$MµW£OO£VNL]£UµODJRO\DQKL£Q\RVV£JRNUD
«UY«Q\HVDPHO\HNLJD]ROKDWµDQD]«UW«NHV¯W«VLGõSRQWM£EDQIHQQ£OOµ
J\£UW£VLYDJ\DQ\DJKLE£NUDYH]HWKHWõYLVV]D$MµW£OO£VN«W«YHOWHOW«YHOOHM£UH]XW£QDWRY£EELLJ«Q\HNHO«Y¾OQHN7¸EEHNN¸]¸WWSOD
V]£OO¯W£VEµOQHPUHQGHOWHW«VV]HUčYDJ\V]DNV]HUčWOHQKDV]Q£ODWEµO
NRS£VEµOVWEHUHGõKL£Q\RVV£JRN«VN£URNDJDUDQFLDY£OODO£VEµONL
YDQQDN]£UYD$]HOHPUHQHPYRQDWNR]LNDMµW£OO£V$PHJ£OODS¯WRWW
KL£Q\RVV£JRW¯U£VEDQD]HUHGHWLY£V£UO£VLQ\XJW£YDO«VDKLEDU¸YLG
OH¯U£V£YDOHJ\¾WWDY£V£UO£VKHO\«QNHOOEHQ\¼MWDQL9L]VJ£ODWXW£Q
P«OW£Q\RVLGõQEHO¾ODJDUDQFLDY£OODOµG¸QWD]HVHWOHJHVMDY¯W£VUµO
YDJ\DFVHU«UõO

Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét.
Ha bármikor a készülék ártalmatlanítását tervezi, gondoljon arra, hogy a
készülék számos alkatrésze értékes alapanyag, melyek újrahasznosítható.
Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hullaG«NEDKDQHPV]HOHNW¯YHQLOOHON¾O¸Q¯WYHNHOOJ\čMWHQL$]HOHPHN
«VD]HOHNWURQLNDLKXOODG«NRNJ\čMWõKHO\«UõO«UGHNOõGM¸QD]LOOHtékes önkormányzati szervnél.

A BURG-WÄCHTER KG vállalt ezennel kijelenti, hogy a jelen
N«V]¾O«NPHJIHOHOD(8 (0& «VD(8 5R+6 
irányelveknek.
$](.0HJIHOHOõV«JLQ\LODWNR]DWWHOMHVV]¸YHJHDZZZEXUJEL]
ZHEROGDOUµOW¸OWKHWõOH

%L]WRQV£JLMDYDVODW
$ONDOPDQN«QWWLV]W¯WVDPHJPLNURV]£ODVW¸UOõNHQGõYHO SOV]HP¾YHJW¸UOõYHO 
DELOOHQW\č]HWNH]HOõIHO¾OHW«W«VW£YRO¯WVDHOD]HVHWOHJDELOOHQW\čNIHO¾OHW«Q
található ujjlenyomatokat.

)LJ\HOHP
$QQDN«UGHN«EHQKRJ\NLIRJ£VWDODQ«VNLY£OµPLQõV«JčWHUP«NHNHWV]£OO¯Whassunk Önnek, továbbá tökéletes szerviz- és javítási szolgáltatásokban
U«V]HV¯WKHVV¾ND]V]¾NV«JHVKRJ\DKLE£VDQPčN¸GõYDJ\PHJKLE£VRGRWW
készüléket az érvényes rendszergazdai kóddal, valamint a vásárlást igazoló
HUHGHWLEL]RQ\ODWWDOHJ\¾WWEHPXWDVVDDNHUHVNHGõQHN
Ha a vásárlástól való elállás jogával élve visszaküldi a készüléket, akkor az
összes alkatrésznek gyári beállításban és sértetlennek kell lennie. Ennek
PHOOõ]«VHHVHW«QDMµW£OO£V«UY«Q\«WYHV]WL
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.LMHO]õ

Ábra
.LMHO]õ
 6]£PELOOHQW\čN
$]ĲİīĲİV]£PELOOHQW\čNDGDWEHYLWHOUHV]ROJ£OQDNS«OG£XOD
kód beírása során.
„)XQFİELOOHQW\č
$Ĳ)XQFİELOOHQW\čD]DGRWWV]LWX£FLµQDNPHJIHOHOõHQ£OO¯WMDEHD
IXQNFLµW(QQHNDELOOHQW\čQHNDOHQ\RP£V£YDOD]HOõ]õPHQ¾V]LQWUH
O«SKHWYDJ\HOW£YRO¯WKDWHJ\EH¯UWNDUDNWHUWYDJ\£WY£OWKDWDIõPHQ¾UH
$NLMHO]õQDELOOHQW\čDNWX£OLVIXQNFLµMDMHOHQLNPHJ O£VGDV]DNDV]W 
„2Q(QWHUİELOOHQW\č
$]Ĳ2Q(QWHUİELOOHQW\čHOLQG¯WMDDUHQGV]HUWLOONLY£ODV]WKDWMDYHOH
az aktuális menüpontot.
ĲİHVELOOHQW\č
7¸EEY£ODV]W£VLOHKHWõV«JHVHW«QH]]HODELOOHQW\čYHOJ¸UJHWKHWIHOIHO«
+DH]OHKHWV«JHVDNNRUPHJMHOHQLNDNLMHO]õQ O£VGDV]DNDV]W 
ĲİHVELOOHQW\č
7¸EEY£ODV]W£VLOHKHWõV«JHVHW«QH]]HODELOOHQW\čYHOJ¸UJHWKHWOHIHO«
+DH]OHKHWV«JHVDNNRUPHJMHOHQLNDNLMHO]õQ O£VGDV]DNDV]W 

$Q\RPWDW£VLKLE£NVDMWµKLE£NYDODPLQWDPčV]DNLY£OWR]WDW£VRNMRJDIHQQWDUWYD
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