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1. Általános információk
Köszönjük, hogy a BURG-WÄCHTER TRSE 6000 elektronikus egységgel ellátott 
trezort választotta  Ez az elektronikus egység a 2 VdS osztály szerinti minősítéssel 
rendelkezik  Egy olyan termék tulajdonosává vált, amely a legújabb műszaki 
lehetőségek kihasználásával kerül kifejlesztésre és gyártásra  A programozás előtt 
kérjük, figyelmesen tanulmányozza át a használati utasítást, és gondosan őrizze 
meg, hogy később bármikor belelapozhasson 

A TRSE 6000 elektronikus egységet két változatban – ujjlenyomat leolvasóval 
felszerelt TRSE 6000 FP és a leolvasóval nem rendelkező TRSE 6000 típus – kínáljuk  
A használati utasítás mindkét változatot magába foglalja, a menü szerkezete úgy 
van kialakítva, hogy a rendszer automatikusan felismeri az adott változatot és 
csupán a menü érintett pontjai kerülnek aktiválásra  Az ujjlenyomat leolvasóval 
felszerelt elektronikus egységekre vonatkozó pontokat * jelöli 

Az értéktárgyai őrzésére szolgáló trezort három különböző  
módon nyithatja ki:
– kód segítségével
– E-KEY kulcs segítségével (a TSE 5103 E-KEY SB és a TSE 6103 E-KEY azonosító  
 médium nem része a kicsomagolásnak)
– ujjlenyomat segítségével*

Az adminisztrátori kód gyári beállítása 123456  Kérem, változtassa meg a kódot  
A kód megadására a billentyűzet segítségével kerül sor, egy kódhoz 9 további 
felhasználót hozhat létre  Az adminisztrátori kódhoz hasonlóan ez a kód is  
hat számjegyű  Ezen felül az érintés nélküli nyitáshoz 300 darab E-KEY kulcs 
mentése lehetséges 

Amennyiben ujjlenyomat leolvasóval felszerelt trezort vásárolt, a fent  
említetteken kívül további 10 felhasználó ujjlenyomatát mentheti el a rendszerbe  
Az ujjlenyomattal létrehozott felhasználók az USER xxx_FP megjelöléssel 
szerepelnek a felhasználók listáján 

A TRSE 6000 FP elektronikus egység az első olyan trezorokhoz kifejlesztett 
egység, amely minősítéssel rendelkezik a kizárólag ujjlenyomat leolvasóval való 
nyitáshoz  Az ujjlenyomat leolvasóval történő nyitás esetén legalább két hitelesítési 
módszert kell alkalmazni  Az ujjlenyomat leolvasása mellett ez még egy hitelesítési 
módszert jelent – ez lehet egy újabb ujjlenyomat, egy PIN kód vagy E-KEY kulcs  
Minden ujjlenyomat ½ értékkel van elmentve a rendszerbe  A nyitási jogosultság 
megszerzéséhez legalább 1 érték elérése szükséges  A hitelesítő PIN szintén 
legalább ½ értékkel kerül elmentésre, vagy például egy újabb ujjlenyomattal 
szintén elérhető az 1 érték 

Figyelem: Az értékek kizárólag a TSE Light, TSE System és System+ szoftverek 
segítségével módosíthatók  A trezor egy adott felhasználójának PIN kódja vagy 
E-KEY kulcsa létrehozása során kérdést tesz fel a rendszer a hitelesítő ujjlenyomat 
mentésével kapcsolatosan  Ilyenkor az érték automatikusan ½ értékre állítódik 
be  Ellenkező esetben a PIN kód vagy az E-KEY kulcs 1 értéket kap, az ujjlenyomat 
értéke minden esetben ½ 

Blokkolás: A jogosulatlan nyitás elkerülése érdekében a zár elektronikája 
5 percre blokkolja a trezor nyitását olyan esetben, amikor egymás után három 
esetben helytelem számkód megadása történik meg  Minden további hibás 
megadás esetén újabb 10 percre blokkolásra kerül a trezor nyitása  A blokkolás 
alatt a kijelzőn olvasható le a visszamaradó idő  Ebben az esetben a trezor  
érvényes felhasználói vagy adminisztrátori kód megadásával sem nyitható 

A betörés elleni védelem megerősítése érdekében
tartsa be az alábbiakat:

Anyagi kód-hordozóval, pl. E-KEY kulccsal, működő rendszereknél:
– A kód-hordozót biztonságos helyen tartsa, ahol nem fér hozzá semmilyen 
 jogosulatlan személy 

–  A kód-hordozó elveszítése esetén azonnal cseréltesse ki a zárat, vagy módosítsa 
a kódot, esetleg blokkolja / törölje az elveszített kód-hordozót 

Kód megadásával működő rendszereknél:
–  A kód létrehozásához ne használjon személyes adatokat (pl  születési dátum), 

vagy olyan más adatokat, amelyekből a kód tulajdonosa személyén keresztül 
következtetni lehet a számkódra 

–  Amennyiben a kódot írásban lejegyzi, a kódot tartalmazó iratot biztonságos 
helyen tartsa, ahol csak jogosult személyek férhetnek hozzá 

–  Figyelem: Az adminisztrátori vagy a felhasználói kód módosítása közben 
 az értéktárgyak őrzésére szolgáló trezor ajtaja legyen nyitva!

–  A zárszerkezet új kódjának megadása közben nyitott ajtónál adja meg 
néhányszor az új kódot med säkerhetsskåpets dörr öppen 
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1.1 Az alapfunkciók leírása
Az alábbi útmutatás alapján beprogramozhatja a zárját  A programozás útmutatása 
kiábrázolásra kerül a kijelzőn  A zár programozása előtt (belépés a menübe) tartsa 
lenyomva a „Function“ gombot, amíg a kijelzőn megjelenik az „M“ szimbólum  
Az „1“ scroll up (kijelzett szimbólum) és a „2“ scroll down (kijelzett szimbólum) 
gombokkal lapozhat a menüben  Ha a kijelzőn megjelenik a „<“ szimbólum, 
a „Function“ gomb segítségével átléphet a menü magasabb szintjére   
Az „Enter / On“ gombbal válogathat a menü egyes pontjai közül  A telep 
szimbóluma a telep aktuális állapotát ábrázolja:
Batterisymbolen anger batteriets status 

 Feltöltött telep
 [ ] [ ] [ ]  Lemerült telep (cserélje ki a telepet) 

A telepek csere igénye a trezor típusaiként változik  
A telepek cseréjéről a 22  oldalon olvashat 

1.2 A programozás és kezelés leírása
A menü szerkezeti leírását az alábbi oldalakon találja  Itt kerül kiábrázolásra  
a navigáció is  Ezen felül a menü egyes pontjait részletesen tárgyaljuk:

Kód módosítása menü
Az adminisztrátori és felhasználói kód módosítása

Nyelvek / language menü
A nyelv beállítása

E-KEY kulcs szinkronizálás menü
Ebben a programban az E-KEY kulcs csatornája módosul a bemeneti egység 
szerint  Ez a funkció a bemeneti egység rádiócsatornájának változásakor 
használatos, annak ellenére, hogy további elektronikus rádió kulcsok vannak még 
használatban (a csatorna régi beállításával) 

Info menü
– A változat száma és a sorozatszám kiábrázolása
– SNA: a zár sorozatszáma (az adminisztrátori kód megadásával)

Adminisztrátor menü
A rendszer itt tárol minden olyan funkciót, amit kizárólag az adminisztrátor 
jogosultsággal rendelkező személyek használhatnak  Az alábbi funkciókról van szó:

– Felhasználó létrehozása: 
 Itt történik a felhasználó létrehozása  A felhasználó vagy egy kóddal vagy egy 
 E-KEY kulccsal vagy mindkettővel rendelkezhet  Az ujjlenyomat leolvasásához 
 minden esetben új felhasználót kell létrehozni  Léteznek olyan személyek, 
 akik anatómiai szempontból nem rendelkeznek a rendszer által megkövetelt 
 ujjlenyomattal  Biztonsági okok miatt az ilyen ujjlenyomatokat nem lehet 
 menteni a rendszerbe 

– E-KEY kulcs hozzárendelése: 
 A PIN kóddal rendelkező kiválasztott felhasználóhoz itt E-KEY kulcs rendelhető 

–  Törlés: 
 Itt törölhető a felhasználó vagy az E-KEY kulcs  Valamelyik felhasználó törlésekor  
törlésre kerül az adott felhasználó kódja és E-KEY kulcsa is  Az E-KEY törlésekor  
a felhasználó a rendszerben marad  Az ujjlenyomat csak az adott felhasználó  
törlésével törölhető a rendszerből  Az összes ujjlenyomat törléséhez használja az  
„FS-Reset“ funkciót (lásd a következő oldal)* 

– Idő: 
 Az idő beállítása és az óra kalibrálása  Két pontos idő között az óra kalibrálása  
 automatikusan megtörténik  Kivételt csak a telepek cseréje és a téli / nyári időre  
 való átállás jelent 

– Dátum: 
 Dátum megadása

– Rádiócsatorna: 
 Itt beállíthatja a rádiócsatornát (12 csatorna közül választhat) 
 Erre akkor lehet szükség, amikor a rádiócsatornát egyéb alkalmazás, 
 pl  WLAN, foglalja le  A WLAN rendszerekkel való ütközés esetén három 
 csatorna távolságot ajánlatos betartani 

– Prioritás: 
 Amennyiben a trezor feloldására nem kerül sor az E-KEY többszörös aktiválása 
 után sem, e funkció segítségével növelhető az ajtó prioritása  Más esetben 
 szintén lehetséges a közvetlen közelben elhelyezkedő trezorok prioritásának 
 csökkentése 

– Átszervezés: 
 Ezt a funkciót több felhasználó egyidejű törlésekor ajánlatos használni 

– Bejelentkezés: 
 A záregység vagy a billentyűzet cseréjekor a két egység újra 
 egymásra hangolódik 

– FS-Reset*: 
 Minden elmentett ujjlenyomat törlésre kerül, az adott felhasználók azonban 
 a rendszerben maradnak  Ezt a funkciót válassza abban az esetben is, amikor 
 az ujjlenyomat leolvasó ismételten helytelenül működik, kövesse a kijelzőn 
 kiábrázolt útmutatást 
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1.3 menü szerkezete
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1. 4 Néhány alapfunkció részletes leírása
1. Az értéktárgyak megőrzésére szolgáló trezor
 kinyitása a gyárilag beállított kód segítségével

– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat (Amennyiben az elektronikus  
 egysége nincs felszerelve ujjlenyomat leolvasóval, 
 a kijelzőn a Kód jelzés jelenik meg)
– Itt a rendszer kérni fogja az adminisztrátori kód megadását  
– (a gyári beállítás 123456)
– A kijelzőn megjelenik a Kérjük, aktiválja a forgókapcsolót felirat 

Figyelem: A „Kérjük, aktiválja a forgókapcsolót“ üzenet a hitelesítés megadása után 
a zár forgókapcsolója aktiválására utal 

2. Az adminisztrátori kód módosítása
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– Nyomja le az Function gombot
– A kijelzőn megjelenik a Kód módosítása menü felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Adminisztrátor felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Régi kód felirat
– Itt a rendszer kérni fogja az adminisztrátori kód megadását  
– (a gyári beállítás123456)
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Új kód felirat
– Az új kód megadása
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Ismétlés felirat
– Az új kód megadása
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az A kód módosítása megtörtént felirat

3. Kóddal rendelkező felhasználó létrehozása
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– Nyomja le az Function gombot
– A kijelzőn megjelenik a Kód módosítása menü felirat
– A 2 gomb lenyomásával beléphet az Adminisztrátor menübe
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Admin beállít  Felhasználó létrehozása felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Megjelenik a Kód létrehozása felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Itt a rendszer kérni fogja az adminisztrátori kód megadását  
 (a gyári beállítás 123456)
– A kijelzőn megjelenik az User 00x felirat
– Itt adja meg a felhasználói kódot és erősítse meg az Enter segítségével
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az FS-kombináció megerősítése  
 az Enter segítségével¹ felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot, esetleg a Function gombot
– Sikeres aktiválás esetén megjelenik a Mentés az On gomb lenyomásával felirat 

4. E-KEY kulccsal rendelkező felhasználó létrehozása
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– Nyomja le az Function gombot
– A kijelzőn megjelenik a Kód módosítása menü felirat
– A 2 gomb lenyomásával beléphet az Adminisztrátor menübe
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Admin beállít. Felhasználó létrehozása felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Megjelenik az E-KEY kulcs létrehozása felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Itt a rendszer kérni fogja az adminisztrátori kód megadását  
 (a gyári beállítás 123456)
– A kijelzőn megjelenik az FS-kombináció megerősítése  
 az Enter segítségével¹ felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot, esetleg a Function gombot
– A kijelzőn megjelenik az User 00x E-KEY beolvasása az Enter segítségével felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Az E-KEY kulcsot állítsa be programozás üzemmódra
– Megjelenik az E-KEY prog. üzemmódban, lépjen tovább az Enter segítségével
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Sikeres aktiválás esetén megjelenik a Mentés az On gomb lenyomásával felirat 

¹Ha a kijelzőn megjelenik az FS-kombináció megerősítése az Enter 
segítségével felirat, döntse el, hogy az adott felhasználót 1 nyitási 
jogosultsággal (kizárólagos nyitási jogosultság) vagy korlátozott nyitási 
jogosultsággal hozza létre.
Kizárólagos nyitási jogosultság: Nyomja le a Function gombot
Korlátozott nyitási jogosultság: Nyomja le az Enter gombot
Korlátozott nyitási jogosultság létrehozása esetén a PIN kód kizárólag 
további hitelesítés megadásával jogosítja fel a felhasználót a trezor 
nyitására.
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5. Az ujjlenyomattal rendelkező felhasználó beolvasása*
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– Nyomja le az Function gombot
– A kijelzőn megjelenik a Kód módosítása menü felirat
– A 2 gomb lenyomásával beléphet az Adminisztrátor menübe
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Admin beállít  Felhasználó létrehozása felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A 2 gomb többszörös lenyomásával lépjen be az  
 Ujjlenyomat létrehozása menübe
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Itt a rendszer kérni fogja az adminisztrátori kód megadását  
 (a gyári beállítás 123456)
– A kijelzőn megjelenik a Hozza létre az ujjlenyomatot felirat
– A kijelzőn megjelenik az Ujjlenyomat beolvasása felirat
– A kijelzőn megjelenő útmutatás szerint húzza át az ujját a leolvasó felett
– Sikeres bejelentkezés esetén a kijelzőn megjelenik az  
 User xxx sikeres beolvasása felirat

Figyelem: Az ujjlenyomat beolvasásakor fontos, hogy ujját egyenletesen és 
egyenes irányban húzza át a leolvasó felett  Kövesse az útmutatást a kijelzőn   
Az ujjlenyomat mentése csak akkor lesz sikeres, ha optimális minőségben 
menthető el 

6. A trezor nyitása ujjlenyomat segítségével*
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– A leolvasó felett kizárólag az elmentett ujját húzza át
– Egy pillanatra megjelenik az alábbi üzenet:
 A kívánt értéket nem sikerült elérni
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– Most adja meg a további hitelesítést (másik ujj, kód vagy E-KEY kulcs)
– A kijelzőn megjelenik a Kérjük, aktiválja a forgókapcsolót felirat

7. Az ujjlenyomat törlése*
– A kijelzőn megjelenik a Code / Fingerp. felirat
– Nyomja le az Function gombot
– A kijelzőn megjelenik a Kód módosítása menü
– A 2 gomb lenyomásával beléphet az Adminisztrátor menübe
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik az Admin beállít  Felhasználó létrehozása felirat
– A 2 gomb lenyomásával beléphet az Admin beállít  Törlés menübe
– Nyomja le az On / Enter gombot
– A kijelzőn megjelenik a Felhasználó törlése felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
– Itt a rendszer kérni fogja az adminisztrátori kód megadását  
 (a gyári beállítás 123456)
– Itt az 1 vagy a 2 gomb lenyomásával kiválaszthatja az adott felhasználót
– Nyomja le az On / Enter gombot
 A kijelzőn megjelenik az Adatok törlése az On gombbal! felirat
– Nyomja le az On / Enter gombot
 A kijelzőn megjelenik a Bejegyzés törölve felirat

Az On / Enter gomb segítségével további felhasználót törölhet  A Function gomb 
aktiválásával a kód megadása után juthat a menü magasabb szintjére 

1.5 Hibaüzenetek*
Az ujjlenyomat beolvasása vagy a trezor nyitása közben az alábbi hibaüzenetek 
jelenhetnek meg a kijelzőn:

Hibaüzenet A kiváltó ok elhárítása 

Túl gyorsan! 
Kérem, ismételje meg

Az ujját lassabban húzza át a leolvasón

Túl ferde! 
Kérem, ismételje meg

Az ujját egyenes irányban húzza át a leolvasón

Túl kevés! 
Kérem, ismételje meg

Az ujját úgy húzza át a leolvasón, hogy az ujja nagyobb 
felülete lehessen leolvasható

Helyezze középre és 
ismételje meg

Az ujját a leolvasó közepén húzza át

Megsemmisítés
Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét  
Amennyiben a termék megsemmisítését tervezi, kérjük, ne feledje, hogy a 
berendezés egy sor olyan értékes alkatrészt tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók 

Figyelmeztetjük, hogy a villamos és elektromos berendezéseket és 
telepeket nem lehet háztartási hulladékként megsemmisíteni,  
hanem a lakhelye közelében található, a villamos hulladékok gyűjtésére 
szolgáló helyen kell azokat leadni.

 Az EK megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos kérdése esetén
 vegye fel a kapcsolatot az info@burg biz címen 

A hibák és a változtatások jogát fenntartjuk 
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5. A telepek cseréje / Zamenjava baterij / 
 Zamjena baterija / Замена батареек


