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6.  Insira a tampa de plástico preta de forma a estar 
nivelada com o perno prateado.

7.  Feche a parte superior e verifique se está a 
funcionar devidamente.

Fechar

Depois de fechar a parte superior é necessário alterar 
a posição das rodas numéricas de forma aleatória.

Instruções de montagem

Atenção: Tenha em consideração que, dependendo 
da base de montagem, a utilização de parafusos 
e buchas especiais poderá aumentar ainda mais a 
eficácia da fixação.

O KEY SAFE é instalado na parede com a dobradiça 
virada para baixo.

Utilize os orifícios da placa base para marcar os sítios 
onde vai fazer os furos. Se pretender usar buchas, 
faça os furos com uma broca de Ø 8 mm, nos sítios 
marcados anteriormente, e insira a bucha na parede.  
Use parafusos para fixar o KEY SAFE à parede.

Deverá instalar o KEY SAFE num lugar discreto mas 
com luz suficiente para que possa ver os números.

Recomendamos que gire os números uma vez  
por semana.

Salvo erro e modificações.

sv  Key Safe – Bruksanvisning

Bästa kunder!

Tack för att ni har valt produkten KEY SAFE av 
märket BURG-WÄCHTER. KEY SAFE möjliggör 
förvaring av nycklar av vilken som helst typ eller  
av andra värdesaker.

Viktigt: Vi ber Er att gå igenom den kompletta 
bruksanvisningen innan Ni påbörjar montage 
eller ändrar koden.

Vi önskar att Ni ska känna Er säkra med produkten 
KEY SAFE.

Er BURG-WÄCHTER KG 

Öppning

Sätt de 4 sifferhjulen till den förinställda 
kombinationen, ta det yttre skyddet och dra 
överdelen av produkten KEY SAFE mot sig.

Inställning av sifferkombinationen

1.  Öppna KEY SAFE genom att mata in den giltiga 
koden (fabriksinställning “0 - 0 - 0 - 0) och dra 
överdelen mot sig.
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2.  Ta bort det lilla svarta plastlocket som finns direkt 

under den silverfärgade pinnen i överdelen (bild 1 ).

3.  Skjut återställningspinnen nedåt till vänster som 

visas av pilen (bild 2 )

4.  Ställ in en ny kod för öppning med hjälp av 
sifferhjulen. Försäkra Er att de enskilda siffrorna är 
placerade i mitten och har säkert låsts in. 

Det är inte möjligt att öppna KEY SAFE-
anordningen igen ifall Ni har tappat 
öppningskoden!

5.  Skjut återställningspinnen tillbaka till dess 
ursprungliga position. 

6.  Sätt det svarta plastlocket på den silverfärgade 
pinnen.

7.  Stäng överdelen och kontrollera funktionen.

Stängning

För att stänga överdelen måste Ni snurra sifferhjulen.

Monteringsanvisning

Observera: Glöm inte att effektiviteten av 
infästningen också höjs beroende på det konkreta 
underlaget av speciella skruvar och pluggar.

Produkten KEY SAFE fästs på väggen på det sättet 
att upphängningen ska rikta nedåt.

Använd öppningar i grundplattan för indikering av 
borrschablonen. Vid montage av pluggar, borra in på 
de indikerade öppningarna med en Ø 8 mm-borr och 
skjut pluggarna in i väggen. Fäst produkten  
KEY SAFE på väggen med hjälp av skruvar.

Glöm inte att KEY SAFE monteras om möjligt på ett 
diskret ställe med tillräckligt med ljus för att kunna 
identifiera siffrorna.

Tillverkaren rekommenderar att ändra koden en 
gång i veckan. 

Under förbehåll för tryck- och sättningsfel samt tekniska ändringar.
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Caro cliente,

Muito obrigado por ter adquirido o KEY SAFE da 
BURG-WÄCHTER. O KEY SAFE permite-lhe guardar 
chaves de todos os tipos e / ou outros objectos de 
valor com total segurança. 

Importante: Leia todo o manual de instruções 
antes de iniciar a instalação ou alterar o código.

O KEY SAFE proporciona-lhe segurança e  
qualidade de vida.

BURG-WÄCHTER KG

Abrir

Use as 4 rodas numéricas para introduzir a 
combinação configurada. Segure a caixa com uma 
das mãos e, com a outra, puxe a parte superior do 
KEY SAFE em direcção a si.

Alterar a combinação numérica

1.  Para abrir o KEY SAFE, introduza o código de 
abertura válido (por defeito „0 - 0 - 0 - 0“)  
e puxe a parte superior em direcção a si.
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2.  Retire a pequena tampa de plástico preta que se 
encontra por debaixo dos pernos prateados na 

parte superior (Fig. 1 ).

3.  Na parte inferior, empurre o perno de reset para  

a esquerda, conforme ilustrado pela seta (Fig. 2 ).

4.  Use as rodas numéricas para introduzir um novo 
código de abertura. Certifique-se que os números 
estão centrados e que as rodas estão devidamente 
encaixadas na posição correcta.

Se perder o código de abertura não poderá 
voltar a abrir o KEY SAFE!

5.  Volte a empurrar o perno de reset para a  
posição inicial.


