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Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für das KeyPad Outdoor entschieden 
haben - das kompakte elektronische Zahlencode-Riegelschloss 
mit vandalismusgeschützter Silikontastatur.

Das KeyPad ist bestens gegen Witterungs- und Umgebungsein-
flüsse geschützt. Egal ob Regen- oder Strahlwasser - das Ge-
häuse schützt wirksam gegen Feuchtigkeit und die innovativen 
Dichtungen verhindern den Eintritt von Staub oder Sand.

Wichtig: Bitte beachten Sie alle Warnhinweise und lesen 
Sie die gesamte Bedienungsanleitung durch, bevor Sie mit 
der Konfiguration beginnen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihre BURG F. W. Lüling KG

Einführung

Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie unter: 
www.burg.de

Allgemeines

KeyPad Outdoor IP54

A    Touchpad-Tasten B   Status-LED

C   Riegel  D    Silikon-Pad

B

D

A

C

Modus Multiuser-Modus

Mastercode 934 716

PIN Länge 4-stellig

LED-Verriegelungsanzeige An 

Bestätigungscode Aus

Schließrichtung links1

Default-Einstellungen

1 Schließrichtung links für rechtsangeschlagene Türen.

Vážený zákazníku,
Děkujeme, že jste si vybrali KeyPad Outdoor - kompaktní 
elektronický kombinační zámek se silikonovou klávesnicí 
odolnou vůči vandalismu.

KeyPad je optimálně chráněn proti povětrnostním vlivům a externímu
 prostředí. Ať už jde o déšť nebo proud vody - kryt účinně chrání před 
vlhkostí a inovativní těsnění zabraňují vniknutí prachu nebo písku.

Důležité: Prosíme, abyste dodržovali všechna upozornění a
přečetli si celý návod k obsluze před zahájením konfigurace.

Doufáme, že se vám nový uzamykací systém bude líbit.

Všeobecné

Nejnovější verzi této příručky naleznete na adrese:

Ovládací klávesnice LED kontrolka

Silikonové pouzdroZávora

Výchozí nastavení
Režim Multiuser mode

Master kód

Délka PINu 4-místný

LED indikátor uzamčení zapnuto

Potvrzovací kód vypnuto

Směr uzamčení vlevo

Úvod

Všeobecné

Výchozí nastavení

Technická data

Rozsah dodávky

Funkce

Externí napájení

Rozměry 

Popis funkcí

Konfigurace

Ovládání

Výměna baterií

Likvidace

Úvod

ÚvodKeyPad Outdoor IP54
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Směr zavírání vlevo pro pravé dveře.

Váš BURG F. W. Lüling KG
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 Bedieneinheit aus Silikon

 Schließeinheit mit Batteriefach

 Batterie

 Befestigungsschraube

Lieferumfang

 Intuitive Bedienung

 IP54-Schutz (auch bei Salzwasser)

 UV- und Korrosionsschutz

 Kompakte Abmessungen

 Einfache Montage mit nur einer Schraube

 Privat-/ Multiuser-Modus

 Notöffnungsfunktion mit Mastercode

Features

Maße in mm Bedieneinheit: 68,9 x 68,9 x 11,3

Schließeinheit: 70,4 x 70,4 x 24

Batterien 1 x Lithium Batterie 3V, CR123A

Schließzyklen ca. 45.000

Temperaturbereich 0°C bis +60°C
(keine Kondenswasserbildung)

Schutzklasse IP54

Anzahl möglicher Codes 999.999 

PIN Länge 4- oder 6-stellig

Modus Multiuser-Modus,

Privat-Modus

Material Bedieneinheit: Silikon

Keypadkern: Zamak

Schließeinheit: Kunststoff

Schließbolzen Kunststoff

Schließrichtung L, R

Schlossbefestigung Linsenkopfschraube 5x16, Torx 20

Maximale Türstärke 2 mm

Datenblatt

Bedieneinheit

Schließeinheit

Technische Daten

Produktmaße

Bedieneinheit

Schließeinheit
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Ist es erforderlich, dass das Keypad ohne Batterie mit einer ex-

ternen Stromversorgung betrieben wird, beispielsweise in einer 

Briefkastenanlage? Auf Anfrage statten wir die Schlösser im 

Rahmen der Fertigung mit entsprechenden Anschlusskabeln in 

gewünschter Länge aus.

Externe Stromversorgung

Datový list

Ovládací jednotka

Zamykací jednotka

Rozsah dodávky

Funkce

Technická data

Rozměry v mm Ovládací jednotka: 68,9 x 68,9 x 11,3
Zamykací jednotka: 70,4 x 70,4 x 24

Baterie 1 x Lithium Baterie 3V, CR123A

Počet zamykacích cyklů

Teplotní rozsah 0°C až +60°C
(bez tvoření kondenzace)

Ochrana

Počet možných kódů

Délka PINu 4- nebo 6-místný

Režim Multiuser mode
Private mode

Materiál Ovládací jednotka: Silikon
Jádro keypadu: Zinek
Zamykací jednotka: umělá hmota

Závora Umělá hmota

Směr uzamčení L, P

Upevnění zámku šroub s oválnou hlavou 5x16, Torx 20

Maximální tloušťka dveří

Ovládací jednotka ze silikonu

Zamykací jednotka s přihrádkou na baterie
 Baterie

 Upevňovací šroub

 Intuitivní ovládání

 IP54 ochrana (i u slané vody)

 UV- a korozní ochrana

 Kompaktní rozměry

Jednoduchá montáž pomocí jediného šroubu

 Private-/ Multiuser-Mode

Možnost nouzového otevření pomocí master kódu

Externí napájení

Je nutné, aby klávesnice fungovala bez baterie pomocí externího 
zdroje napájení, např. v případě použití u poštovních schránek? 
Na vyžádání vybavíme zámky v rámci výrobního procesu příslušnými
 propojovacími kabely v požadované délce.

Rozměry

Ovládací jednotka

Zamykací jednotka

Rev. 03 | CZ|| 3
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Modus: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus) 
In diesem Modus ist eine PIN voreingestellt, mit der das Schloss 
bedient werden kann. Dieser Modus eignet sich für Benutzer-
gruppen, bei denen sich die Benutzerrechte nicht permanent 
ändern sollen, z. B. bei einem Büroschrank. Zum Schließen hält 
der Benutzer die Hakentaste gedrückt. Das Schloss wird durch 
Eingabe einer gespeicherten PIN wieder geöffnet. Es können bis 
zu 50 PINs gespeichert werden. Eine nicht gespeicherte PIN wird 
vom Schloss abgelehnt.

Modus: Mehrbenutzer-Berechtigung (Multiuser-Modus)
Dieser Modus eignet sich für ständig wechselnde Benutzer, die 
das Fach nur vorübergehend oder einmal benutzen, z. B. in 
einer Sportanlage. PINs sind für einen einzelnen Schließvorgang 
gültig und werden beim Wiederöffnen des Fachs vom Schloss 
gelöscht, so dass eine neue PIN verwendet werden kann. Der 
Riegel bleibt geöffnet, bis eine neue PIN das Schloss wieder 
verriegelt. Vor der Verriegelung muss die Tür geschlossen (leicht 
gedrückt) werden. Der Benutzer gibt eine PIN seiner Wahl (4 
oder 6-stellig) zum Schließen ein und bestätigt die Eingabe mit 
zweifachem Drücken der Hakentaste. Die grüne LED blinkt kurz 
auf. Das Schloss wird durch Eingabe der gleichen PIN geöffnet.

LED-Verriegelungsanzeige 
Bei aktivierter Verriegelungsanzeige blinkt die rote LED im 
Sekundentakt, wenn das Schloss verschlossen ist. Im geöffneten 
Zustand blinkt die LED nicht. Diese Funktion kann an- oder aus-
geschaltet werden.

Bestätigungscode
Um das Schloss zu schließen, ist eine zweifache PIN Eingabe er-
forderlich, wobei die zweite Eingabe zur Bestätigung der ersten 
Eingabe dient. Erst nach Wiederholung der Eingabe verschließt 
das Schloss. Die zweite Eingabe erfolgt nach kurzem Aufblinken 
der grünen LED. Zum Öffnen reicht die einfache PIN Eingabe. 
Diese Funktion kann an- oder ausgeschaltet werden.

Batteriewarnung 
Unterschreitet die Batteriekapazität eine bestimmte Grenze 
leuchtet nach der PIN Eingabe die rote LED für drei Sekunden 
auf. Wird der kritische Bereich erreicht, lässt sich das Schloss 
nicht mehr verschließen bzw. nur noch mit dem Mastercode 
öffnen.

Hinweis: Empfohlen wird, die Batterie bereits nach dem ersten 
Warnhinweis zu wechseln.

Mastercode 
Der Mastercode autorisiert zur Programmierung des Schlosses. 
Zudem kann das Schloss über den Mastercode geöffnet werden, 
falls die PIN verloren geht. Im Multiuser-Modus wird die zum 
Schließen verwendete PIN nach Eingabe des Mastercodes ge-
löscht.

Hinweis: Bitte programmieren Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit vor 
der Verwendung Ihren eigenen Mastercode auf das Schloss.

Sperrmodus 
Nach 3 Fehleingaben wird das Schloss für 45 Sekunden ge-
sperrt. Die Sperrzeit wird mit einem sekündlichen Blinken der 
roten LED angezeigt. Mit der Eingabe des Mastercodes kann der 
Sperrmodus aufgehoben werden.

Funktionsbeschreibungen Konfiguration

Jeder Schritt einer Konfiguration wird mit zweifachem Blinken 
der grünen LED abgeschlossen. Es ist unbedingt erforderlich 
den nächsten Konfigurationsschritt erst nach dem zwei-
fachem Blinken der grünen LED zu beginnen. Wird der 
Konfigurationsschritt nicht korrekt durchgeführt, signalisiert 
das Schloss dies mit einem 8-mal schnell aufeinanderfolgenden 
Blinken der roten LED.

1   Wahl des Modus

a)   Privat-Modus

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Modus einstellen  5 0 

Hinweis: Zum Vergeben der privaten PINs gehen sie bitte zu 
Punkt 3a „PIN vergeben“.

b)   Multiuser-Modus

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Modus einstellen  5 1 

Hinweis: Nach dem Wechsel des Modus werden alle Funktionen 
in den Auslieferzustand zurück gesetzt. Dies gilt nicht für den 
Mastercode.

2     PIN Länge einstellen

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Stellenanzahl wählen  0 x 

4 stellig: x = 4
6 stellig: x = 6

 
Hinweis: Nach der Änderung der Stellenanzahl werden alle im 
Privat-Modus gespeicherten PINs gelöscht.

3   Funktionen einstellen

Je nach Modus stehen bestimmte Funktionen zur Konfiguration 
zur Verfügung. Stellen Sie die dem Modus zugeordneten Funk-
tionen nach Ihren Wünschen entsprechend ein.

a)   Konfiguration im Privat-Modus

PIN vergeben

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

PIN vergeben  3 xxxx (xx) 

Es können bis zu 50 private PINs gespeichert werden. Je nach 
eingestellter PIN Länge müssen diese 4- oder 6-stellig sein.

PIN löschen

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

PIN löschen  9 xxxx (xx) 

Geben Sie die PIN ein, die Sie löschen möchten.

Popis funkcí

Režim: Pevně přidělené skříňky (Private Mode)
V tomto režimu je přednastaven PIN kód, pomocí kterého lze 
zámek ovládat. Tento režim je vhodný pro skupiny uživatelů, u 
kterých se nemají uživatelská práva trvale měnit, např. v 
kancelářském prostor. Pro zavření uživatel podrží stisknuté 
potvrzovací tlačítko. Zámek se znovu otevře zadáním uloženého 
PIN kódu. Lze uložit až 50 PIN kódů. PIN, který není uložen, 
je zámkem odmítnut.

Režim: volný výběr skříňky (Multiuser Mode)
Tento režim je vhodný pro neustále se střídající uživatele, kteří 
přihrádku používají pouze dočasně nebo jednorázově, např. ve
sportovním zařízení. PIN je platný pro jednu operaci uzamčení 
a po opětovném otevření skříňky je zámkem vymazán, aby 
bylo možné použít nový PIN. Zámek zůstane otevřený, dokud 
nový PIN kód zámek opět nezablokuje. Před uzamčením 
musí být dveře zavřené (lehce stisknuté). Uživatel zadá zvolený 
PIN (4 nebo 6 číslic) pro uzamčení a potvrdí zadání dvojitým 
stisknutím potvrzovacího tlačítka. Zelená kontrolka LED krátce blikne. 
Zámek se otevře zadáním stejného PIN kódu.

LED ukazatel uzamčení
Když je aktivován indikátor uzamčení, bliká (v případě 
zamknutého zámku) každou sekundu červená kontrolka LED.
Když je zámek odemknutý, kontrolka LED nebliká. 
Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.

Potvrzovací kód
Pro zamknutí zámku je nutné zadat PIN dvakrát, přičemž druhé 
zadání slouží k potvrzení prvního zadání. Zámek se zamkne 
až po opakovaném zadání. Druhý záznam se provede po 
krátkém bliknutí zelené kontrolky LED. K otevření zámku stačí 
zadat jeden PIN. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.

Upozornění na stav baterie
Pokud kapacita baterie klesne pod určitou mez, rozsvítí se 
po zadání PIN kódu na tři sekundy červená kontrolka. Pokud je 
dosaženo kritického stavu, zámek již nelze zamknout nebo jej 
lze otevřít pouze pomocí hlavního kódu.

Master kód

Poznámka: V zájmu vlastní bezpečnosti naprogramujte na 
zámek před použitím svůj vlastní master kód.

Poznámka: Doporučujeme vyměnit baterii již po prvním varování.

Master kód umožňuje naprogramování zámku. Kromě toho 
lze zámek pomocí master kódu i otevřít, pokud by došlo ke ztrátě 
PIN kódu. V režimu pro více uživatelů se po zadání hlavního 
kódu vymaže PIN kód použitý k uzamčení.

Blokační režim
Po třech nesprávných zadáních PIN kódu se zámek na 45 vteřin
zablokuje. Doba uzamčení je indikována blikáním červené 
LED diody, která bliká každou sekundu. Režim uzamčení lze 
zrušit zadáním hlavního kódu.

Rev. 03 | CZ| 4

Konfigurace

Každý krok konfigurace je ukončen dvojím bliknutím zelené LED 
diody. Pro spuštění dalšího kroku konfigurace je naprosto nezbytné
vyčkat, dokud LED dvakrát zabliká. Pokud není krok konfigurace 
proveden správně, zámek to signalizuje 8x rychlým bliknutím červené 
LED diody.

Výběr režimu

Private Mode

Zadání master kódu  1 Master kód

Nastavení režimu

Přidělení PIN kódu

Poznámka: Chcete-li přiřadit soukromé kódy PIN, přejděte k bodu 3a 
"Přidělení PIN kódu".

Multiuser Mode

Zadání master kódu 1 Master kód

Nastavení režimu

Poznámka: Po změně režimu se všechny funkce vrátí do výchozího
nastavení. To neplatí pro master kód.

Nastavení délky PIN kódu

Zadání master kódu 1 Master kód

Výběr počtu číslic
4 místný: x = 4
6 místný: x = 6

Poznámka: Po změně počtu číslic se vymažou všechny PIN kódy 
uložené v soukromém režimu.

Nastavení funkcí

V závislosti na režimu jsou k dispozici určité funkce pro konfiguraci. 
Nastavte funkce přiřazené režimu podle svých představ.

Konfigurace v Privat Mode

Zadání master kódu 1 Master kód

Zadání PIN kódu

Lze uložit až 50 soukromých PIN kódů. V závislosti na nastavené 
délce PIN kódu musí mít 4 nebo 6 číslic.

Smazání PIN kódu

Zadání master kódu  1 Master kód 

Smazání PIN kódu

Zadejte PIN kód, který chcete smazat.
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b)   Konfiguration im Multiuser-Modus

Bestätigungscode aktivieren/ deaktivieren

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Best.-Code aktivieren  2 1 

Best.-Code deaktivieren  2 0 

c)  Allgemeine Funktionen einstellen

Die folgenden Funktionen können unabhängig vom eingestell-
ten Modus konfiguriert werden.

Eigenen Mastercode einstellen

Alten Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Neuen Mastercode eingeben  7 xxx xxx 

Der Mastercode muss 6-stellig sein.

LED-Verriegelungsanzeige aktivieren/ deaktivieren

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

LED-V.A. aktivieren  8 1 

LED-V.A. deaktivieren  8 0 

Rechts-/ Linksverwendung einstellen

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Schließrichtung einstellen x 

links:  x = 4
rechts:  x = 6

1     Bedienung im Privat-Modus

Schließen  „“ (gedrückt halten)

Öffnen PIN eingeben

2     Bedienung im Multiuser-Modus

Schließen PIN eingeben +  

Öffnen PIN eingeben

3   Eingabe des Mastercodes

Der Mastercode muss immer wie folgt eingegeben werden:

Mastercode eingeben  1 Mastercode 

Hinweis: Bei der Öffnung im Multiuser-Modus durch den Mas-
tercode wird die zum Schließen verwendete PIN nach Eingabe 
des Mastercodes gelöscht.

Bedienung

Batteriewechsel

1   Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels auf 

der Rückseite.

2   Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

3   Entfernen Sie die Batterie.

4   Legen Sie die neue Batterien entsprechend der

+/- Symbole ein.

5   Legen Sie den Batteriefachdeckel ein und schließen Sie

 diesen mit der Schraube auf der Rückseite.

Elektro- und Elektronikgeräte („Altgeräte“), sowie Batterien und 
Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung müssen diese Geräte nach Benut-
zungsende zu einer dafür vorgesehenen Sammelstelle gebracht 
werden.

Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet Batterien oder Akkus 
oder Geräte, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, ge-
trennt vom Hausmüll zu entsorgen, da sie Schadstoffe und wert-
volle Ressourcen enthalten. Die Entsorgung kann an einer dafür 
zugelassenen Sammel- oder Rücknahmestelle erfolgen. Dies 
kann zum Beispiel ein lokaler Wertstoff- oder Recyclinghof sein. 
Elektro-Altgeräte, Batterien oder Akkus werden dort kostenlos 
angenommen und einer umwelt- und ressourcenschonenden 
Verwertung zugeführt.

Sie können Ihre Elektro-Altgeräte oder gebrauchten Batterien 
auch an uns zurückschicken. Die Rücksendung muss in jedem Fall 
ausreichend frankiert erfolgen:

BURG F.W. Lüling KG
Volmarsteiner Straße 52
58089 Hagen

Auf schadstoffhaltigen Batterien finden Sie jeweils Hinweise 
in Form von Abkürzungen auf die Inhaltstoffe Cadmium (Cd), 
Quecksilber (Hg) und Blei (Pb). Batterien sind mit folgendem 
Symbol gekennzeichnet, welches bedeutet, dass man sie nicht 
über den Hausmüll entsorgen darf:

BURG F. W. Lüling KG

Hegestraße 6 
58300 Wetter (Germany)
Fon + 49 (0) 23 35 / 63 08-0 
Fax  + 49 (0) 23 35 / 63 08-999 
info@burg.de 
www.burg.de

Entsorgung
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Konfigurace v Multiuser Mode

Aktivace/ deaktivace potvrzovacího kódu
Zadání master kódu  1 Master kód

Aktivace potvrzovacího kódu

Deaktivace potvrzovacího kódu

Nastavení obecných funkcí

Následující funkce lze konfigurovat nezávisle na nastaveném 
režimu.

Nastavení vlastního master kódu
Zadání starého master kódu  1 master kód

Zadání nového master kódu

Master kód musí být 6-místný.

Aktivace/deaktivace LED indikátoru zámknutí
Zadání master kódu  1 Master kód 

Aktivace

Deaktivace

Nastavení použití vpravo/vlevo
Zadání master kódu  1 Master kód

Nastavení směru zamykání
vpravo:
vlevo:    x = 6

x = 4

Ovládání

Ovládání v Private Mode

Zavření
Otevření Zadání PIN kódu

“ (držet stisknuto)

Ovládání v Multiuser Mode

Zavření

Otevření

Zadání PIN kódu + 

Zadání PIN kódu

Zadání Master kódu
Master kód musí být vždy zadán následujícím způsobem:

Zadání master kódu  1 Master kód

Poznámka: Při otevření v Multiuser režimu pomocí master kódu, 
je vymazán používaný PIN kód.

Výměna baterií

Povolte šroub krytky baterie na zadní straně.

Vyjměte krytku baterie.

Vyjměte baterii.

Vložte novou baterii dle označení +/- symbolů.

Vložte krytku baterií a připevněte ji pomocí šroubu na zadní straně.

Likvidace

Elektrická a elektronická zařízení ("stará zařízení"), jakož i 
baterie a dobíjecí baterie se nesmí likvidovat společně s 
domovním odpadem. Pro správnou likvidaci je třeba tato 
zařízení po použití odnést na určené sběrné místo.

Každý spotřebitel je ze zákona povinen likvidovat baterie nebo 
dobíjecí baterie nebo zařízení napájená bateriemi nebo dobíjecími
 bateriemi odděleně od domovního odpadu, protože obsahují škodlivé 
látky a cenné zdroje. Likvidaci lze provést na autorizovaném sběrném 
místě nebo na místě zpětného odběru. Může to být například míst
ní recyklační centrum. OEEZ, baterie a dobíjecí baterie jsou zde 
přijímány zdarma a recyklovány způsobem šetrným k životnímu 
prostředí a zdrojům.
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Můžete nám také zaslat staré či použité elektrospotřebiče. 
Zpětná zásilka však musí být v každém případě zákazníke plně 
uhrazena:

Na bateriích obsahujících škodlivé látky najdete informace ve formě 
zkratek pro látky kadmium (Cd), rtuť (Hg) a olovo (Pb), rtuť (Hg) a 
olovo (Pb). Baterie jsou označeny následujícím symbolem, který 
znamená, že nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem:
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