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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für das TwinPad entschieden haben - 
das elektronische Schloss für verschiedene Einsatzmöglichkeiten 
im Möbelbereich.

Das TwinPad ist das vielseitig einsetzbare Schließsystem für 
Schränke und Schubladen, das sowohl mit RFID-Karten als auch 
mit Zahlencode verwendet werden kann. Im Folgenden wollen 
wir Ihnen Einbau, Funktionen und Bedienung erklären.

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

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Schließsystem.

Ihre BURG F. W. Lüling KG

Einführung

Die neueste Version dieser Anleitung fi nden Sie unter: 
www.burg.de
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B   Batterieabdeckung E   Reset-Loch1
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1 Wir empfehlen das Reset-Loch mit einem entsprechenden schwarzen kreisrun-

den Aufkleber abzudecken, um eventuelle Manipulationen sichtbar zu machen.
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Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste se rozhodli pro Twinpad,
náš elektronický zámek pro různé aplikace v nábytkovém segmentu.

TwinPad je univerzální zámkový systém pro skříňky a zásuvky, který 
lze ovládat jak s kartami RFID, tak pomocí číselného kódu.
V následujících krocích bychom rádi vysvětlili instalaci, funkce 
a obsluhu.

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

Doufáme, že se vám nový zámkový systém bude líbit.

Váš BURG F. W. Lüling KG

Úvod

Všeobecné

Nejnovější verzi této příručky naleznete na adrese: 
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Doporučujeme zakrýt resetovací otvor černou kulatou
samolepkou, aby byla případná manipulace viditelná.

  LED dioda
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Lieferumfang

 Dual-Modus: Code- und RFID-Zugang (Mifare Classic/ 
Desfi re Evo II)

 Privat und Multiuser-Modus

 Flexible Installation (rechts/ links angeschlagen, Schublade)

 Riegelfunktion

 Schlanke Fronteinheit mit Metallrahmen

 Auto-Alarm nach 4 fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen

 Notstromversorgung mit USB-Anschluss

Features

Maße Bedieneinheit: 107 x 56 x 13 mm

Schließeinheit: 140 x 65 x 25 mm

Batterien 4 x AA

Schließzyklen ca. 10.000

Temperaturbereich -25°C bis +55°C 

Luftfeuchtigkeit 10% bis 85% RH

Lagertemperatur -40°C bis +55°C 

Ruhestrom <30uA

Dynamischer Strom <120mA

Material Bedieneinheit: Kunststoff

Bedieneinheit-Rahmen: Metall

Schließeinheit: Kunststoff

Schließrichtung L, R, LAD

Modus Privat-Modus (default),

Multiuser-Modus

RFID-Typ Mifare Classic,

Mifare Desfi re Evo II

RFID-Leseabstand 5 bis 10 mm

Masterkarten max. 3

Benutzerkarten max. 27

Anz. PINs (Privat-Modus) max. 1

PIN-/ Mastercode-Länge 4 bis 8-stellig

 Bedieneinheit

 Schließeinheit mit Batteriefach

 Arretiereinheit

 RFID Mifare Classic Karte

 Reset-Nadel

 2 Schrauben: M4 x 29,5

 3 Holzsschrauben: 3.4 x 20

 1 Schraube: 3 x 8 (für die Batterieabdeckung)

Datenblatt

Bedieneinheit Schließeinheit

Technische Daten

Default-Einstellungen

PIN 1234

Mastercode 934 716

Modus Privat-Modus

Datový list

Ovládací jednotka Zamykací jednotka

Technická data

Rozměry Ovládací jedn.: 107 x 56 x 13 mm
Zamykací jedn.: 140 x 65 x 25 mm

Baterie

Počet zamykacích cyklů

Teplotní rozsah

Vlhkost vzduchu
Skladovací teplota

Klidový proud

Dynamický proud

Materiál Ovld. jednotka: umělá hmota
Rám ovl. jednotky: Kov
Zam. jednotka: umělá hmota

Zavírací směr

Režim Private Mode (výchozí),
Multiuser Mode

RFID čtecí vzdálenost 5 až 10 mm

Master karty

Uživatelské karty

Počet PINů (Private Mode)

Délka PINu a Masterkódu 4 až 8-místný

Výchozí nastavení

Režim Privátní (pevně přiřazená skříňka)
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Master kód

Rozsah dodávky

 Ovládací jednotka

Zamykací jednotka s bateriemi

 Aretační jednotka

 RFID Mifare Classic karta

 Resetovací jehla

 2 šrouby: M4 x 29,5

 3 šrouby do dřeva: 3,4 x 20

 1 šroub: 3 x 8 (pro krytku baterií)

Funkce

 Duální režim: Kód i RFID (Mifare Classic/ 

 Private i Multiuser režim

 Flexibilní instalace (vpravo/vlevo, šuplík)

 Funkce zamčení

 Štíhlá přední jednotka v kovovém rámu

 Automatický alarm po 4 neúspěšných pokusech o odemčení
 Nouzové napájení pomocí USB konektoru

L, P, LAD

-25°C až +55°C 

10% až 85% RH

-40°C až +55°C 
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Modus: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus)
In diesem Modus ist eine PIN oder ein Transpondermedium 
voreingestellt, mit der das Schloss bedient werden kann. Dieser 
Modus eignet sich für Benutzergruppen, bei denen sich die 
Benutzerrechte nicht permanent ändern sollen, z. B. bei einem 
Büroschrank.

PIN: Der Benutzer gibt zum Schließen eine zuvor gespeicherte 
PIN ein und bestätigt die Eingabe mit dem Haken. Das Schloss 
wird durch Eingabe der gespeicherten PIN geöffnet. Der Riegel 
schließt automatisch nach 5 Sekunden. Eine nicht gespeicherte 
PIN wird vom Schloss abgelehnt.

Transponder: Der Anwender hält ein bereits gespeichertes Trans-
pondermedium mittig vor das Schloss. Das Schloss öffnet sich. 
Das Schloss kann dann mit jedem gespeicherten Transponder-
medium geöffnet werden. Der Riegel schließt automatisch nach 
5 Sekunden. Nicht gespeicherte Transpondermedien werden 
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 oder Transponder sind für einen einzel-
nen Schließvorgang gültig und werden beim Wiederöffnen des 
Fachs vom Schloss gelöscht, so dass eine neue PIN oder Trans-
ponder verwendet werden kann. Der Riegel bleibt geöffnet, bis 
eine neue PIN oder Transponder das Schloss wieder verriegelt.

PIN: Vor der Verriegelung muss die Tür geschlossen (leicht ge-
drückt) werden. Der Benutzer gibt eine PIN seiner Wahl (4 bis 
8-stellig) zum Schließen ein und bestätigt die Eingabe mit dem 
Haken. Die grüne LED beginnt zu blinken. Das Schloss wird 
durch Eingabe der gleichen PIN geöffnet. 

Transponder: Vor der Verriegelung muss die Tür geschlossen 
(leicht gedrückt) werden. Der Benutzer hält das Transponderme-
dium mittig vor das Schloss. Das Schloss schließt sich. Die grüne 
LED beginnt zu blinken. Das Schloss kann dann nur mit dem 
gleichen Transpondermedium geöffnet werden.

Automatische Verriegelung
Das Schloss schließt nach der Öffnung automatisch nach 5 
Sekunden. Gilt nur für den Privat-Modus.

Sperrmodus
Nach 4 fehlgeschlagenen Öffnungsversuchen sperrt das Schloss 
für 60 Sekunden, sodass in der Zwischenzeit kein Code eingege-
ben werden kann. Währenddessen kann das Schloss mit einem 
RFID-Transponder geöffnet werden, wobei der Sperrmodus für 
Zahlencodes bis zum Ende der 60 Sekunden aktiv bleibt.

Mastercode
Das Schloss kann über den Mastercode geöffnet werden, falls 
die PIN verloren geht. Im Multiuser-Modus wird die zum Schlie-
ßen verwendete PIN nach Eingabe des Mastercodes gelöscht. Im 
Privat-Modus wird die PIN auf Werkseinstellung (1234) zurück-
gesetzt.

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

Masterkarte
Das Schloss kann über die Masterkarte geöffnet werden, falls 
die Benutzerkarte verloren geht. Im Multiuser-Modus wird die 
zum Schließen verwendete Benutzerkarte nach Nutzung der 
Masterkarte gelöscht.

Produktmaße
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Rozměry

Ovládací jednotka

Zamykací jednotka

Aretační jednotka

Popis funkcí

Režim: Pevně přiřazená skříňka (Private mode)
V tomto režimu je přednastaven PIN kód nebo RFID karta/čip, 
kterým lze zámek ovládat. Tento režim je vhodný pro 
skupiny uživatelů, u kterých se nemají uživatelská práva 
trvale měnit, např. u kancelářských skříní. 
 
PIN: Uživatel zadá předem uložený PIN pro uzamčení a potvrdí 
zadáním tlačítka "potvrdit". 
Zámek se otevře zadáním uloženého PIN kódu. Závora se 
automaticky zavře po 5 sekundách. Neuložený PIN kód je 
zámkem odmítnut. 
 
RFID karta/čip: Uživatel přiloží již uloženu RFID kartu/čip
do středu zámku. Zámek se odemkne. Pak lze 
otevřít pomocí libovolné uložené RFID karty/čipu. 
Závora se automaticky zavře po 5 sekundách. 
RFID karta/čip, která nejsou uložena, jsou 
zámkem odmítnuta.

4    5   6

Režim: volný výběr skříňky (Multiuser mode)
Tento režim je vhodný pro neustále se měnící uživatele, kteří 
používají skříňku pouze dočasně nebo jednorázověy např. v 
rámci sportovního střediska. PINy nebo RFID karta/čip jsou platné 
pro jednu uzamykací operaci a po opětovném otevření skříňky je 
zámek vymaže, aby bylo možné použít nový PIN nebo RFID 
kartu/čip.  Zámek zůstane otevřený, dokud nový kód PIN nebo 
RFID karta/čipzámek opět nezablokuje. 
 
PIN: Před uzamčením musí být dveře zavřené (lehce stisknuté). 
Uživatel zadá zvolený PIN (4 až 8 číslic) pro uzamčení a potvrdí 
zadání stisknutním tlačítka "potvrdit". Zelená kontrolka LED začne 
blikat. Zámek se otevře zadáním stejného kódu PIN. 
 
RFID karta/čip: Dveře musí být před zamknutím zavřené (lehce 
stisknuté). Uživatel drží transpondérové médium uprostřed před 
zámkem. Zámek se zavře. Zelená kontrolka LED začne blikat. 
Zámek pak lze otevřít pouze stejnou RFID kartou/čipem.

Automatické uzamčení
Zámek se po otevření automaticky zavře po 5 vteřinách. To však 
platí pouze pro privátní tedy režim pevně přidělené skříňky.

Blokační režim
Po čtyřech neúspěšných pokusech o otevření zámku se zámek na 
dobu 60 vteřin zablokuje, aby mezitím nebylo možné zadat žádný kód. 
Mezitím lze zámek otevřít pomocí RFID transpondéru, ale blokační 
režim číselné klávesnice zůstává aktivní. 

Master kód

Poznámka: V zájmu vlastní bezpečnosti si naprogramujte svůj 
vlastní master kód.

Při ztrátě PIN kódu lze zámek otevřít pomocí Master kódu. V režimu pro 
více uživatelů se po zadání hlavního kódu vymaže kód PIN použitý k 
uzamčení. V privátním, tedy soukromém, režimu je PIN resetován na 
tovární nastavení (1234).

Master karta
V případě ztráty uživatelské karty lze zámek otevřít pomocí master karty. 
V režimu více uživatelů se uživatelská karta, použitá k uzamčení, po 
použití hlavní karty, vymaže.

Rev. 03 | CZ| 4
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Montage

1   Bohren Sie alle für die Montage erforderlichen Löcher 
gemäß der bemaßten Produktzeichnung.

2   Platzieren Sie die Bedieneinheit vorsichtig auf der Vorder-
seite des Schrankes und führen Sie das Anschlusskabel 
vorsichtig durch das Loch (optimaler Durchmesser 18mm).

3   Wenn bereits Batterien eingelegt sind, öffnen Sie das 
Batteriefach und entfernen Sie die 4 AA-Batterien.

4   Nehmen Sie die Schließeinheit und schließen Sie das 
 Anschlusskabel an: Schieben Sie das Kabel vorsichtig in die 
 Buchse auf der Rückseite der Schließeinheit. Achten Sie  
 darauf, dass die beiden kleinen Führungsschienen 
 sichtbar sind.

5   Achten Sie darauf, dass das Flachbandkabel bei der 
 Installation nicht eingeklemmt wird. Dies kann zu 
 dauerhaften Schäden am Kabel führen, was einen 
 fehlerfreien Betrieb verhindert. Eine falsche Installation  
 führt zum Erlöschen der Herstellergarantie

6   Wichtiger Hinweis: Die im Lieferumfang enthaltenen 
Schrauben M4x29,5 sind für den Einsatz von Türen und 
Schubladen mit einer Materialstärke von 17 mm bis 30 mm
entwickelt worden. Die Montage an dünneren Fronten 
erfordert kürzere M4-Schrauben (Formel: Materialstärke + 
13mm). Wenn Sie dann die vorhandenen Schrauben 
verwenden, kann das Touchpad dauerhaft beschädigt  

 werden. Führen Sie die 2 Gewindeschrauben (M4x29,5)  
 durch die entsprechende Löcher und verschrauben Sie die  
 Rückeinheit mit dem Touchpad. Für die Montage an Fron- 
 ten, die dünner als 2,8 mm sind, z.B. Stahltüren, kann die  
 Verwendung einer Holz-/ HPL-Adapterplatte oder entspre- 
 chend der Unterlegscheiben sinnvoll sein, um den Abstand  
 zwischen Bedieneinheit und Schließeinheit auszugleichen.  
 Diese Unterlegscheiben (nicht im Lieferumfang enthalten)  
 sollten einen Innendurchmesser von mindestens 6,8 mm  
 aufweisen. Nach dem Einstecken der Bedieneinheit werden  
 die  Unterlegscheiben von innen auf zwei Laschen (mit  
 Innengewinde M4) gesteckt, bevor die Schließeinheit ange- 
 schraubt wird. Eine falsche Installation führt zum Erlöschen 

der Herstellergarantie.

7   Legen Sie die gefederte Arretiereinheit auf die Innenseite  
 des Schrankes und befestigen Sie diese mit den 
 3 Holzschrauben (3,4x20).

8   Legen Sie die vier AA-Batterien ein und schließen Sie das 
Batteriefach. Befestigen Sie den Gehäusedeckel mit der 
entsprechenden Schraube (3x8).

9   Vergewissern Sie sich zu Beginn, dass die Batterieabdeckung 
geschlossen ist. Schließen Sie die Schranktür niemals bei 
geöffneter Batterieabdeckung, da das dazu führen kann, 
dass sich die Batterien lösen. Prüfen Sie, ob sich die Tür 
problemlos schließen lässt und ob sich das Schloss leicht 
schließt. Wenn nicht, stellen Sie bitte Schloss und Arretier- 

 einheit so ein, dass das Schloss ohne Druck und Reibung 
 schließen kann. Starten Sie die Konfi guration gemäß der  

 Anleitung (Konfi guration Code und RFID).

Montáž

Vyvrtejte všechny otvory potřebné pro montáž podle rozměrů z 
výkresu výrobku.

Opatrně umístěte řídicí jednotku na přední stranu skříně
 a opatrně prostrčte připojovací kabel otvorem (optimální průměr 18 mm).

Pokud jsou již vloženy baterie, otevřete přihrádku na baterie a 
vyjměte 4 baterie AA.

Vezměte zamykací jednotku a připojte připojovací kabel: 
Opatrně zasuňte kabel do zástrčky na zadní straně zamykací jednotky. 
Ujistěte se, že jsou viditelné dvě malé vodicí lišty.

Dbejte na to, aby při instalaci nedošlo k přiskřípnutí 
páskového kabelu.To může způsobit trvalé poškození kabelu 
a zabránit bezchybnému provozu. Nesprávná instalace 
vede ke ztrátě záruky od výrobce.

Důležité upozornění: Šrouby M4x29,5, které jsou součástí 
dodávky, byly vyvinuty pro použití na dveřích a zásuvkách 
s tloušťkou materiálu od 17 mm do 30 mm. Montáž na tenčí 
čela vyžaduje kratší šrouby M4 (vzorec: tloušťka 
materiálu + 13 mm). Pokud pak použijete stávající 
šrouby, může dojít k trvalému poškození touchpadu. 
Vložte 2 šrouby se závitem (M4x29,5) do příslušných 
otvorů a přišroubujte zadní jednotku k dotykové 
podložce. Při montáži na čela tenčí než 2,8 mm, 
např. na ocelové dveře, může být užitečné použít 
adaptérovou desku na dřevo/ HPL nebo příslušné 
podložky, aby se vyrovnala vzdálenost mezi ovládací 
jednotkou a upínací jednotkou. Tyto podložky , které
nejsou součástí dodávky, by měly mít vnitřní průměr
 nejméně 6,8 mm. Po vložení ovládací jednotky se 
před přišroubováním upínací jednotky nasadí podložky 
na dvě oka (s vnitřním závitem M4) zevnitř. 
Nesprávná instalace vede ke ztrátě záruky výrobce.

Umístěte odpruženou aretační jednotku na vnitřní stranu 
skříně a upevněte jej pomocí 3 šroubů do dřeva (3,4x20).

Vložte čtyři baterie AA a zavřete přihrádku na baterie. 
Krytku přihrádky na baterie upevněte příslušným šroubem (3x8).

Nejprve se ujistěte, že je kryt baterie zavřený. Nikdy nezavírejte 
dvířka skříňky s otevřeným krytem baterií, protože by mohlo dojít 
k uvolnění baterií. Zkontrolujte, zda se dveře hladce zavírají a zda 
se zámek snadno zavírá. Pokud tomu tak není, seřiďte zámek a 
zamykací jednotku tak, aby se zámek mohl zavřít bez tlaku a tření. 
Spusťte konfiguraci podle pokynů (konfigurační kód a RFID).

Rev. 03 | CZ| 5
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Konfi guration 3     Masterkarte und Benutzerkarte

a)  Masterkarte anlernen

Mastercode eingeben: Mastercode + „“ 

Bestätigung durch längeren Signalton und Blinken der LED. 

1. Halten Sie die Masterkarte mittig vor das Schloss. Ein 
langer Signalton bestätigt das erfolgreiche Hinzufügen. 

2. Bei Bedarf können weitere Masterkarten nacheinander 
vor das Schloss gehalten werden (bis zu 3).

3. Warten Sie bis die LED nicht mehr blinkt, um den 
Vorgang abzuschließen.

b)   Benutzerkarte anlernen (Privat-Modus)

1. Halten Sie die Masterkarte mittig vor das Schloss. Warten 
Sie den Signalton und das Aufl euchten der LED ab. 

2. Halten Sie die Masterkarte erneut vor das Schloss, bis 
die LED zu blinken beginnt.

3. Halten Sie die Benutzerkarte vor das Schloss. Ein 
Signalton bestätigt das erfolgreiche Hinzufügen.

4. Bei Bedarf können weitere Benutzerkarten nacheinander 
vor das Schloss gehalten werden (bis zu 27).

5. Warten Sie bis die LED nicht mehr blinkt, um den 
Vorgang abzuschließen.

c)   Einzelne Benutzerkarten löschen (Privat-Modus)

1. Halten Sie die Masterkarte mittig vor das Schloss. Warten 
Sie den Signalton und das Aufl euchten der LED ab. 

2. Halten Sie die Masterkarte erneut vor das Schloss, bis die 
LED zu blinken beginnt.

3. Halten Sie die Masterkarte ein drittes Mal vor das Schloss,  
bis die LED schnell blinkt.

4. Halten Sie jetzt die zu löschende Benutzerkarte vor das 
Schloss. Ein langer Signalton bestätigt den erfolgreichen 
Vorgang.

5. Bei Bedarf können weitere Benutzerkarten nachein-
ander vor das Schloss gehalten werden.

6. Warten Sie, bis die LED nicht mehr blinkt.

Halten Sie zur Überprüfung die gelöschte Benutzerkarte mittig 
vor das Schloss. Drei kurze Signaltöne zeigen an, dass die Karte 
nicht authorisiert und somit gelöscht ist.

4     Auf Modusgrundeinstellung zurücksetzen

1. Drücken Sie eine Sekunde lang die Reset-Nadel leicht in 
das Reset-Loch auf der Rückseite der Schließeinheit.

2. Warten Sie den langen Signalton zur Bestätigung 
des erfolgreichen Vorgangs ab.

Hinweis: Der eingestellte Modus wird beibehalten. Alle Ein-
stellungen werden auf die Werkseinstellung des aktiven Modus 
zurückgesetzt. Alle Benutzerkarten und Masterkarten werden 
gelöscht. Die PIN und der Mastercode werden auf Werkseinstel-
lung zurückgesetzt.

1    Modus wechseln

a)   Privat-Modus (voreingestellt)

1. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie 
eine Batterie.

2. Drücken Sie die Reset-Nadel leicht in das Reset-Loch 
und halten Sie diese gedrückt, während Sie die Batterie 
wieder einsetzen.

3. Nehmen Sie die Reset-Nadel heraus, wenn Sie einen 
Signalton hören und der Schließbolzen herausfährt.

b)   Multiuser-Modus

1. Öffnen Sie das Batteriefach und entfernen Sie 
eine Batterie.

2. Drücken Sie die Reset-Nadel leicht in das Reset-Loch 
und halten Sie diese gedrückt, während Sie die Batterie 
wieder einsetzen.

3. Nehmen Sie die Reset-Nadel heraus, wenn Sie zwei 
Signaltöne hören und der Schließbolzen hineinfährt.

Hinweis: Der Wechsel setzt das Schloss auf die Werkseinstellung 
des Modus, in den gewechselt wurde, zurück.

2     Mastercode und PIN einstellen

a)   Mastercode einstellen (Privat-/ Multiuser-Modus)

Mastercode eingeben: Mastercode + „“ 

Bestätigung durch längeren Signalton und Blinken der LED.

Neuen Mastercode eingeben: xxxx (xxxx)1 + „“ 

Ein längerer Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

Hinweis: Es kann nur ein Mastercode gespeichert werden. Beim 
Speichern eines neuen Mastercodes, wird der aktive Mastercode 
überschrieben.

b)   PIN einstellen (Privat-Modus)

PIN eingeben: PIN + „“ 

Bestätigung durch längeren Signalton und Blinken der LED.

Neue PIN eingeben: xxxx (xxxx)1 + „“

Ein längerer Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

Hinweis: Es kann nur eine PIN gespeichert werden. Beim Spei-
chern einer neuen PIN, wird die aktive PIN überschrieben.

c)   PIN zurücksetzen

Mastercode eingeben: xxxx (xxxx)

Mit der Eingabe des Mastercodes öffnet sich das Schloss. Im 
Multiuser-Modus wird die aktive PIN gelöscht. Im Privat-Modus 
wird die PIN auf Werkseinstellung (1234) zurückgesetzt.

PIN 1234

Mastercode 934 716

Default-Einstellungen

1 4 bis 8-stellig

Konfigurace

Výchozí nastavení

Master kód:

Změna režimu

Private mode (výchozí)

1. Otevřete přihrádku na baterie a vyjměte baterii. 
2. Lehce zatlačte resetovací jehlu do resetovacího 
    otvoru a podržte ji při opětovném vložení baterie. 
3. Jakmile uslyšíte dvě pípnutí a závora se zasune, 
     vyjměte resetovací jehlu.

Multiuser mode

1. Otevřete přihrádku na baterie a vyjměte baterii. 
2. Lehce zatlačte resetovací jehlu do resetovacího 
    otvoru a podržte ji při opětovném vložení baterie. 
3. Jakmile uslyšíte dvě pípnutí a závora se zasune, 
     vyjměte resetovací jehlu.

Poznámka: Změna resetuje zámek na tovární nastavení 
režimu, ve kterém byla změna provedena.

Nastavení Master a PIN kódu

Nastavení master kódu (Private-/ Multiuser- mode)

Zadání master kódu: Master kód + „

Potvrzení delším signálním tónem a blikáním LED.

Zadání nového master kódu:

Úspěšný proces potvrdí delší pípnutí.
Poznámka: Lze uložit pouze jeden master kód. Při ukládání 
nového master kódu se stávající přepíše.

Nastavení PINu (Private mode)

Zadání PIN:

Potvrzení delším signálním tónem a blikáním LED.

Úspěšný proces potvrdí delší pípnutí.
Poznámka: Lze uložit pouze jeden PIN kód. Při ukládání 
nového PIN kódu se stávající přepíše .

Resetování PIN kódu

Zadání master kódu

Zadáním master kódu se zámek otevře. V multi user režimu se 
aktivní PIN kód vymaže. V privátním režimu je PIN resetován 
na tovární nastavení (1234).

Master a uživatelská karta 

Konfirgurování master karty

Zadání master kódu master kód + „

Potvrzení delším signálním tónem a blikáním LED.
1. Přiložte master kartu do středu zámku. Úspěšné přidání 
     potvrdí dlouhý signální tón. 
2. V případě potřeby lze před zámkem postupně držet další 
     master karty (až 3 ks). 
3. Pro dokončení procesu počkejte, dokud kontrolka LED 
    nepřestane blikat.

Konfigurování uživatelské karty (Privat mode)

1. Přiložte master kartu do středu zámku. Počkejte, až se 
     ozve zvukový signál a kontrolka LED se rozsvítí. 
2. Master kartu opět podržte před zámkem, dokud nezačne 
     blikat kontrolka LED. 
3. Přiložte uživatelskou kartu k zámku. Úspěšné přidání 
     potvrdí zvukový signál. 
4.V případě potřeby lze před zámek postupně přiložit další 
     uživatelské karty (až 27 ks). 
5. Pro dokončení procesu počkejte, dokud kontrolka LED 
     nepřestane blikat.

Odstranění jedné uživatelské karty (Private mode)

1. Přiložte master kartu do středu zámku. Počkejte, až se 
     ozve zvukový signál a kontrolka LED se rozsvítí. 
2. Master kartu opět podržte před zámkem, dokud nezačne 
     blikat kontrolka LED. 
3. Master kartu přilože před zámek, dokud nezačne blikat 
    kontrolka LED
4. Nyní přiložte uživatelskou kartu, která má být odstraněna, 
     před zámek. Úspěšnou operaci potvrdí dlouhý signální tón. 
5. V případě potřeby lze před zámkem postupně přidržet další 
    uživatelské karty. 
6. Počkejte, dokud kontrolka LED nepřestane blikat.
 

Chcete-li provést kontrolu, podržte vymazanou uživatelskou 
kartu uprostřed před zámek. Tři krátká pípnutí signalizují, že 
karta není autorizovaná, a tím pádem byla úspěšně vymazána.

PIN:

Zadání nového PINu:

Obnovení výchozího režimu

1. Lehce zatlačte resetovací kolík na jednu vteřinu do 
     resetovacího otvoru na zadní straně zamykací jednotky. 
2. Vyčkejte na dlouhé pípnutí, které potvrdí úspěšné 
     provedení operace.

Poznámka: Nastavený režim zůstane zachován. Všechna 
nastavení se vrátí na výchozí nastavení aktivního režimu. 
Všechny uživatelské karty a master karty jsou smazány. PIN 
kód a hlavní kód se obnoví na výchozí nastavení.

4 až 8-místný
1 
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Bedienung im Privat-Modus

a)   Öffnen mit PIN

PIN eingeben: PIN + „“ 

Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt 
automatisch mit Blinken der grünen LED.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren die 
falsche PIN-Eingabe. Das Schloss lehnt die PIN ab.

b)   Öffnen mit Mastercode

Mastercode eingeben: Mastercode + „“

Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt 
automatisch mit Blinken der grünen LED. Das Öffnen per Mas-
tercode setzt die PIN auf Werkseinstellung (1234) zurück.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren die 
falsche Mastercode-Eingabe. Das Schloss lehnt den Mastercode 
ab.

c)   Öffnen mit Benutzer-/ Masterkarte

Halten Sie die authorisierte Benutzer- oder Masterkarte mittig 
vor das Schloss. Ein längerer Signalton bestätigt den erfolgrei-
chen Vorgang. Die Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken 
der grünen LED.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren, 
dass eine nicht authorisierte Benutzer- oder Masterkarte verwen-
det wird. Das Schloss lehnt die Karte ab.

d)   Schließen

Das Schloss schließt nach 5 Sekunden automatisch.

Bedienung im Multiuser-Modus

a)   Schließen und Öffnen per PIN

Schließen: PIN + „“ 

Öffnen: PIN + „“

Beide Vorgänge werden durch einen längeren Signalton be-
stätigt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Die Entriegelung 
erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren die 
falsche PIN-Eingabe. Das Schloss lehnt die PIN ab.

b)   Öffnen per Mastercode (Notöffnung)

Mastercode eingeben: Mastercode + „“

Bestätigung durch längeren Signalton. Entriegelung erfolgt 
automatisch mit Blinken der grünen LED. Das Öffnen per Mas-
tercode löscht die aktive PIN.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren die 
falsche Mastercode-Eingabe. Das Schloss lehnt den Mastercode 
ab.

c)   Schließen und Öffnen per Benutzerkarte

Schließen: Benutzerkarte vorhalten 

Öffnen: Benutzerkarte erneut vorhalten

Beide Vorgänge werden durch einen längeren Signalton be-
stätigt. Die Verriegelung erfolgt automatisch. Die Entriegelung 
erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren, 
dass eine nicht authorisierte Benutzerkarte verwendet wird. Das 
Schloss lehnt die Karte ab.

d)   Öffnen mit Masterkarte (Notöffnung)

Halten Sie die authorisierte Masterkarte mittig vor das Schloss. 
Ein längerer Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang. Die 
Entriegelung erfolgt automatisch mit Blinken der grünen LED.
Das Öffnen per Masterkarte löscht die aktive Benutzerkarte.

Hinweis: Drei aufeinander folgende Signaltöne signalisieren, 
dass eine nicht authorisierte Masterkarte verwendet wird. Das 
Schloss lehnt die Karte ab.

Ovládání v private mode

Odemknutí pomocí PIN kódu

Zadání PIN kódu:

Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují nesprávné zadání 
PIN kódu . Zámek zadaný PIN kód odmítl.

Potvrzení delším signálním tónem. Odemknutí proběhne 
automaticky, jakmile začne blikat zelená kontrolka LED.
 

Odemknutí pomocí master kódu

Zadání master kódu: master kód + „

Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují nesprávné
 zadání master kódu . Při otevření pomocí master kódu 
se PIN vrátí na tovární nastavení (1234).

Potvrzení delším signálním tónem. Odemknutí proběhne 
automaticky, jakmile začne blikat zelená kontrolka LED. 
Při otevření pomocí master kódu se PIN vrátí na výchozí 
nastavení (1234).

Zavření

Zámek se po 5 vteřinách automaticky zamkne.

Ovládání v multiuser mode

Zamknutí a odemknutí pomocí PIN kódu

Odemknutí:

Zamknutí:

Odemknutí pomocí uživatelské či master karty 

Držte kartu oprávněného uživatele nebo hlavní kartu uprostřed 
před zámek. Úspěšný postup potvrdí delší signální tón. 
Zámek se automaticky odemkne, při blikání zelené LED 
kontrolky.

Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují použití
neautorizované karty (uživatelská či master). Zámek 
tedy danou kartu odmítl.

Oba procesy jsou potvrzeny delším signálním tónem. Uzamčení probíhá
 automaticky. Odemknutí proběhne automaticky, jakmile začne blikat 
zelená kontrolka LED.

Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují nesprávné 
zadání PIN kódu . Zámek zadaný PIN kód odmítl.

Odemknutí pomocí master kódu (nouzové otevření)

Zadání master kódu: master kód + „

Potvrzení delším signálním tónem. Odemknutí proběhne 
automaticky, jakmile začne blikat zelená kontrolka LED. 
Při otevření pomocí master kódu se PIN kód smaže.
Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují nesprávné
 zadání master kódu. Zámek zadaný kód odmítl.

Odemknutí  a zamknutí pomocí uživatelské či master karty 

Odemknutí:

Zamknutí:

Oba procesy jsou potvrzeny delším signálním tónem. Uzamčení 
probíhá automaticky. Odemykání automaticky, za blikání zelené 
kontrolky LED.

přiložení uživatelské karty

opětovné přiložení uživ. karty

Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují použití
neautorizované karty (uživatelská či master). Zámek 
tedy danou kartu odmítl.

Otevření pomocí master karty (nouzové otevření)

Autorizovanou master kartu přiložte do středu zámku. Úspěšný
postup potvrdí delší signální tón. Zámek se automaticky odemkne 
za blikání zelené LED kontrolky. Otevření hlavní kartou odstraní 
aktivní uživatelskou kartu.

Poznámka: Tři po sobě jdoucí pípnutí signalizují použití
neautorizované master karty. Zámek danou kartu odmítl.
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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 verpfl ichtet 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 fi nden 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

Batteriewechsel

1   Lösen Sie die Schraube des Batteriefachdeckels auf 

der Rückseite.

2   Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

3   Entfernen Sie alle vier AA-Batterien.

4   Legen Sie die neuen AA-Batterien entsprechend der

+/- Symbole ein.

5   Legen Sie den Batteriefachdeckel ein und schließen Sie

 diesen mit der Schraube auf der Rückseite.

Notstromversorgung

Falls die internen Batterien des TwinPad nicht über die ausrei-
chende Spannung verfügen, kann man über den Mini-USB-An-
schluss eine externe Spannungsversorgung anschließen. Schlie-
ßen Sie hierfür das beiligende USB-Kabel an eine PowerBank, ein 
Notebook oder ein Netzteilteil an, und verbinden Sie es mit dem 
Touchpad des Schlosses. Das Schloss lässt sich nun wie gewohnt 
bedienen.
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Nouzové napájení

Pokud interní baterie TwinPadu nemají dostatečné napětí, můžete 
připojit externí zdroj napájení prostřednictvím portu mini-USB. 
Za tímto účelem připojte přiložený kabel USB k powerbance, 
notebooku či napájecímu zdroji a připojte jej k ovládacímu
panelu zámku. Zámek lze nyní ovládat způsobem, jakým jste zvyklí.

Výměna baterie

Povolte šroub krytky baterií na zadní straně.

Vyjměte krytku baterií.

Vyjměte všechny čtyři AA-baterie.

Vložte nové baterie dle označení +/- symbolů.

Vložte krytku baterií a připevněte 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 místní 
recyklační centrum. OEEZ, baterie a dobíjecí baterie jsou zde 
přijímány zdarma a recyklovány způsobem šetrným k životnímu 
prostředí a zdrojům.

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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