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Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt von BURG ent-

schieden haben. 

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 Schließ-

system. 

Ihre BURG F.W. Lüling KG 

Konfigurationsadapter 
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Wichtige Hinweise 

▪ Der Konfigurationsadapter muss während der Benutzung 

an eine Stromquelle angeschlossen sein. Dazu eignet 
sich der USB-Anschluss in Kombination mit einer Power-
Bank oder dem PC. 

Achtung: Die Stromquelle sollte nicht mehr als 5V liefern. 

▪ Wird eine Uhrzeit auf den Adapter übertragen, läuft die-

se automatisch auf dem Adapter weiter. 

A 

B 

C 

Technische Daten 

Abmessungen 78 x 40 x 21,4 mm 

Anschluss USB-Kabel 

Material Kunststoff 

Konfiguration 

▪ Die gewünschte Konfiguration wird über die PC-Software 

vorgenommen. Der Adapter wird dazu über das USB 

Kabel mit dem PC verbunden.  

Bedienung 

1. Adapter anschließen 

Batteriefach öffnen und rechte Batterie entnehmen 

(Riegel links). 

a. 

Achtung: Für die optimale Datenübertragung die 

Pins nur bis zur Hälfte in die fünf Löcher der 

Schnittstelle stecken (oberhalb des weißen Tasters). 

Löcher der 

Schnittstelle 

b. Adapterkabel anschließen. 

c. Adapter an Stromquelle anschließen. 

+ 

Konfigurační adaptér

Kabel adaptéru

Tlačítko 1 (Přenos všech dat kromě čístla skříňky)

Tlačítko 2 (Přenos všech dat včetně čístla skříňky)
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Úvod

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro produkt společnosti BURG.

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 

Technická data

Rozměry

Připojení

Materiál Umělá hmota

Konfigurační adaptér| Srpen 2017 01- AN/DSW tschechisch

Důležité pokyny

Konfigurační adaptér musí být během používání připojen ke 
zdroji napájení. K tomu je vhodné připojení USB v kombinaci 
s powerbankou nebo počítačem.

Upozornění: Zdroj napájení by neměl dodávat více než 5 V.

Pokud je čas přenesen do adaptéru, automaticky pokračuje 
v provozu na adaptéru.

Konfigurace

Požadovaná konfigurace se provádí pomocí softwaru na PC. 
Adaptér se připojuje k počítači pomocí kabelu USB.

Ovládání

1. Připojit adaptér

Otevřít přihrádku na baterie a vytáhnout pravou baterii.

(závora vlevo)

Připojit kabel adaptéru

Otvory 
rozhraní

Upozornění: Pro optimální přenos dat zasuňte kolíky do 
pěti otvorů rozhraní (nad bílým tlačítkem) pouze do poloviny.

Přípojit adaptér ke zdroji napájení
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2. Daten übertragen 

Pins leicht zur Seite drücken. a. 

b. Taster betätigen.  

 

Taster 1: Überträgt alle Daten ohne Spindnummer. 

 

Taster 2: Überträgt alle Daten mit Spindnummer.    

Nach jeder Übertragung wird die Nummer auf dem 

Adapter automatisch um 1 erhöht.  

Achtung: Ist bereits eine Spindnummer auf dem 

Schloss gespeichert, muss diese vor der Übertragung 

gelöscht werden (Punkt 3: Daten löschen).  

 

Die Bestätigung der erfolgreichen Übertragung er-

folgt durch das Aufleuchten der roten und anschlie-

ßend der grünen LED. 

1.  2.   3.  

3. Daten löschen 

Taster 1 und 2 gleichzeitig betätigen und 5 Sekun-

den halten. Die Bestätigung des erfolgreichen Vor-

gangs erfolgt durch das Aufleuchten der roten und 

anschließend der grünen LED. 

 

 

Achtung: Dieser Vorgang löscht alle Daten auf dem 

Schloss. Alle Einstellungen müssen danach neu auf-

gespielt werden (z. B. durch Taster 1). 

a. 

Entsorgung 

Elektronische Geräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt wer-
den! Bringen Sie das Gerät nach Benutzungsende zu einer dafür 
vorgesehenen Sammelstelle. 

Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Batterien oder Akkus, oder 
Geräten, die mit Batterien oder Akkus betrieben werden, sind wir als 
Händler gemäß dem Batteriegesetz verpflichtet, über diesbezügliche 
Regelungen und Pflichten zu informieren: 

Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetz-

lich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle beim 

Handel oder der Kommune zu bringen. Die Abgabe ist für Sie kos-

tenlos. Sie können ihre gebrauchten Batterien auch an uns zurück-

schicken. Die Rücksendung der Batterien /Akkus an uns muss in 

jedem Fall ausreichend frankiert erfolgen: 

BURG F.W. Lüling KG 

Volmarsteiner Straße 52 

58300 Wetter (Ruhr) 

 

Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwerme-
talle, die der Umwelt und der Gesundheit schaden können. Außer-
dem enthalten Batterien wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet 
werden. Die Umwelt und die PCE Deutschland GmbH sagen Danke-
schön. 

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den 

Hausmüll.     

   Die Zeichen unter der Mülltonne stehen für: 

   Pb: Batterie enthält Blei 

   Cd: Batterie enthält Cadmium 

   Hg: Batterie enthält Quecksilber 

 

BURG F.W. Lüling KG 
 

Hegestraße 6 

58300 Wetter (Germany) 

Fon + 49 (0) 2335 / 63 08-0 

Fax + 49 (0) 2335 / 63 08-999 

info@burg.de 

www.burg.de 

c. Der Konfigurationsadapter kann nach der erfolgrei-

chen Übertragung vom Schloss entfernt werden. 
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Achtung: Kontakt mit den Außenwänden der Löcher 

notwendig. 

1.  2.   3.  

2. Přenos dat

Zatlačte kolíky mírně do strany.

Upozornění: Je nutný kontakt s vnějšími stěnami otvorů.

Stisknout tlačítko

Tlačítko 1: Přenese všechny data bez čísla skříňky.

Tlačítko 2: Přenese všechna data včetně čísla skříňky. 
Po každém přenosu se číslo na adaptéru 
automaticky zvýší o 1.

Upozornění: Pokud je na zámku již uloženo číslo skříňky, 
musí být před přenosem vymazáno (bod 3: Vymazat údaje).

Úspěšný přenos je potvrzen rozsvícením červené a poté 
zelené LED diody.

Po úspěšném přenosu lze konfigurační adaptér odpojit.

3. Smazání dat

Tlačítko 1 a 2 současně podržte po dobu 5 vteřin.
Úspěšnou operaci potvrdí rozsvícení červené a poté 
zelené LED diody.

Upozornění: Tento postup odstraní všechna data v zámku. 
Poté je třeba znovu načíst všechna nastavení (např. 
stisknutím tlačítka 1).

Elektronická zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! 
Po ukončení používání spotřebiče jej odneste na určené sběrné 
místo.
V souvislosti s prodejem baterií nebo dobíjecích baterií nebo 
zařízení, která jsou provozována na baterie nebo dobíjecí baterie, 
jsme jako prodejce podle zákona o bateriích povinni poskytovat 
informace o příslušných předpisech a povinnostech:

Použité baterie se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. 
Spotřebitelé jsou ze zákona povinni odevzdat baterie na vhodném 
sběrném místě u prodejce nebo na místním úřadě. Sběr je pro 
vás zdarma. Můžete nám také vrátit použité baterie. 
Baterie / dobíjecí baterie nám musí být vždy vráceny 
na náklady zákazníka:

BURG s.r.o.
Tisá 175
403 36 Tisá · Czech Republic

Použité baterie mohou obsahovat znečišťující látky nebo těžké 
kovy, které mohou poškodit životní prostředí a zdraví. Baterie 
navíc obsahují cenné suroviny, které se recyklují. Životní prostředí 
a společnost PCE Německo GmbH vám děkují.

Značky pod popelnicí jsou zkratkou pro:

Pb: Baterie obsahuje olovo 

Cd: Baterie obsahuje kadmium 

Hg: Baterie obsahuje rtuť 

BURG s.r.o.
Tisá 175 
403 36 Tisá · Czech Republic
Fon +420 475 316 741
Fax +420 475 316 743
obchod@burg.cz
www.burg.cz
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