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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für das Master Pro entschieden 
haben - das elektronische Möbelschloss für besondere Anforde-
rungen in der Möbelbranche.

Es dient dem organisatorischen Verschluss von Schränken, Vitri-
nen, Fächern und Schubladen. Besonders bei Einbausituationen, 
bei denen die Optik edler Oberfl ächen nicht durch ein Schloss 
gestört werden soll, eignet sich das Master Pro hervorragend.

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.

Ihr BURG-Team

Einführung

Die neueste Version dieser Anleitung fi nden Sie unter: 
www.burg.de
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Úvod

Vážení zákazníci,
děkujeme, že jste si vybrali zámek Master Pro                                                                           - elektronický  zámek pro 
zvláštní požadavky v nábytkářském průmyslu.

Používá se k organizačnímu zamykání skříní, vitrín, přihrádek a 
zásuvek. Master Pro je vhodný zejména pro instalace, kde by 
vzhled ušlechtilých povrchů neměl být narušen zámkem.

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.

Váš BURG-Tým

Všeobecné

Nejnovější verzi této příručky naleznete na adrese: 
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Lieferumfang

 vielseitige und fl exible Einbaumöglichkeiten

 nicht sichtbar auf der Türfront

 bewährte RFID-Technologie (MIFARE® Classic, 13,65 MHz)

 bis zu 30 Transponder pro Schloss anlernbar

 einfache Konfi guration und Programmierung

 arbeitet zuverlässig bei Temperaturen von 0°C bis 40°C

 handliche Größe (61 x 61 x 22 mm) und einfache Montage

Features

Maße 61 x 61 x 22 mm 

Batterie Lithium Batterie 3V, CR123A (1x)

Schließzyklen ca. 30.000

Temperaturbereich -20° C bis 65° C 

Modus Multiuser-Modus,

Privat-Modus 
mit automatischer Verriegelung,

Privat-Modus
mit manueller Verriegelung

Material Gehäuse: Kunststoff

Schließbolzen: Acryl und Stahl

Schließrichtung L, R

Schlossbefestigung Schrauben,

Klebepad

Türstärke max. 25 - 30 mm

RFID-Variante MIFARE® Classic (13,56 MHz)

Managerkarten max. 3

Masterkarten max. 3

Benutzerkarten max. 30

Löschkarten max. 7

Abreißwert 30 N

Datenblatt

Technische Daten

Modus Multiuser-Modus

Signaltöne An

Default-Einstellungen

Produktmaße

Schließwinkel

22 mm

13,5 mm

 1x Schließsystem

 1x Batteriefachdeckel (inkl. Schraube)

 1x Transponderkarte (MIFARE® Classic, 13,65 MHz)

 1x Schließwinkel

 4x Befestigungsschrauben (Schließsystem)

 2x Befestigungsschrauben (Schließwinkel)
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1 Das Drücken des Reset-Knopfes setzt das Schloss auf die Werkseinstellungen 
zurück. Es werden alle angelernten Karten und Transponder gelöscht.

Reset-Knopf1

Schließeinheit

Fertigungs-
datum

Datový list

Technická data

Rozměry

Baterie Lithium baterie 3V, CR123A (1x)

Počet zamykacích cyklů ca. 30 000

Teplotní rozsah -20° C až 65° C 

Režim Multiuser mode.
Private mode
s automatickým zamykáním,

s manuálním zamykáním
Private mode

Materiál Tělo: Umělá hmota
Uzamykací píst: Akryl a ocel

Uzamykací směr L, P

Upevnění zámku šrouby,
lepící páska

Síla dveří

RFID varianta

Manažerské karty

Master karty

Uživatelské karty

Mazací karty

Hodnota odtržení

Výchozí nastavení

Režim Multiuser mode

Signalizační tóny zapnuty

Zavírací protikus

Zamykací jednotka

Rozsah dodávky

 1x zámek

 1x krytka baterie (vč. šroubu)

 1x RFID karta (MIFARE® Classic, 13,65 MHz)
 1x zamykací protikus

 4x upevňovací šroub (zámku)

 2x upevňovací šroub (zamykacího protikusu)

Funkce

Všestranné a flexibilní možnosti instalace

neviditelné na čelní straně dveří

 osvědčená RFID-technologie(MIFARE® Classic, 13,65 MHz)
Na jeden zámek lze naučit až 30 RFID karet/čipů.

 jednoduchá konfigurace a programování 

 pracuje spolehlivě v teplotách 0°C až 40°C
 kompaktní rozměry (61 x 61 x 22 mm) a jednoduchá montáž

Rozměry

Reset-
tlačítko

Datum výroby

Stisknutím tlačítka resetování obnovíte tovární nastavení zámku. Všechny 
naprogramované karty a čipy se vymažou.
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Löschkarte
Mit der Löschkarte können Transpondermedien vom Schloss 
gelöscht werden. Im Privat-Modus werden beim Vorhalten der 
Löschkarte alle gespeicherten Transpondermedien gelöscht. 
Im Multiuser-Modus kann die Löschkarte den zum Schließen 
verwendeten Transponder löschen, wenn sich das Schloss im 
geschlossenen Zustand befi ndet.

Automatische Verriegelung (Privat-Modus)
Nach dem Öffnen verriegelt das Schloss automatisch nach 5 
Sekunden. Die Tür wird durch leichtes Drücken geschlossen. 
Diese Funktion gilt für den Privat-Modus mit automatischer Ver-
riegelung (Modus 2).

Hinweis: Die Tür muss innerhalb von 30 Sekunden durch leichtes 
Drücken geschlossen werden, andernfalls ertönt ein 10 sekündi-
ger Alarm (Status-Alarm).

Manuelle Verriegelung
Um das Schloss zu schließen, muss der Benutzer die Tür leicht 
zu drücken und einen authorisierten Transponder mittig vor 
das Schloss halten. Diese Funktion gilt für den Multiuser-Modus 
(Modus 1) und den Privat-Modus mit manueller Verriegelung 
(Modus 3).

Signaltöne
Beim Öffnungs- oder Schließvorgang sowie beim Vorhalten von 
nicht authorisierten Transpondern ertönen Signaltöne.

Sperrmodus (Privat-Modus)
Wird 5-Mal ein nicht authorisierter Transponder vor das Schloss 
gehalten wird das Schloss gesperrt. Befi ndet sich das Schloss im 
Sperrmodus kann dieser durch das Vorhalten der Masterkarte 
beendet werden.

Status-Alarm (Privat-Modus)
Wird das Schloss im Privat-Modus mit automatischer Verriege-
lung (Modus 2) nach dem Öffnungsvorgang nicht innerhalb von 
30 Sekunden geschlossen, ertönt ein 10 sekündiger Alarm. Die-
se Funktion kann durch das gleichzeitige Drücken der Program-
mierknöpfe 1 und 2 an- oder ausgeschaltet werden.

Besetztkennung
Das Schloss befi ndet sich in dem zuvor beschriebenen Multiuser- 
Modus. Der zum Schließen verwendete Transponder wird hierbei 
jedoch mit einer Besetztkennung versehen, sodass er kein wei-
teres Schloss mehr verschließen kann. Die Besetztkennung wird 
beim Öffnungsvorgang wieder aufgehoben.

Batteriewarnung
Unterschreitet die Batteriekapazität eine bestimmte Grenze, 
leuchtet beim Vorhalten eines Transponders die blaue LED auf 
und es ertönt ein 8-maliges Tonsignal. Wird der kritische Bereich 
erreicht, kann das Schloss nicht mehr verschlossen bzw. nur 
noch mit der Masterkarte geöffnet werden.

Modus 1: 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. Transponder sind für einen einzelnen 
Schließvorgang gültig und werden beim Wiederöffnen des Fachs 
vom Schloss gelöscht, sodass ein neuer Transponder verwendet 
werden kann. Der Riegel bleibt geöffnet, bis ein neuer Transpon-
der das Schloss wieder verriegelt. Vor der Verriegelung muss die 
Tür geschlossen (leicht gedrückt) werden. Der Benutzer hält das 
Transpondermedium mittig vor das Schloss. Das Schloss schließt 
sich. Die LED beginnt zu blinken. Das Schloss kann dann nur mit 
dem gleichen Transpondermedium geöffnet werden.

Modus 2: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus) 
mit automatischer Verriegelung
In diesem Modus ist ein Transpondermedium voreingestellt, mit 
dem 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. 
Das Schloss kann mit jedem gespeicherten Transpondermedium 
geöffnet und geschlossen werden. Nicht gespeicherte Transpon-
dermedien werden vom Schloss abgelehnt. Der Benutzer hält 
das Transpondermedium mittig vor das Schloss, um das Schloss 
zu öffnen. Das Schloss verriegelt nach 5 Sekunden automatisch. 
Die Tür muss innerhalb von 30 Sekunden nach dem Öffnungs-
vorgang zugedrückt werden.

Hinweis: Wird die Tür in dieser Zeit nicht zugedrückt, ertönt für 
10 Sekunden ein Alarmton.

Modus 3: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus) 
mit manueller Verriegelung
In diesem Modus ist ein Transpondermedium voreingestellt, mit 
dem 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. 
Das Schloss kann mit jedem gespeicherten Transpondermedium 
geöffnet und geschlossen werden. Nicht gespeicherte Transpon-
dermedien werden vom Schloss abgelehnt. Der Benutzer hält 
das Transpondermedium mittig vor das Schloss, um das Schloss 
zu öffnen. Das Schloss muss manuell wieder verschlossen wer-
den. Zum Schließen muss der Benutzer das Transpondermedium 
erneut mittig vor das Schloss halten.

Masterkarte
Die Masterkarte kann das Schloss unabhängig vom eingestellten 
Modus öffnen (Notöffnung) und den Sperrmodus beenden. Das 
Schloss verbleibt nach der Öffnung im geöffneten Zustand (Aus-
nahme: Modus 2). Im Multiuser-Modus wird der zum Schließen 
verwendete Transponder vom Schloss gelöscht.

Managerkarte
In den Privat-Modi (Modus 2 und 3) können mithilfe der Ma-
nagerkarte Transpondermedien angelernt werden. Im Multi-
user-Modus (Modus 1)* kann die Managerkarte das Schloss 
vorübergehend öffnen (zum Beispiel für die Wartung oder eine 
Inhaltsüberprüfung) ohne dabei den verwendeten Transponder 
vom Schloss zu löschen. Zuvor zugeordnete Transponder können 
das Schloss weiterhin öffnen.

Funktionsbeschreibungen

* Gilt für alle Versionen mit Fertigungsdatum ab 02/2022. 
Versionsdatum ist auf der Rückseite des Schlosses aufgedruckt.

Popis funkcí

Režim: Volný výběr skříňky (Multiuser mode)
Tento režim je vhodný pro neustále se měnící uživatele, kteří 
používají skříňku pouze dočasně nebo jednorázově, např.
ve sportovním zařízení. RFID karta je platná pouze pro jeden 
proces uzamčení a po opětovném odemknutí skříňky je zámek 
vymaže, aby bylo možné použít novou RFID kartu. Závora zůstane 
otevřená, dokud nová karta/čip zámek opět nezablokuje. 
Před uzamčením musí být dveře zavřené (lehce stisknuté). 
Uživatel přiloží RFID kartu do středu zámku. Zámek se zamkne. 
Kontrolka LED začne blikat. Zámek pak lze odemknout pouze 
stejnou RFID kartou.

Režim: Pevně přiřazená skříňka (Private mode)
s automatickým zamykáním
V tomto režimu je přednastavena RFID karta, kterou lze zámek 
ovládat. Tento režim je vhodný pro skupiny uživatelů, u kterých 
se nemají uživatelská práva trvale měnit, např. u kancelářské 
skříně. Zámek lze otevřít a zavřít pomocí libovolné uložené 
RFID karty. RFID karty, které nejsou uloženy, jsou zámkem 
odmítnuty. Uživatel přiloží RFID kartu do středu zámku, 
aby zámek otevřel. Zámek se automaticky uzamkne po 5 
vteřinách. Dveře musí být zavřeny do 30 sekund po otevření.

Poznámka: Pokud se dveře během této doby nezavřou, zazní 
po dobu 10 vteřin alarm.

Režim: Pevně přiřazená skříňka (Private mode)
s manuálním zamykáním
V tomto režimu je přednastavena RFID karta, pomocí které 
lze zámek ovládat. Tento režim je vhodný pro skupiny uživatelů, 
u kterých se nemají uživatelská práva trvale měnit, např. u 
kancelářské skříni. Zámek lze otevřít a zavřít pomocí libovolné 
uložené RFID karty. RFID karty, které nejsou uloženy, jsou zámkem 
odmítnuty. Uživatel přiloží RFID kartu do středu zámku, 
aby zámek otevřel. Zámek je třeba opět zavřít ručně. 
Pro zavření zámku musí uživatel opět přiložit RFID kartu 
před zámek.

Master karta
Master karta může otevřít zámek nezávisle na nastaveném 
režimu (nouzové otevření) a ukončit režim uzamčení. Po otevření 
zůstane zámek v otevřeném stavu (výjimka: režim 2). V Multiuser 
režimu se RFID karta použitá k uzamčení zámku vymaže.

Manažerská karta
V private mode (režim 2 a 3) lze programovat RFID karty 
pomocí manažerské karty. V multiuser mode (režim 1)*, může 
manažerská karta dočasně otevřít zámek (například kvůli údržbě 
nebo kontrole obsahu), aniž by došlo k vymazání použité RFID 
karty ze zámku. Dříve přidělené RFID karty mohou zámek stále 
otevřít.

* Platí pro všechny verze s datem výroby od 02/2022. 
  Datum verze je vytištěno na zadní straně zámku.
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Mazací karta
Pomocí mazací karty lze ze zámku odstranit RFID kartu/čip. V 
Private mode jsou při přiložení karty k zámku vymazány všechny 
uložené RFID karty. V režimu více uživatelů může karta pro 
vymazání vymazat transpondér. V Multiuser mode může mazací 
karta vymazat transpondér použitý k uzamčení, když je zámek v 
zamknutém stavu.

Automatické zamykání (Private mode)

Poznámka: Dveře musí být zavřeny do 30 sekund lehkým 
stisknutím, jinak zazní 10sekundový alarm (stavový alarm).

Po otevření se zámek po 5 vteřinách automaticky zamkne. Dveře 
se zavřou lehkým stisknutím. Tato funkce platí pro private mode s 
automatickým uzamčením (režim 2).

Manuální zamykání
Aby uživatel zámek zavřel, musí dveře mírně přivřít a držet 
autorizovanou RFID kartu/čip do středu zámku. Tato funkce platí 
pro Multiuser mode (režim 1) a private mode s manuálním 
zamykáním (režim 3).

Signalizační tóny
Signální tóny se ozývají během otevírání nebo zavírání a také při 
předložení neoprávněných RFID karet/čipů.

Blokační režim (Private mode)
Pokud se neoprávněný transpondér 5krát přiloží k zámku, zámek 
se zablokuje. Pokud je zámek v blokačním režimu, lze jej ukončit 
podržením hlavní karty před ním.

Alarm stavu (Private mode)
Pokud se zámek v soukromém režimu s automatickým zamykáním 
(režim 2) nezavře do 30 sekund po otevření, zazní 10-vteřinový     
alarm. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout současným stisknutím 
programovacích tlačítek 1 a 2.

Detekce obsazenosti (Multiuser mode)
Při zamknutí zámku je na uživatelskou RFID kartu zapsán atribut 
nesoucí informaci obsazenosti. S touto RFID kartou následně není 
možné zamknout další zámek, dokud není původní zámek opět 
odemčen. Odemčením se atribut z karty opět smaže.

Upozornění na baterii
Pokud kapacita baterie klesne pod určitou mez, rozsvítí se modrá 
LED dioda, když je RFID karta přiložena k zámku a 8krát zazní 
zvukový signál. Pokud je dosaženo kritického stavu, zámek již 
nelze zamknout nebo jej lze otevřít pouze master kartou. 
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Montage

Bereiten Sie die Montage sorgfältig vor. Bestimmen Sie die 
korrekte Position von Schloss (Türinnenseite) und Schließteil 
(Schrankinnenseite) und markieren Sie diese. Orientieren 
Sie sich dabei an den bemaßten Produktzeichnungen (Seite 
3). Je nach Material und Schraubenart ist das Vorbohren 
der Montagelöcher für das Schloss und das Schließteil an 
Ihrem Möbelstück notwendig.

Hinweis: Sollten mehrere Schlösser nebeneinander mon-
tiert werden, ist es notwendig die Mindestabstände von 
mindestens 5 cm horizontal bzw. 15 cm vertikal einzu-
halten. Um Schäden am Schloss zu vermeiden achten Sie 
darauf, dass sich im Umkreis von 20 cm keine metallischen 
Gegenstände befi nden!

Positionieren Sie das Schloss gemäß Ihrer Markierungen. 
Bei der Auswahl der Schrauben beachten Sie die erforder-
liche Schraubenlänge. Diese ist abhängig von der Türstärke, 
in der das Schloss eingebaut wird. Es empfi ehlt sich die 
ersten beiden Schrauben diagonal anzusetzen und an-
schließend festzuziehen. Die Schrauben dürfen mit max. 
1,5 N angezogen werden.

Ziehen Sie im Anschluss die letzten beiden Schrauben 
ebenfalls mit max. 1,5 N an.

Positionieren Sie das Schließteil gemäß Ihrer Markierungen. 
Bei der Auswahl der Schrauben beachten Sie die erforder-
liche Schraubenlänge. Diese ist abhängig von der Türstärke, 
in der das Schloss eingebaut wird. Die Schrauben dürfen 
mit max. 1,5 N angezogen werden.

Wichtig: Das Schließteil hat zwei gefederte Metallstifte, 
die dem Schloss helfen die Front leicht aufzudrücken. Bitte 
beachten Sie hier, dass Türscharniere mit Gegendruck die 
Funktion einschränken und ein Öffnen verhindern können. 
Bitte verwenden Sie ausschließlich Türbänder ohne Gegen-
druckfeder.

1

2

3

4

min. 5 cm

min. 15 cm

Montáž

Na montáž se pečlivě připravte. Určete správnou polohu 
zámku (uvnitř dveří) a zamykacího protikusu (uvnitř skříně) a 
označte je. Jako vodítko použijte výkresy výrobku s rozměry 
(strana 3). V závislosti na materiálu a typu šroubů může být 
nutné předvrtat montážní otvory pro zámek a protikus.

Poznámka: Pokud je vedle sebe instalováno několik zámků, 
je nutné dodržet minimální vzdálenost alespoň 5 cm ve 
vodorovném směru a 15 cm ve svislém směru. Aby nedošlo 
k poškození zámku, dbejte na to, aby se v okruhu 20 cm 
nenacházely žádné kovové předměty!

Umístěte zámek podle vašeho značení. Při výběru šroubů 
dbejte na požadovanou délku šroubů. To závisí na tloušťce 
dveří, do kterých je zámek instalován. První dva šrouby 
doporučujeme umístit do protilehlých rohů a poté je utáhnout. 
Šrouby se nesmí utahovat silou větší než 1,5 N.

Poté utáhněte i poslední dva šrouby silou max. 1,5 N.

Umístěte protikus podle vašeho značení. Při výběru šroubů 
dbejte na požadovanou délku šroubů. To závisí na tloušťce 
dveří, do kterých je zámek instalován. První dva šrouby 
doporučujeme umístit do protilehlých rohů a poté je 
utáhnout. Šrouby se nesmí utahovat silou větší než 1,5 N.

Důležité: Protikus má dva kovové kolíky s pružinou, které 
zámku mírně pomáhají otevřít dveře. Zde upozorňujeme, 
že dveřní závěsy s protitlakem mohou omezit funkci a zabránit 
otevření. Používejte pouze dveřní závěsy bez protitlakových 
pružin.
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Konfi guration d)   Transponder anlernen (nur für Modus 2 und 3)

1. Managerkarte vor das Schloss halten. Die grüne LED 
beginnt zu blinken.

2. Während des Blinkens der grünen LED den anzulernen-
de Transponder mittig vor das Schloss halten.

3. Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

4. Bei Bedarf weitere anzulernende Transponder nach
einander vor das Schloss halten (max. 30).

3   Transponder löschen

Zum Löschen der Transponder die Löschkarte vor das Schloss 
halten. Es werden alle angelernten Transponder vom Schloss 
gelöscht.

1   Modus wechseln

Das Schloss verfügt über drei verschiedene Modi (s. Funktions-
beschreibung). Vom Auslieferzustand ausgehend (Multiuser-Mo-
dus) werden die Modi folgendermaßen eingestellt:

1. Den Programmierknopf 3 für zwei Sekunden drücken.

2. Bestätigung des erfolgreichen Vorgangs durch 
Aufl euchten der grünen LED und folgenden Signaltönen:

 Zwei Signaltöne beim Wechsel von Modus 1
(Default-Einstellung) in Modus 2.

 Drei Signaltöne beim Wechsel von Modus 2
in Modus 3.

 Ein Signalton beim Wechsel von Modus 3 
in Modus 1.

Hinweis: angelernte Transponder werden beim Wechsel ge-
löscht.

2   Karten und Transponder anlernen

Funktionskarten und Transpondermedien werden durch das 
Drücken der entsprechenden Programmierknöpfe eingestellt.

a)   Masterkarte anlernen

1. Den Programmierknopf 4 für zwei Sekunden drücken.
Die grüne LED beginnt zu blinken.

2. Während des Blinkens der grünen LED die anzulernende
Masterkarte vor das Schloss halten.

3. Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

4. Bei Bedarf weitere anzulernende Masterkarten nach
einander vor das Schloss halten (max. 3).

b)   Managerkarte anlernen

1. Den Programmierknopf 1 für zwei Sekunden drücken.
Die grüne LED beginnt zu blinken.

2. Während des Blinkens der grünen LED die anzulernende
Managerkarte vor das Schloss halten.

3. Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

4. Bei Bedarf weitere anzulernende Managerkarten nach
einander vor das Schloss halten (max. 3).

c)   Löschkarte anlernen (nur für Modus 2 und 3)

1. Den Programmierknopf 2 für zwei Sekunden drücken.
Die grüne LED beginnt zu blinken.

2. Während des Blinkens der grünen LED die anzulernende
Löschkarte vor das Schloss halten.

3. Ein Signalton bestätigt den erfolgreichen Vorgang.

4. Bei Bedarf weitere anzulernende Löschkarten nach
einander vor das Schloss halten (max. 7).

Bedienung

1  Multiuser-Modus

a)   Schließen

Tür leicht zu drücken, Transponder vorhalten und 
warten bis das Schloss verriegelt hat.

Hinweis: kann das Schloss nicht innerhalb von 5 Sekunden 
verriegeln, z. B. weil die Tür offen ist, fährt der Riegel wie-
der zurück und das Schloss bleibt geöffnet.

b)   Öffnen

Transponder vor das Schloss halten und warten bis
das Schloss entriegelt hat.

2   Privatmodus

a)   Öffnen

Transponder vor das Schloss halten und warten bis
das Schloss entriegelt hat.

b)   Schließen (Modus 2)

Das Schloss schließt nach 5 Sekunden automatisch. Tür 
innerhalb von 30 Sekunden leicht zu drücken.

Hinweis: wird die Tür nicht zu gedrückt, beginnt ein 10-Se-
kunden-Alarm.

c)   Schließen (Modus 3)

Tür leicht zu drücken, Transponder vorhalten und 
warten bis das Schloss verriegelt hat.

Konfigurace

Změna režimu

Zámek má tři různé režimy (viz popis funkcí). Počínaje výchozím 
stavem (víceuživatelský režim) jsou režimy nastaveny takto:

1. Stiskněte programovací tlačítko 3 na dvě vteřiny. 
2. Úspěšný proces je indikován rozsvícením zelené LED 
kontrolky a následujícím signálním tónem:

Dvě pípnutí při přechodu z režimu 1
(výchozí nastavení) na režim 2.

Tři pípnutí při přechodu z režimu 2
 na režim 3.

Jedno pípnutí při přechodu z režimu 3
 na režim 1.

Poznámka: Při změně režimu se vymažou naprogramované
RFID karty.

Programování karet

Manažerské, master a uživatelské karty se nastavují stisknutím 
příslušných programovacích tlačítek.

Programování master karty

1. Programovací tlačítko č. 4 stisknout na 2 vteřiny
Začíná blikat zelená LED dioda.

2. Zatímco bliká zelená kontrolka LED, přiložte master 
    kartu, kterou chcete programovat, před zámek.

3. Signální tón potvrdí úspěšné dokončení procesu.

4. V případě potřeby přiložte další master karty, které se 
    mají programovat postupně před zámek (max. 3).

Programování manažerské karty

1. Programovací tlačítko č. 1 stisknout na 2 vteřiny.
Začíná blikat zelená LED dioda.

2. Zatímco bliká zelená kontrolka LED, přiložte manažerskou
    kartu, kterou chcete programovat, před zámek.

3. Signální tón potvrdí úspěšné dokončení procesu.

4. V případě potřeby přiložte další manažerské karty, které 
    se mají programovat postupně před zámek (max. 3).

Programování manažerské karty (pouze režim 2 a 3)

1. Programovací tlačítko č. 2 stisknout na 2 vteřiny.
Začíná blikat zelená LED dioda.

2. Zatímco bliká zelená kontrolka LED, přiložte mazací
    kartu, kterou chcete programovat, před zámek.

3. Signální tón potvrdí úspěšné dokončení procesu.

4. V případě potřeby přiložte další mazací karty, které 
    se mají programovat postupně před zámek (max. 7).

Programování RFID karty (pouze režim 2 a 3)

1. Přiložte manažerskou kartu před zámek. Zelená LED
    dioda začne blikat.

2. Zatímco bliká zelená kontrolka LED, přiložte RFID
    kartu, kterou chcete programovat, před zámek.

3. Signální tón potvrdí úspěšné dokončení procesu.

4. V případě potřeby přiložte další RFID karty, které se 
    mají programovat postupně před zámek (max. 30).

Smazání RFID karty

Chcete-li vymazat RFID kartu/čip, podržte mazací kartu 
před zámek. Všechny naprogramované transpondéry jsou 
ze zámku vymazány.

Ovládání

 Multiuser mode

Zamykání

Lehce zavřete dveře, přiložte před zámek  RFID kartu a 
počkejte, až se zámek zamkne.

Poznámka: pokud se zámek nemůže zamknout do 5 sekund, 
např. proto, že jsou dveře otevřené, závora se zatáhne a 
zámek zůstane otevřený.

Odemykání
Podržte RFID kartu před zámkem a počkejte, až se zámek 
otevře.

Private mode

Odemykání

Podržte RFID kartu před zámkem a počkejte, až se zámek 
otevře.

Zamykání (Režim 2)
Zámek se automaticky zavře po 5 vteřinách. Dveře lze snadno 
stisknout během 30 sekund.

Poznámka: Nejsou-li dvířka zcela dovřeny, začna pípat
signální tón po dobu 10 vteřin.

Zamykání (Režim 3)
Lehce zavřete dveře, přiložte před zámek  RFID kartu a 
počkejte, až se zámek zamkne.
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Entsorgungs- und Batteriehinweis
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Die EU-Richtlinie 2012/19/EU regelt die ordnungsgemäße Rück-
nahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektro-
nikgeräten. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpfl ichtet Batterien, 
Akkus oder Elektro- und Elektronikgeräte („Altgeräte“), die mit 
Batterien oder Akkus betrieben werden, getrennt vom Haus-
müll zu entsorgen, da sie Schadstoffe und wertvolle Ressourcen 
enthalten. Die Entsorgung kann an einer dafür zugelassenen 
Sammel- oder Rücknahmestelle erfolgen, z. B. einem lokalen 
Wertstoff- oder Recyclinghof. Elektro-Altgeräte, Batterien oder 
Akkus werden dort kostenlos angenommen und einer umwelt- 
und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt. Elektro-Alt-
geräte, gebrauchte Batterien oder Akkus können auch an uns 
zurückgeschickt werden. Die Rücksendung muss ausreichend 
frankiert an die unten stehende Adresse erfolgen.

Folgendes Symbol auf den Elektro-Altgeräten, Batterien oder 
Akkus kennzeichnet, dass sie nicht über den Hausmüll entsorgt 
werden dürfen:

Vorsicht bei der Nutzung von Batterien!
Die Batterie kann explodieren oder entzündliche Gase freisetzen, 
wenn sie falsch behandelt, zerstört oder ein falscher Batterietyp 
eingesetzt wird. Die Batterie nicht wieder aufl aden, zerlegen, 
extrem hohen Temperaturen aussetzen oder ins Feuer werfen.

Auf schadstoffhaltigen Batterien fi nden Sie jeweils Hinweise 
in Form von Abkürzungen auf die Inhaltstoffe Cadmium (Cd), 
Quecksilber (Hg) und Blei (Pb).

BURG F. W. Lüling KG

Volmarsteiner Str. 52 
58089 Hagen (Germany)
Fon + 49 (0) 23 35. 63 08-0

info@burg.de 
www.burg.de

Batteriewechsel

Unterschreitet die Batteriekapazität eine bestimmte Grenze, 
leuchtet beim Vorhalten eines Transponders die blaue LED auf 
und es ertönt ein 8-maliges Tonsignal. Es wird empfohlen die 
Batterie umgehend zu wechseln:

1. Schraube der Batteriefachabdeckung lösen und den 
Batteriedeckel entfernen.

2. Leere Batterie entnehmen und die neue Batterie einsetzen.

3. Batteriefach schließen und mit der Schraube fi xieren.

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

Um das Schloss auf die Werkseinstellung zurück zu setzen, 
muss der Reset-Knopf auf der Rückseite des Schlosses gedrückt 
werden. Alle gespeicherten Einstellungen und alle angelernten 
Karten werden bei diesem Vorgang vom Schloss gelöscht.

Reset-Knopf

Výměna baterie

Pokud kapacita baterie klesne pod určitou mez, rozsvítí se, při 
přiložení RFID karty, modrá LED dioda a 8krát zazní zvukový 
signál. Doporučujeme baterii ihned vyměnit:

1. Povolte šroub krytu prostoru pro baterie na zadní straně a
    odejměte jej.

2. Starou baterii vyjměte a nahraďte ji novou.

3. Zavřete prostor pro baterii krytkou a zajistěte ji šroubem.

Obnovení výchozího nastavení

Chcete-li obnovit výchozí nastavení zámku, je třeba stisknout 
tlačítko reset na zadní straně zámku. Během tohoto postupu 
se ze zámku vymažou všechna uložená nastavení a všechny 
naprogramované karty.

Reset-tlačítko
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Likvidace a pokyny k baterii

Směrnice EU 2012/19/EU upravuje řádný zpětný odběr, zpracování 
a recyklaci použitých elektronických zařízení. Každý spotřebitel je 
ze zákona povinen likvidovat baterie, akumulátory nebo elektrická a 
elektronická zařízení ("odpadní zařízení") napájená bateriemi nebo 
akumulátory odděleně od domovního odpadu, protože obsahují 
škodlivé látky a cenné zdroje. Likvidaci lze provést na sběrném 
místě nebo místě zpětného odběru, které je k tomuto účelu 
oprávněno, např. v místním recyklačním středisku. OEEZ, baterie 
a dobíjecí baterie jsou zde přijímány zdarma a recyklovány 
způsobem šetrným k životnímu prostředí a zdrojům. Odevzdat 
použité elektrospotřebiče, použité baterie nebo dobíjecí baterie 
můžete také nám. Zpětná zásilka musí být zaslána s dostatečným
 poštovným na níže uvedenou adresu. Následující symbol na 
použitých elektrospotřebičích, bateriích nebo dobíjecích bateriích 
označuje, že nesmí být likvidovány společně s domovním odpadem:

Při nesprávné manipulaci, zničení nebo použití nesprávného typu 
baterie může dojít k výbuchu nebo uvolnění hořlavých plynů. 
Přístroj nenabíjejte, nerozebírejte, nevystavujte extrémně vysokým 
teplotám a nevhazujte do ohně. Na bateriích obsahujících škodlivé 
látky najdete informace ve formě zkratek pro látky: 
kadmium (Cd), rtuť (Hg) a olovo (Pb).

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

Při používání baterií buďte opatrní!




