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Sehr geehrte Kunden,
vielen Dank, dass Sie sich für das Corona entschieden haben - 
das elektronische RFID-Schließsystem für das komfortable und 
sichere Verschließen von Schränken und Wertfächern.

Die massive Bauweise von Riegel und Gehäuse ermöglicht beim 
Corona eine bisher nicht dagewesene Sicherheit: Einer Kraftein-
wirkung von mindestens 800 Newton kann das Schloss dank 
seiner Zamak-Bauteile problemlos standhalten. Das Corona 
eignet sich dabei sowohl für den Einbau in Holztüren als auch in 
Metalltüren und deckt flexibel verschiedene Türstärken ab.

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
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Úvod

děkujeme Vám, že jste se rozhodl pro koupi elektronického
zámku B-Smart-Lock Corona.

Vážení zákazníci,

Tento zámek se vyznačuje svojí robustností a vysokou přidanou
hodnotou. Slouží k systémovému zamykání skříní,
vitrín i úložných boxů a umožňuje pohodlnou správu i při
velkém počtu uživatelů. Elektronický zámek B-Smart-Lock
Corona je vhodný pro instalaci do dveří z širokého spektra
materiálů o různé síle, jako je např. plech, sklo, HPL
(vysokotlaký laminát) či MDF (dřevotříska).

Důležité: respektujte prosím všechna varovná upozornění
a před samotnou konfigurací zámku si
důkladně přečtěte tento uživatelský manuál.

Přejeme Vám dlouhé a bezproblémové používání Vašeho
nového zamykacího systému.

Váš BURG tým

Obecné

Aktuální verzi tohoto manuálu naleznete vždy na:
www.burg.de
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 Knauf

 Schließeinheit mit Riegel und Batteriefach

 2 CR123A Lithium Batterien 3V (im Schloss)3

 Befestigungsmaterial

Lieferumfang

 Einsetzbar in Holz- und Metalltüren (Indoor)

 Fallenfunktion: Tür lässt sich durch Drücken verschließen

 Integrierte LED-Verriegelungsanzeige

 Hochwertige und stabile Verarbeitung (Metallgehäuse)

 Vielfältige Programmiermöglichkeiten

 Integrierbar in bestehende Transpondersysteme

wie u. a. Mifare Classic, Mifare Desfi re, Hitag S/1

 Als kabellos vernetzbare Version mit B-on-air (EnOcean)

Features

Maße Knauf: Ø 41 mm

Schließeinheit: 98 x 66 x 40 mm

Batterien 2 x CR123A Lithium Batterie 3V

Schließzyklen ca. 30.000

Temperaturbereich 0° C bis 55° C 
rel. Luftfeuchtigkeit: 96%

Modus Multiuser-Modus,

Privat-Modus

Material Knauf: Kunststoff/ Silikon

Gehäuse: Zamak 

Schließbolzen Zink

Schließrichtung L, R

Schlossbefestigung Holz: Schrauben

Metall: M19 Mutter

Türstärke Holz: 16, 19, 22 mm

Metall: max. 3,5 mm

RFID-Varianten Corona I (nicht umstellbar):

125 kHz (T5577, EM4102),

Mifare Classic,

Hitag S/ 1

Corona II (umstellbar):

Mifare Classic,

Mifare Desfi re,

HID iClass (read only),

Legic Advant (read only),

Ultralight,

NFTAG

RFID-Leseabstand 5 bis 10 mm

Masterkarten max. 3

Benutzerkarten 125 kHz (T5577): max. 50

Corona I/ Corona II: max. 40

Datenblatt

Knauf Schließeinheit

Technische Daten

Modus Multiuser-Modus

(mit Besetztkennung)

LED-Verriegelungsanzeige An

Signaltöne An

Verriegelung/ Entriegelung manuell

Bereichseinschränkung1,2 keine

Spindnummern1,2 gelöscht (=0)

Verschlussdauer2 Aus

Nutzungszeit-Gruppen2 keine

Rauminfo2 Aus

Default-Einstellungen

1 gilt nur für die Variante Corona I
2 gilt nur für die Variante Corona II
3 nach Rücksprache/ kann bei Luft- und Seefracht-Zustellung abweichen

Datový list

Rukojeť Zamykací jednotka

Technická data

Rozměry Rukojeť: Ø 41 mm
Zámk. jednotka: 98 x 66 x 40 mm

Baterie 2 x CR123A Lithium baterie 3V
Počet zamykacích cyklů ca. 30 000

Teplotní rozsah 0° C až 55° C 
rel. Vlhkost: 96 %

Režimy Multiuser mode,
Private mode

Materiál Rukojeť: umělá hmota/ silikon
Tělo: zinek

Závora

Smysl zavírání L, P

Upevnění zámku Dřevo: šrouby
Plech: M19 matice

Síla dveří Dřevo: 16, 19, 22 mm
Plech: max. 3,5 mm

RFID varianty Corona I (nekonvertibilní):

125 kHz (T5577, EM4102),
Mifare Classic,
Hitag S/ 1

Corona II (konvertibilní):

RFID čtecí vzdálenost 5 až 10 mm

Master karty

Uživatelské karty

Výchozí nastavení

Režim Multiuser mode
(se zápisem rozpoznání)

LED indikátor obsazenosti zapnuto

Signální tóny zapnuto

Zamykání/ odemykání manuální

Omezení oblasti žádná

Čísla skříněk smazány (=0)

Doba zamknutí

Skupiny podle doby použití žádné

Informace o místnosti 2 vypnuto

vypnuto2

2

1,2

1,2

Rozsah dodávky

 Rukojeť

 Zamykací jednotka se závorou a přihrádkou na baterie

 2 CR123A Lithium baterie 3V (v zámku) 3

Spojovací materiál

Funkce

Lze použít v dřevěných a kovových dveřích (v interiéru)

Díky odpružené závoře možnost pouhým tlakem na dveře skříňku zavřít

Integrovaný indikátor zámku LED

Vysoce kvalitní a stabilní zpracování (kovové pouzdro)

Široká škála možností programování

Lze integrovat do stávajících RFID systémů jako např.

Mifare Classic, Mifare Desfi re, Hitag S/1

Jako bezdrátově připojitelná verze s B-on-air (EnOcean)

platí pouze pro variantu Corona I
platí pouze pro variantu Corona II
po konzultaci/ se může odchýlit pro leteckou a námořní přepravu.

Rev. 02 | tschechisch| 3Corona | 04-2021
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Leistungspaket

Corona II Corona I1 125 kHz

Modus

Privat-Modus • • •

Multiuser-Modus • • •

Fest integrierte Funktionen

Batteriewarnung • • •

Sperrmodus • •

Reset-Funktionen • • •

Protokollierung • •

Optionale Funktionen

Automatische 
Verriegelung

• • •

Manuelle Verriegelung • • •

Besetztkennung • • •

Besetztkennung auf 
mehreren Ebenen

• • •

LED-Verriegelungsanzeige • • •

Signaltöne • • •

Einstellbar über PC-Software

Automatisches Ver- und 
Entriegeln zu einer fest-
gelegten Uhrzeit

• •

Nutzungszeitraum • •

Spindnummern • •

Filial-ID • •

Schlosslevel • •

Verschlussdauer •

Nutzungszeit-Gruppen •

Rauminfo •

Einstellbar über Verwaltungs-Software

Check-In Abfrage • •

Check-Out Bedingung • •

Batterielevel ablesen • •

Produktmaße

Knauf

6
6
 m

m

5
5
 m

m

87 mm

98 mm

3
0
 m

m

Ø 5 mm

Ø 41 mm

24 mm

78,5 mm

4
0

,3
 m

m

Stahl:  3,5 mm
Holz: 16, 19, 22 mm

Hub 8,5 mm

1
0

 m
m

10 mm

Dornmaß: von 35,2 mm bis 56,2 mm
Mindestdornmaß: 35,2 mm

Hub 8,5 mm

Dornmaß: von 28 mm bis 56,2 mm
Mindestdornmaß: 28 mm

Mit Riegelverstellstück

Ohne Riegelverstellstück

1 Mifare, Hitag 1, Hitag S

Přehled funkcí

Režim
Private mode

Multiuser mode

Pevně integrované funkce
Upozornění na stav baterií

Blokační režim

Resetovací funkce

Protokolování

Volitelné funkce
Automatické zamykání

Manuální zamykání

Indikátor obsazenosti

Indikátor obsazenosti na
více úrovních

LED signalizace obsazenosti

Akustická signalizace

Nastavitelné pomocí PC software
Automatické zamykání
či odemykání v definovaný
čas

Využití časového okna

Číslo skříňky

Identifikátor pobočky

Úroveň zámku

Doba uzamknutí

Skupiny pro využití časového okna

Info o místnosti

Nastavitelné prostřednictvím řídícího softwaru 
Check-In dotazování
Check-Out dotazování

Čtení úrovně nabití baterie

Rozměry

Rukojeť

Včetně variabilní závory

Bez variabilní závory

Plech:  3,5 mm
Dřevo:  16, 19, 22 mm

Vzdálenost mezi osou montážního otvoru a bočnicí: od 35,2 mm až do 56,2 mm

Mifare, Hitag 1, Hitag S
Corona | 04-2021 Rev. 02 | tschechisch| 4

Minimální vzdálenost mezi osou montážního otvoru a bočnicí: 35,2 mm

Vzdálenost mezi osou montážního otvoru a bočnicí: von 28 mm bis 56,2 mm
Minimální vzdálenost mezi osou montážního otvoru a bočnicí: 28 mm
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Modus: Fest vergebene Berechtigung (Privat-Modus) 
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. Der 
Anwender hält ein bereits gespeichertes Transpondermedium 
mittig vor das Schloss. Das Schloss öffnet sich. Das Schloss kann 
mit jedem gespeicherten Transpondermedium geöffnet und 
geschlossen werden. 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. 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 rote LED beginnt zu blinken. Das Schloss kann dann 
nur mit dem gleichen Transpondermedium geöffnet werden.

Modus: Mehrbenutzer-Berechtigung (Multiuser-Modus) 
mit Besetztkennung
Das Schloss befindet 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. Alternativ können 
Sie den Transponder mithilfe der Masterkarte freigeben (siehe 
„Konfiguration“ Punkt 5).

Allgemeine Funktionsbeschreibungen

Masterkarte
Die Masterkarte autorisiert zur Programmierung des Schlosses. 
Zudem kann das Schloss über die Masterkarte auch bei aktivier-
tem Sperrmodus geöffnet werden. Im Multiuser-Modus wird 
die zum Schließen verwendete Benutzerkarte nach Nutzung der 
Masterkarte gelöscht.

Sperrmodus
Nach 100 aufeinanderfolgenden fehlgeschlagenen Öffnungsver-
suchen sperrt das Schloss für 180 Sekunden, sodass in der Zeit 
kein Transponder angenommen wird. Mit der Masterkarte kann 
der Sperrmodus aufgehoben werden.

Batteriewarnung
Unterschreitet die Batteriekapazität eine bestimmte Grenze, 
ertönen beim Vorhalten eines Transponders drei aufeinander-
folgende absteigende Töne. Wird der kritische Bereich erreicht, 
kann das Schloss nicht mehr verschlossen bzw. nur noch mit der 
Masterkarte geöffnet werden. Bei der Variante Corona II ist das 
Schließen noch möglich. Das niedrige Batterielevel wird zudem 
über die LED angezeigt (Seite 7). Für die Anzeige über die LED 
kann ein individueller Zeitraum eingestellt werden. Die Batterie-
warnung über die LED erfolgt dann nur in diesem Zeitraum.

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

Automatische Verriegelung 
Das Schloss schließt nach der Öffnung automatisch. Nur im 
Privat-Modus einstellbar. Sie können zwischen 3 Verriegelungs-
zeiten wählen.

Modus 1 4 Sek.

Modus 2 8 Sek.

Modus 3 20 Sek.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Tür geschlossen ist und das 
Schloss problemlos verriegeln kann, um Beschädigungen am 
Schloss zu vermeiden.

LED-Verriegelungsanzeige
Das Schloss zeigt durch sekündliches Blinken der roten LED den 
geschlossenen Zustand an. Diese Funktion kann an- oder aus-
geschaltet werden.

Signaltöne 
Beim Öffnungs- oder Schließvorgang sowie beim Vorhalten 
von nicht autorisierten Transpondern ertönen Signaltöne. Diese 
Funktion kann an- oder ausgeschaltet werden.

Funktions-Reset (Reset 1)
Alle Funktionen werden in die Default-Einstellung zurückge-
setzt. Sämtliche vorgenommenen Einstellungen werden somit 
gelöscht.

Transponder-Reset (Reset 2)
Alle angelernten Transponder und die Masterkarte werden vom 
Schloss gelöscht.

Einbaumaße

87 mm

 min. Ø 19,3 mm

Ø 5 mm

5
5
 m

m

24 mm

Mitte

43,5 mm 43,5 mm

2
7
,5
 m

m
2
7
,5
 m

m

Montážní otvor

Střed

Obecný popis funkcí

Režim: Private mode (pevně přiřazená skříňka)
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. 

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: Multiuser mode (volný výběr skříňky)

Zámek je v režimu Multiuser mode popsaném výše. Při zamknutí 
je na uživatelskou kartu/čip zapsán atribut nesoucí informaci o
obsazenosti. S touto kartou/čipem následně není možné 
zamknout další zámek na stejné úrovni, dokud není původní 
zámek opět odemčen. Odemčením se atribut z karty/čipu smaže. 
Případně můžete RFID kartu uvolnit pomocí master karty (viz 
bod 5 "Konfigurace").

Režim: Multiuser mode (volný výběr skříňky) s 
s detekcí obsazenosti skříňky

Hlavní karta autorizuje programování zámku. Kromě toho lze 
zámek otevřít pomocí Master karty, i když je aktivován blokační 
režim. V režimu Multiuser se uživatelská karta použitá k uzamčení 
po použití master karty vymaže.

Blokační režim
Po 100 po sobě jdoucích neúspěšných pokusech o otevření se 
zámek na 180 sekund uzamkne, takže během této doby není 
přijat žádná uživatelská karta. Blokační uzamčení lze zrušit 
pomocí master karty.

Poznámka: Po prvním varování se doporučuje baterie vyměnit.

Pokud kapacita baterie klesne pod určitou mez, zazní při 
přiložení RFID karty/čipu tři po sobě jdoucí klesající tóny. Pokud 
je dosaženo kritického stavu, zámek již nelze zamknout nebo jej 
lze otevřít pouze master kartou. Ve verzi Corona II je uzamčení 
stále možné. Nízký stav nabití baterie je indikován také pomocí 
LED diody (strana 7). Pro indikování pomocí dané LED diody lze 
nastavit individuální časový interval. Upozornění na baterii 
prostřednictvím LED diody se pak zobrazuje pouze během této doby.

Upozornění na baterie

Automatické zamykání
Po otevření se zámek automaticky zavře. Nastavitelné pouze v 
private režimu. Můžete si vybrat ze 3 časů uzamčení.

Režim 1

Režim 2

Režim 3

Poznámka: Ujistěte se, že jsou dveře zavřené a zámek lze snadno 
zamknout, aby nedošlo k jeho poškození.

Zámek signalizuje zavřený stav blikáním červené kontrolky LED 
každou sekundu. Tuto funkci lze zapnout nebo vypnout.

Akustická signalizace
Akustická signalizace může být zapnuta nebo vypnuta. Jestliže je 
signalizace aktivní, ozve se po přiložení neautorizované karty/čipu, 
při odemykání a zamykání akustický tón.

LED ukazatel obsazenosti skříňky

Reset funkcí (Reset 1)

Reset karet (Reset 2)

Všechny funkce se vrátí na výchozí nastavení. Všechna provedená 
nastavení se tak vymažou.

Všechny naprogramované RFID karty/čipy a master karta se ze 
zámku vymažou.

Corona | 04-2021 Rev. 02 | tschechisch| 5
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Protokollierung
Die letzten Aktionen am Schloss werden gespeichert und kön-
nen mithilfe einer Protokollkarte ausgelesen und über ein ent-
sprechendes Gerät angezeigt werden. Bei der Corona I-Variante 
werden die letzten 12 Aktionen und bei der Corona II-Variante 
die letzten 40 Aktionen gespeichert.

Generalkarte1

Die Generalkarte wird werkseitig konfiguriert und überträgt die 
Masterkarten-IDs auf das Schloss. Somit können Masterkarten 
über die Generalkarte angelernt, gelöscht oder mit neuen Mas-
terkarten überschrieben werden.

Einstellbar über Verwaltungs-Software:

Check-In
Mithilfe der Check-In-Funktion erhält der Transponder die 
Berechtigung ein Schloss zu verschließen. Diese Berechtigung 
wird über ein Schreib-Lesegerät vergeben. Das Schreib-Lese-
gerät schreibt beim Check-In ein zukünftiges Datum auf den 
Transponder. Das Schloss akzeptiert den Transponder, wenn das 
Datum in der Zukunft liegt.

Hinweis: Gegebenenfalls muss vor der Benutzung eine Abstim-
mung mit dem Anbieter der Verwaltungs-Software erfolgen, 
damit der Schreibvorgang problemlos verlaufen kann.

Batterielevel-Anzeige
Beim Bedienen eines Schlosses wird das aktuelle Batterielevel 
des Schlosses auf den Transponder übertragen. Mithilfe des 
Transponders kann das Batterielevel z. B. beim Check-Out aus-
gelesen werden.

Einstellbar über PC-Software:

Schlosslevel
Im Multiuser-Modus mit Besetztkennung wird der Transponder 
beim Schließvorgang mit einer Besetztkennung versehen, wo-
durch es nicht möglich ist mit diesem Transponder ein weiteres 
Schloss zu verschließen. Mithilfe der Schlosslevel können die 
Schlösser in Gruppen eingeteilt werden, in denen der Transpon-
der berechtigt ist jeweils ein Schloss zu verschließen. Das eignet 
sich besonders in Umkleiden, wo zum Beispiel Spinde und Wert-
fächer parallel eingesetzt werden.

Filial-ID
Filial-IDs ermöglichen, dass Transponder nur an bestimmten 
Gruppen von Schlössern eingesetzt werden können. Dazu wer-
den Schlösser und Transponder mit derselben Filial-ID beschrie-
ben. Stimmt die ID nicht überein, lehnt das Schloss den Trans-
ponder ab. Um eine höhere Sicherheit zu gewährleisten, sind die 
Filial-IDs verschlüsselt.

Automatisches Ver- und Entriegeln zu einer festgelegten 
Uhrzeit 
Es werden Uhrzeiten festgelegt, zu denen das Schloss automa-
tisch verriegelt und entriegelt. Diese Uhrzeiten können individu-
ell eingestellt werden.

Spindnummern
Jedem Schloss kann eine bestimmte Spindnummer zugewiesen 
werden. Das eignet sich vor allem in Umkleiden. Die Spindnum-
mer wird beim Schließvorgang auf den Transponder übertragen 
und kann über das BURG-Terminal ausgelesen werden.

Nutzungszeitraum
Der Nutzungszeitraum definiert einen Zeitraum, in dem das 
Schloss über einen Transponder geschlossen werden kann. 
Außerhalb dieses Zeitraumes nimmt das Schloss keinen Trans-
ponder an. Befindet sich das Schloss über den Nutzungszeit-
raum hinaus im geschlossenem Zustand kann es mit einem 
autorisierten Transponder geöffnet werden.

Nutzungszeitraum-Gruppen1

Das Corona II bietet die Möglichkeit den oben beschriebenen 
Nutzungszeitraum für max. 4 Gruppen unterschiedlich zu defi-
nieren. Beispielsweise kann Gruppe A die Spinde von 6.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr nutzen und Gruppe B von 12.00 Uhr bis 18.00 
Uhr.

Verschlussdauer1

Die Verschlussdauer definiert einen Zeitraum, in dem das Schloss 
geschlossen ist. Sie beginnt mit dem Verriegeln des Schlosses. 
Das Schloss öffnet nach Ablauf der Verschlussdauer automa-
tisch. Die Verschlussdauer ist für einen längeren Zeitraum (ab 2 
Stunden) vorgesehen und kann frei gewählt werden.

Rauminfo1

Über den Transponder kann die Spindnummer und der Ort, an 
dem der Spind steht (z. B. ein bestimmter Umkleide-Raum) ein-
gesehen werden.

Funktionsbeschreibungen für Corona I und Corona II

1 gilt nur für die Variante Corona II

Popis funkcí pro Corona I a Corona II

Protokolování
Poslední akce na zámku jsou uloženy a lze je přečíst pomocí 
protokolovací karty a zobrazit prostřednictvím příslušného 
zařízení. U varianty Corona I je uloženo posledních 12 akcí 
a u varianty Corona II posledních 40 akcí.

Generální karta1

Generální karta je nakonfigurována z výroby a přenáší ID master 
karty na zámek. Master karty tak mohou být programovány, 
mazány nebo přepisovány prostřednictvím generální karty.

Funkce nastavitelné prostřednictvím administračního
softwaru

Při registraci (Check-In) přiloží uživatel svojí kartu/čip před
zapisovatelnou čtečku, čímž dojde k uložení předem definovaného
data a času. Zámek si následně ověřuje toto datum.
Jestliže datum leží v budoucnosti, umožní kartě/čipu zámek
zamknout.

Důležité: Datum musí být uloženo na správném místě
konkrétního bloku/sektoru. V tomto případě je nutná harmonizace
s dodavatelem administračního softwaru.

Indikátor stavu nabití baterie
Při ovládání zámku se na RFID kartu/čip přenáší aktuální stav 
nabití baterie zámku. RFID karta/čip lze použít ke zjištění stavu 
baterie, např. při odbavení.

Funkce nastavitelné prostřednictvím PC-Softwaru

Úroveň zámku
V režimu více uživatelů s identifikací obsazení je RFID karta/čip
během procesu zamykání opatřen identifikací obsazení, což 
znamená, že s touto RFID kartou/čipem není možné zamknout 
jiný zámek. Pomocí úrovní zámků lze zámky rozdělit do skupin, ve 
kterých je RFID karta/čip oprávněna uzamknout vždy jeden zámek. 
To je vhodné zejména v šatnách, kde se například souběžně 
používají skříňky a skříňky na cennosti.

platí pouze pro variantu Corona II
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Tato funkce umožňuje využívat pouze určité zámky, které
jsou zařazeny ve skupinách, kterým je přiděleno určité identifikační
číslo (ID). Toto ID je pak přeneseno na konkrétní zámky a karty/čipy. 
Karty/čipy mají oprávnění ovládat pouze zámky se stejnou ID.
Tato funkce se používá např. pro rozlišení mezi různými pobočkami.

Automatické odemykání a zamykání v daný čas
Tato funkce umožňuje předdefinovat konkrétní dobu (v reálném
čase) určenou pro uzamčení nebo odemčení skříňky.

Číslo skříňky
Ke každému zámku lze přiřadit konkrétní číslo skřínky, které
pak bude možné načíst prostřednictvím BURG-Terminálu.
Po přiložení karty/čipu k zámku dojde k uložení čísla
skříňky. Po načtení zobrazí terminál konkrétní číslo skříňky. 

Využití časového okna
Časové okno definuje časový úsek, během kterého lze zámek 
zamknout pomocí RFID karty/čipu. Mimo tuto dobu zámek 
kartu/čip nepřijme. Pokud je zámek zamknutý po uplynutí 
doby používání, lze jej otevřít pomocí autorizovaného RFID 
karty/čipu.

Skupiny časového okna
Corona II nabízí možnost definovat výše popsanou dobu 
používání odlišně pro maximálně 4 skupiny. Například skupina A 
může skříňky využívat od 6:00 hod do 12:00 hod a skupina B od 
12:00 hod do 18:00 hod.

Doba uzamčení
Doba uzamčení definuje časový úsek, po který je zámek uzavřen. 
Čas se začíná počítat po uzamčení zámku. Po uplynutí dané doby 
uzamčení se zámek automaticky otevře. Doba uzamčení je určena 
na delší dobu (od 2 hodin) a lze ji libovolně nastavit.

Info o místnosti 1

RFID kartu/čip lze použít k zobrazení čísla skříňky a jejího 
umístění (např. konkrétní šatny).

ID

Check-In
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Einmaliges, kurzes Aufl euchten

Das Schloss startet den Lesevorgang.

Aufl euchten für 5 Sekunden

2 aufsteigende Töne

Der Schließvorgang war erfolgreich.

Durchgehendes Blinken

Das Schloss befi ndet sich im geschlossenen Zustand.

Aufl euchten für 5 Sekunden

Der Öffnungsvorgang war erfolgreich.

3 absteigende Töne

Die Batterien sollten zeitnah gewechselt werden.

Blinken beim Vorhalten des Transponders

Das Schloss befi ndet sich im Sperrmodus.

10-mal abwechselndes Blinken

Es liegt ein Hardwareproblem vor. Wiederholen Sie mehrfach 
den Öffnungs-/ Schließvorgang. Ist die Tür geöffnet, versuchen 
Sie den Riegel (siehe S. 2) nach außen zu ziehen. Sollte das 
Problem weiterhin bestehen muss der BURG-Service kontaktiert 
werden.

8-mal Blinken

4 gleiche Töne

Der Transponder wird abgelehnt. Gründe können sein:

 Mit dem Transponder wurde bereits ein Schloss verschlossen.
 Das Schloss befi ndet sich schon im geschlossenen Zustand.
 Der Transponder wurde nicht korrekt eingecheckt.
 Die Filial-IDs stimmen nicht überein.
 Das Schloss befi ndet sich im Batteriewechselmodus.
 Der Abstand, mit dem der Transponder vor das Schloss 

gehalten wurde, war zu kurz oder zu lang.

LED- und Ton-Signale 125 kHz und Corona I

LED- und Ton-Signale Corona II

Einmaliges, kurzes Aufl euchten

2 absteigende Töne

Der Öffnungsvorgang war erfolgreich.

Einmaliges, kurzes Aufl euchten

2 absteigende Töne

2 aufsteigende Töne

Der Öffnungsvorgang mit der Masterkarte war erfolgreich.

3 gleiche Töne

Der Transponder wird abgelehnt (die Gründe dafür sind unter 
dem Punkt „LED- und Ton-Signale 125 kHz und Corona I auf-
geführt).

4 gleiche Töne

Das Schloss lehnt den Kartentyp ab, da es sich nicht um einen 
Benutzer-Transponder handelt.

Kurzes Ticken für 4 Sekunden

Das Schloss befi ndet sich im Anlern-/ Konfi gurationsmodus.

2 aufsteigende Töne nach Konfi gurationsschritt

Eine Funktion wurde erfolgreich eingestellt.

3 Absteigende Töne bei Öffnung/ Schließung

Batteriewarnung.

Doppelblinken im geöffneten Zustand

Batteriewarnung.

Doppelblinken im geschlossenem Zustand

Batteriewarnung.

7-mal Doppel-Blinken

4 gleiche Töne

Das Schloss befi ndet sich im Batteriewechsel-Modus.

4 gleiche Töne beim Batteriewechsel

Eine nicht volle Batterie wurde eingelegt.

Abwechselndes Blinken

Es besteht ein Problem mit dem Motor.

Durchgehendes Blinken

Das Schloss befi ndet sich im geschlossenen Zustand.

Einmaliges, kurzes Aufl euchten

2 absteigende Töne

Der Schließvorgang war erfolgreich.

Akustická a LED signalizace pro 125 kHz a Corona I

Jednorážové, krátké rozsvícení

Zámek začíná čtecí proces.

Rozsvícení po dobu 5 vteřin

2 vzestupné tóny

Zamykací proces by úspěšný.

Nepřetržité blikání

Zámek se nachází v zamknutém stavu.

Rozsvícení po dobu 5 vteřin

Odemykací proces by úspěšný.

3 klesající tóny

Baterie je třeba neprodleně vyměnit.

Blikání při přiložení RFID karty/čipu

Zámek se nachází v blokačním režimu.

Střídavé blikání 10krát

Vyskytl se problém v hardwaru. Postup odemykání/zamykání 
několikrát zopakujte. Pokud jsou dveře otevřené, zkuste vytáhnout 
závoru (viz str. 2) směrem ven. Pokud problém přetrvává, je třeba 
kontaktovat servisní službu společnosti BURG.

Blikání 8krát

4 stejné tóny

RFID karta/čip je odmítnout. Může to mít následující důvody:
RFID kartou/čipem již byl zamknut jiný zámek
Zámek se již nachází v zamknutém stavu
RFID karta/čip nebyla korektně přihlášena (check-in)
ID nesouhlasí
Zámek se nachází ve stavu výměny baterií
Vzdálenost, ve které byla přiložená RFID karta/čip byla příliš 
krátká či naopak příliš vysoká.

Akustická a LED signalizace pro Corona II

Nepřetržité blikání

Zámek se nachází v zamknutém stavu.

Jednorážové, krátké rozsvícení

Zamykací proces byl úspěšný.

2 klesající tóny

Jednorážové, krátké rozsvícení

2 klesající tóny

Odemykací proces by úspěšný.

Jednorážové, krátké rozsvícení

2 klesající tóny

2 vzestupné tóny

Odemykací proces pomocí master karty by úspěšný.

3 stejné tóny

RFID karta/čip byla odmítnut (důvody viz bod "Akustická a LED 
signalizace pro 125 kHz a Corona I").

4 stejné tóny

Zámek odmítl RFID kartu/čip, protože se nejedná o uživatelskou 
RFID kartu/čip.

Krátké tikání po dobu 4 vteřin

Zámek se nachází v režimu programování/konfigurace.

2 vzestupné tóny po kroku konfigurace

Funkce byla úspěšně nastavena.

3 sestupné tóny při odemykání/zamykání 

Varování na stav baterie.

Dvojité blikání při otevřeném stavu

Dvojité blikání při zavřeném stavu

Varování na stav baterie.

Varování na stav baterie.

7krát dvojité blikání

4 stejné tóny

Zámek se nachází ve stavu výměny baterií

4 stejné tóny při výměně baterie

Byla vložena baterie, která není plně nabitá.

Střídavé blikání

Vyskytl se problém s monitorem.
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Montage

Bereiten Sie die entsprechende Einbaulochung gemäß der 
Einbauzeichnung an Ihrem Möbelstück vor. Beachten Sie, 
dass die vier Rahmenlöcher nicht komplett durch das Mate-
rial gebohrt werden.

Tipp: Bohren Sie zuerst das Loch für die Knaufachse, 
stecken Sie das Schloss hindurch und markieren Sie die vier 
Löcher für die Schrauben durch die Bohrungen am Schloss.

Platzieren Sie die Schließeinheit auf der Rückseite des 
Schrankes, indem Sie die Knaufachse von hinten durch die 
dafür vorgesehene Bohrung schieben.

Befestigen Sie die Schließeinheit mit den beigelegten 
Schrauben (Torx 20). Es empfiehlt sich die jeweils am 
meisten auseinander liegenden Schrauben nacheinander 
festzuziehen (Reihenfolge wie auf Skizze abgebildet).

Nachdem die Schließeinheit an der Schrankinnenseite be-
festigt worden ist, setzen Sie den Knauf von vorne auf die 
Knaufachse und halten diesen fest.

Wichtig: Achten Sie unbedingt darauf, dass die Federkon-
takte im Knauf über die goldenen Punkte auf der Steck-
verbindung gesetzt werden. Die Geometrie von Knauf und 
Knaufachse ist so gewählt, dass nur es nur eine Möglich-
keit gibt, den Knauf aufzusetzen.

Befestigen Sie den Knauf, indem Sie mithilfe eines Inbus-
schlüssels (Größe 2,5) von der Rückseite des Schlosses 
durch die dafür vorgesehene Öffnung den Knauf festzie-
hen.

Wichtig: Ziehen Sie den Knauf nicht fester als 3 Nm an. 
Nutzen Sie hierfür einen Drehmoment-Schlüssel (z. B. Wera 
7441) mit variabler Drehmomenteinstellung.

Stellen Sie den Riegel korrekt ein. Lösen Sie dazu die 
Riegelschraube soweit, dass sich der Riegel verschieben 
lässt. Drehen Sie den Knauf bis zum Anschlag nach rechts 
und halten Sie ihn fest. Verschieben Sie den Riegel so, dass 
dieser beim Verschließen der Tür mit seiner Schräge auf das 
Schließblech bzw. die Falz (bei Metallspinden) trifft. Schlie-
ßen Sie nun die Tür, sodass sich der Riegel in die korrekt 
eingestellte Position schieben kann. Öffnen Sie anschlie-
ßend die Tür und ziehen die Riegelverstellschraube fest.

1

2

3

4

5

6

1

2 3

4

Montáž

Připravte odpovídající montážní otvor podle montážního 
výkresu na nábytku. Pamatujte, že čtyři otvory rámu nejsou 
vyvrtány zcela skrz dveře.

Tip: Nejprve vyvrtejte otvor pro hřídel rukojeti, prostrčte jím 
zámek a označte čtyři otvory pro šrouby.

Přiložte zamykací jednotku na zadní stranu dveří 
prostrčením hřídele rukojeti ze zadní strany montážním otvorem.

Upínací jednotku upevněte přiloženými šrouby (Torx 20). 
Doporučuje se dotahovat šrouby tzv. "do kříže", jeden po 
druhém (pořadí podle nákresu).

Po upevnění zamykací jednotky na vnitřní stranu dveří, nasaďte 
hlavici rukojeti na hřídel rukojeti a přidržte ji na místě.

Důležité: Dbejte na to, aby pružinové kontakty v hlavici rukojeti byly 
umístěny na zlaté tečky na hřídeli. Geometrie hlavice rukojeti a 
hřídele je taková, že rukojeť lze nasadit pouze jedním způsobem.

Připevněte rukojeti utažením imbusovým klíčem (velikost 
2,5) ze zadní strany zámku skrz otvor k tomu určeným.

Důležité: Nedotahujte rukojeť více než 3 Nm. K tomu použijte 
momentový klíč (např. Wera 7441) s variabilním nastavením momentu.

Nastavte správně pozici závory. Za tímto účelem 
povolte šroub, dokud nebude možné pohybovat závorou. Otočte 
rukojetí doprava až na doraz a pevně ji držte. Posuňte závoru tak, 
aby se při zavřených dveřích dotýkala protikusu nebo lemování
(u plechových skříní). Nyní zavřete dveře, aby se závora mohla 
zasunout do správně nastavené polohy. Poté otevřete dveře a 
utáhněte seřizovací šroub.
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Konfi guration

1     Masterkarte anlernen

Pro Schloss lassen sich maximal drei Masterkarten anlernen.

a)   125 kHz und Corona I

1. Ist die Masterkarte nicht bereits werkseitig angelernt, öffnen 
Sie das Batteriefach und entnehmen Sie die äußere Batterie. 
Halten Sie den weißen Knopf auf der darunter liegenden Platine 
gedrückt bis ein Ticken ertönt.

Hinweis: Zum Drücken des weißen Knopfes keine Hilfsmittel 
metallischer Art verwenden.

2. Halten Sie die Karte während des Tickens innerhalb von 5 
Sekunden vor den Knauf. Die Karte wird innerhalb von 2 Sekun-
den erkannt. Zwei aufsteigende Töne bestätigen den erfolgrei-
chen Vorgang.

3. Legen Sie nun die äußere Batterie gemäß der Symbole  (+/-)
ein und verschließen Sie das Batteriefach.

+

-

5 Sek.

+

-

+

-

b)   Corona II

1. Ist die Masterkarte nicht bereits werkseitig angelernt, können 
Sie diese mithilfe der Generalkarte anlernen. Das Drücken des 
weißen Knopfes auf der Rückseite des Schlosses entfällt. Halten 
Sie die Generalkarte mittig vor das Schloss bis zwei Bestäti-
gungstöne ertönen.

Hinweis: Die Masterkarten-IDs werden werkseitig auf die Gene-
ralkarte übertragen.

2 x

2 x

2     Transponder anlernen (Privat-Modus)

Zur Bedienung des Schlosses im Privat-Modus müssen die 
Transpondermedien an das Schloss angelernt werden. Das 
Schloss kann je nach RFID-Typ 40 bis 50 Transponder gleichzeitig 
speichern.

1. Bevor Sie mit diesem Konfi gurationsschritt beginnen, prüfen 
Sie, ob das Schloss im geöffneten Zustand ist. Halten Sie dann 
die Masterkarte vor den Knauf bis ein Ticken ertönt.

3     Transponder ablernen (Privat-Modus)

Angelernte Transponder können vom Schloss gelöscht werden. 
Befolgen Sie dazu die Schritte unter Punkt 2 und halten Sie an-
stelle eines neuen Transponders den abzulernenden Transponder 
vor den Knauf.

Hinweis: Es können auch alle Transponder inklusive der Master-
karte mittels der Funktionskarte „Transponder-Reset“ gelöscht 
werden. 

2. Halten Sie den anzulernenden Transponder während des 
Tickens vor den Knauf und warten Sie die zwei aufsteigenden 
Bestätigungstöne ab.

Hinweis: Nach jedem angelernten Transponder verlängert sich 
das Ticken um fünf Sekunden, sodass weitere Transponder an-
gelernt werden können.

2 x

4     Funktionen aktivieren und deaktivieren

Um das Schloss nach Ihren Wünschen zu konfi gurieren benöti-
gen Sie die entsprechenden Funktionskarten. Folgende Funktio-
nen lassen sich über Funktionskarten einstellen:

 Multiuser-Modus
 Multiuser-Modus mit Besetztkennung
 Privat-Modus
 Automatische Verriegelung
 Signaltöne
 LED-Verriegelungsanzeige
 Funktions-Reset (Reset 1)
 Transponder-Reset (Reset 2)

Konfigurace

Programování master karty

Na jeden zámek lze naprogramovat maximálně tři master karty.

125 kHz a Corona I

1. Pokud není master karta naprogramována již z výroby, otevřete 
přihrádku na baterie a vyjměte vnější baterii. Stiskněte a podržte 
bílé tlačítko na desce plošných spojů, dokud neuslyšíte tikání.

Poznámka: Ke stisknutí bílého tlačítka nepoužívejte žádné kovové 
nástroje.

2. Během tikání přidržte kartu před rukojeť po dobu 5 vteřin. Karta 
je rozpoznána do 2 vteřin. Úspěšnou operaci potvrdí 2 vzestupné 
tóny.

3. Nyní vložte vnější baterii podle symbolů (+/-) zpět a zavřete 
přihrádku na baterii.

1. Pokud nebyla hlavní karta naprogramována již z výroby, můžete 
ji naprogramovat pomocí generální karty. Není třeba stisknout 
tlačítko na zadní straně zámku. Držte generální kartu uprostřed 
před zámek, dokud neuslyšíte dva potvrzovací tóny.

Poznámka: ID master karet se na generální kartu přenášejí z 
výroby.

Programování RFID karet/čipů (Private mode)

Chcete-li zámek ovládat v private režimu, je třeba naprogramovat 
RFID kartu/čip. V závislosti na typu RFID lze do zámku uložit 40 až 
50 transpondérů současně.

1. Před zahájením tohoto kroku konfigurace zkontrolujte, zda je 
zámek v odemknutém stavu. Poté podržte master kartu před 
rukojeť, dokud neuslyšíte tikání.

2. Během tikání držte RFID kartu/čip, kterou chcete programovat 
před rukojeť a počkejte na dva vzestupné potvrzovací tóny.

Poznámka: Po každé naprogramované RFID kartě/čipu se tikání 
prodlouží o pět sekund, aby bylo možné programovat další karty/čipy.

Smazání RFID karty/čipu (Private mode)

Naprogramované RFID karty/čipy lze ze zámku smazat. Postupujte 
podle bodu 2 a místo nové RFID karty/čip přiložte před rukojeť RFID 
kartu/čip, kterou chcete smazat.

Poznámka: Všechny RFID karet včetně master karet lze také 
vymazat pomocí resetovací karty.

Aktivace a deaktivace funkcí

Chcete-li zámek nakonfigurovat podle svých představ, potřebujete 
příslušné funkční karty. Pomocí funkčních karet lze nastavit 
následující funkce:

 Multiuser mode
Multiuser mode s detekcí obsazenosti skříňky
 Private mode
 Automatické zamykání
Akustická signalizace
LED ukazatel obsazenosti skříňky
Reset funkcí (Reset 1)
Reset karet (Reset 2)

Corona II
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3. Wenn das Ticken beendet ist, halten Sie innerhalb von 10 
Sekunden den Transponder vor den Knauf. Warten Sie die zwei 
aufsteigenden Bestätigungstöne ab. Die Besetztkennung ist 
dann vom Schloss gelöscht und der Transponder kann wieder 
verwendet werden.

5     Besetzte Transponder freigeben1

Transponder können vom Schloss beim Schließen mit einer Be-
setztkennung versehen werden, damit dieser Transponder kein 
weiteres Schloss verschließen kann. Die Besetztkennung wird 
beim Öffnen des Schlosses durch diesen Transponder wieder 
aufgehoben. Sollte ein Transponder mit der Kennung versehen 
sein ohne dass er ein Schloss öffnen kann, kann diese folgender-
maßen aufgehoben werden:

Bedienung

1     Schließen

1. Schließen Sie die Tür.

1. Prüfen Sie, ob das Schloss im geöffneten Zustand ist. Halten 
Sie dann die Masterkarte vor den Knauf bis ein Ticken ertönt.

2. Entfernen Sie die Masterkarte kurz vom Schloss und halten 
Sie diese erneut vor den Knauf. Warten Sie die zwei aufsteigen-
den Bestätigungstöne ab.

2. Halten Sie den Transponder für 3 Sekunden vor den Knauf.

3. Warten Sie das Aufl euchten der roten LED und bei aktivierten 
Tönen die Signaltöne ab. Erst dann hat das Schloss erfolgreich 
verriegelt.

Hinweis: Im Privat-Modus kann die Automatische Verriegelung 
eingestellt werden. Das Schloss verschließt dann nach dem Öff-
nen innerhalb von ein paar Sekunden automatisch.

2 x

3 Sek.

2. Halten Sie die Funktionskarte während des Tickens vor den 
Knauf und warten Sie die zwei aufsteigenden Bestätigungstöne 
ab. Sie können durch die gleiche Vorgehensweise die Funktio-
nen wieder deaktivieren.

2 x

1. Bevor Sie mit dem Konfi gurieren beginnen, prüfen Sie, ob das 
Schloss im geöffneten Zustand ist. Halten Sie dann die Master-
karte vor den Knauf bis ein Ticken ertönt.

2     Öffnen

1. Halten Sie den Transponder für 3 Sekunden vor den Knauf.

3 Sek.

1 gilt nur für die Variante 125 kHz und Corona I

1. Před zahájením konfigurace zkontrolujte, zda je zámek v 
odemknutém stavu. Poté přilože master kartu před rukojeť, 
dokud neuslyšíte tikání.

2. Během tikání přidržte funkční kartu před rukojeť po dobu 
5 vteřin. Karta je rozpoznána do 2 vteřin. Úspěšnou operaci 
potvrdí 2 vzestupné tóny.

Uvolnění obsazených RFID karet/čipů
1

RFID karty/čipy mohou být opatřeny funkcí rozpoznání 
obsazenosti, aby daná karta/čip nemohla uzamknout jiný 
zámek. Po odemknutí zámku RFID kartou/čipem je údaj o 
obsazenosti z karty smazán. Pokud je RFID karta/čip opatřena 
touto funkcí, aniž by bylo možné zámek otevřít, lze obsazenost 
zrušit následujícím způsobem:

1. Zkontrolujte, zda je zámek v odemknutém stavu. Poté přilože 
master kartu před rukojeť, dokud neuslyšíte tikání.

2. Krátce odchylte master kartu od zámku a znovu ji podržte 
před rukojeť. Počkejte na dva vzestupné potvrzovací tóny.

platí pouze pro variantu 125 kHz a Corona I
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3. Když tikání ustane, přiložte do 10 vteřin RFID kartu/čip před 
rukojeť. Počkejte na dva dva vzestupné potvrzovací tóny. Údaj 
o obsazenosti je nyní ze zámku smazán a RFID kartu/čip lze 
znovu použít.

Ovládání

Zamykání

1. Zavřete dveře. 

2. Přiložte RFID kartu/čip před rukojeť po dobu 3 vteřin.

3. Počkejte, až se rozsvítí červená kontrolka LED a až zazní signální 
tóny (pokud jsou aktivovány). Teprve poté se zámek úspěšně 
uzamkne.

Poznámka: Automatické zamykání lze nastavit v private režimu. 
Zámek se pak během několika sekund po otevření automaticky 
zamkne.

Odemykání

1. Přiložte RFID kartu/čip před rukojeťpo dobu 3 sekund.
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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

Volmarsteiner Str. 52 
58089 Hagen (Germany)

Fon + 49 (0) 23 35 / 63 08-0  
info@burg.de 
www.burg.de

Entsorgung

1   Lösen Sie die Schraube (Torx 8) des Batteriefachdeckels auf 

der Rückseite.

2   Entfernen Sie den Batteriefachdeckel.

3   Entfernen Sie die Batterien (unbedingt unten stehende 

Hinweise beachten).

4   Legen Sie die neuen Batterien entsprechend der

+/- Symbole ein.

5   Legen Sie den Batteriefachdeckel ein und schließen Sie

 diesen mit der Schraube auf der Rückseite.

Wichtige Hinweise:

 Corona I: entnehmen Sie beide Batterien gleichzeitig, damit 
das Schloss den Wechsel erkennt. Achten Sie darauf, dass die 
Batterien nicht länger als 10 Sekunden aus dem Schloss entfernt 
sind, da sonst die Uhrzeiteinstellungen verloren gehen.

 Corona II: entnehmen Sie beide Batterien nacheinander und 
niemals gleichzeitig, da sonst die Uhrzeiteinstellungen verloren 
gehen.

 Je nach Einstellung des Riegels müssen Sie diesen verstellen, 
um das Batteriefach öffnen zu können. Empfohlen wird die 
Riegelposition vor dem Verstellen zu markieren. Im Anschluss an 
den Batteriewechsel können Sie den Riegel anhand der Markie-
rung wieder in die richtige Position bringen.
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Batteriewechsel

Es besteht die Möglichkeit das Schloss mithilfe der Funktions-
karten Funktions-Reset (Reset 1) und Transponder-Reset (Reset 2) 
zurück zu setzen. Befolgen Sie dazu die Schritte aus Punkt 4 der 
Konfi guration.

Auf Default-Einstellung zurücksetzten

2. Warten Sie das Aufl euchten der grünen LED und bei aktivier-
ten Tönen die Signaltöne ab. Drehen Sie zum Öffnen den Knauf 
und ziehen sie die Tür auf.

2. Počkejte, až se rozsvítí červená kontrolka LED a až zazní signální 
tóny (pokud jsou aktivovány). Teprve poté se zámek úspěšně 
uzamkne.

Obnovení výchozího nastavení

Zámek je možné resetovat pomocí funkčních karet Reset funkcí 
(Reset 1) a Reset transpondéru (Reset 2). Postupujte podle 
bodu 4.

Výměna baterií

Povolte šroub (Torx 8) krytky baterií na zadní straně.

Odejměte krytku baterií.

Vyjměte baterie (nezapomeňte dodržet pokyny níže).

Vložte nové baterie dle označených symbolů +/-.

Vložte kryt baterie a zavřete jej šroubem na zadní straně.

Corona I: vyjměte obě baterie současně, aby zámek rozpoznal 
výměnu. Ujistěte se, že baterie nevyjímáte ze zámku déle než 
10 vteřin, jinak dojde ke ztrátě nastavení času.

Corona II: vyjměte obě baterie postupně a nikdy ne současně, 
jinak dojde ke ztrátě nastavení času.

V závislosti na nastavení závory ji možná budete muset posunout, 
abyste mohli otevřít přihrádku na baterie. Doporučuje se však, 
nejprve označit její původní polohu. Po výměně baterie můžete 
dle označení vrátit závoru do původní polohy.

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.

Můžete nám také zaslat staré či použité elektrospotřebiče. 
Zpětná zásilka však musí být v každém případě zákazníkem plně 
uhrazena:

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

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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Likvidace

Důležité upozornění:




