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Techniniai duomenys

Blokavimo trukmė 3 kartus įvedus neteisingą kodą, užblokuojama  
5 minutėms

Elektros tiekimas 4 x MIGNON LR6 / AA / ŠARMINĖS

Leistinos aplinkos 
sąlygos

nuo –15 °C iki + 50 °C iki 95 % santykinės oro 
drėgmės (nesikondensuoja)

Naudojimas
–  Baterijų skyriaus pusėje išimkite varžtą
–  Priekinės plokštės sklendę pastumkite į dešinę su „PointSafe-Logo“
–  Įdėkite baterijas (4 vnt., LR6 / AA / 1,5 V / ŠARMINĖS)
–  Elektroninei įrangai reikia vos 30 sekundžių programai paleisti.  

Paskui spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
–  Įveskite naudotojo kodą (gamykliniai nustatymai: 168)
– Paskui dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
–  Dabar seifą galima atidaryti ir individualiai užprogramuoti. 

Dėmesio. Jeigu baterijos išsikrautų, ekrane pasirodo „Lo Batt“. 
Tuomet reikia pakeisti visas 4 baterijas (LR6 / AA / 1,5 V / šarminės).

Atidarymas su naudotojo kodu
– Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
– Įveskite naudotojo kodą
– Dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo)
Durys automatiškai atsidaro.

Seifo uždarymas
Durys automatiškai užsidarys, kai spustelėsite mygtuką „Close“ (uždaryti). 

Dėmesio. Jeigu duris užblokuotų kliūtis, indikatoriuje pamatysite „BLOCK“ 
(užblokuota). Seifo negalima užrakinti.Pašalinkite kliūtį ir pabandykite dar 
kartą.

Naudotojo kodo programavimas
Durys turi atsidaryti, o skląsčiai įsitraukti.  

– Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo), ekrane pasirodo „Code“ 
(kodas)
– Įveskite naudotojo kodą (nuo 3 iki 6 ženklų)
– Dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo), o tuomet mygtuką 
„Close“ (uždaryta) 
 
Durys automatiškai užsidarys.

Neteisingos įvestys
Uždarytas seifas nepriima jokių neteisingų įvesčių. Ekrane tokiais atvejais 
matosi „CODE-ERROR“ (KODO KLAIDA) ir girdisi trumpi signalai. Trečią kartą 
neteisingai įvedus kodą, elektroninė sistema užblokuoja seifą 5 minutėms. 
Praėjus šiam laikui, seifą atidaryti galima tik su bendruoju arba teisingu 
naudotojo kodu. Jeigu nuspausite neteisingą skaičių, šią įvestį ištrinti galėsite 
mygtuku „Close“ (uždaryti).

Gerb. kliente, 

dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „PointSafe“ serijos seifą iš įmonės  
„BURG-WÄCHTER“. Seifas buvo suprojektuotas arba pagamintas pagal  
naujausias technologines galimybes. E serijos seifas gali būti eksploatuojamas 
standartiniu ir viešbučio režimu. Papildomai visuose seifuose integruotas 
mechaninis avarinis užraktas.

Svarbu: prieš pradėdami programuoti, perskaitykite visą naudojimo 
instrukciją.

Linkime Jums daug malonumo naudojant naująjį „PointSafe“ seifą. 
Jūsų „BURG-WÄCHTER KG“

Svarbios nuorodos
–  Savo kodus ir 2 avarinius raktus laikykite saugioje vietoje (avarinio rakto 

anga yra  skyriuje po 4xAA baterijomis).
–  Nenaudokite asmeninių duomenų (pavyzdžių, gimimo datos,  

telefono nr. …)
–  Jeigu seifas ilgesnį laiką nenaudojamas, baterijas išimkite.
–  Viešbučių verslui: žr. „Viešbučių versijos ypatumai“ ir pridedamą svečių 

kodų instrukciją.
–  Siekiant saugumo, gamyklinių naudotojo ir administratoriaus kodų 

nustatymai neprogramuojami.
–  Seifas numatytą saugos funkciją pasiekia tik tada, kai jis pritvirtinamas prie 

pastato dalies masyvo. Tvirtinkite tam skirtuose taškuose (prie sienos ir 
(arba) grindų), taip bus užtikrinta reikalinga tvirta jungtis.

–  Kilus klausimų arba susidūrus su problemomis, kreipkitės į savo prekybos 
atstovą.

Bendroji dalis
„Point“ serijos seifai gali būti naudojami tiek standartiniu, tiek viešbučio režimu. 
Abiejų režimų atvejais seifui valdyti naudojamas bendrasis kodas ir 
naudotojo kodas.

Bendrasis kodas visada yra 8-ženklis.
Naudotojo kodas gali būti nuo 3-ženklio iki 6-ženklio.

Bendrasis kodas:   12345678 (gamyklinis nuostatas)
Naudotojo kodas: 168 (gamyklinis nuostatas)

Struktūra

Vaizdingas aiškinimas
 Mygtukas „Enter“ (patvirtinimo)

  Mygtukas „Close / Clear“ (uždarymo / ištrynimo)

  Mygtukas „Set“ (nustatymų)

  Mygtukas „Time“ (laiko)

  Mygtukas „H/M“
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Viešbučio versijos ypatumai
Jeigu seifas bus naudojamas viešbučio režimu, jį galima iš naujo nustatyti su 
bendruoju kodu. Durys turi atsidaryti, o skląsčiai išsitraukti. 

–  Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
–   Įveskite 8-ženklį bendrąjį kodą.
–  Dar kartą spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
–  Rodoma „PASS 1“ ir skaičiuojama 10 sekundžių. Per šį laiką spustelėkite 

mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
–  Įveskite kodą „16805“.
–  Naują nuostatą patvirtinkite mygtuku „Enter“ (patvirtinimo)  

(ekrane pasirodo „SET-05“). 

Jeigu durys neuždaromos ilgiau nei 5 minutes, naudotojo kodą reikia įvesti 
dar kartą. 

Jeigu vėl norėtumėte grįžti į įprastą režimą, atlikite pirmiau aprašytus 
veiksmus ir atitinkamoje vietoje įveskite kodą „16800“. Indikatoriuje pasirodo 
„SET-00“, paskutinysis naudotojo kodas galioja neribotą laiką ir kai durys 
atidarytos.

Utilizavimas
Gerb. kliente,
nemeskite į buitinių atliekų konteinerį. Jeigu sumanysite šį prietaisą utilizuoti, 
pagalvokite, kad šis prietaisas pagamintas iš vertingų medžiagų, kurias 
galima perdirbti pakartotinai. 

Atkreipiame dėmesį į tai, kad elektros ir elektroniniai prietaisai 
bei baterijos metami ne į buitinių atliekų konteinerį, o renkami 
atskirai. Savo mieste / savivaldybėje pasiteiraukite, kur galima 
išmesti elektronikos laužą.

Kilus klausimų dėl EB atitikties deklaracijos,
kreipkitės adresu info@burg.biz

Laiko nuostatas
Durys turi atsidaryti, o skląsčiai išsitraukti. 

–  Spustelėkite mygtuką „SET“ (nustatymai), blyksi valandų indikatorius. 
–  Mygtuką „H/M“ laikykite nuspaudę tiek ilgai, kol bus rodoma norima 

valanda.
 (Valandų rodmuo: A 1 – 12 = 1 – 12 val., P 1 – 12 = 13 – 24 val).
– Spustelėkite mygtuką „SET“ (nustatymai) – blyksi minučių indikatorius. 
–  Dar kartą mygtuką „H/M“ palaikykite nuspaudę tiek ilgai, kol bus rodoma 

norima minutė.
–  Pabaigoje spustelėkite mygtuką „SET“ (nustatymai).

Atidarymas su bendruoju kodu
–  Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
–   Įveskite bendrąjį kodą (gamykliniai nustatymai 12345678).
–  Dar kartą mygtuką spustelėkite „Enter“ (patvirtinimo). 

Ekrane rodoma „PASS 1“ ir skaičiuojama 10 sekundžių. Praėjus šiam laikui,  
trumpai parodomas naudotojo kodas ir durys automatiškai atsidaro. 
Dėmesio. Norėdami uždaryti seifą, naudotojo kodą reikia užprogramuoti  
iš naujo (žr. „Naudotojo kodo programavimas“).

Bendrojo kodo programavimas
Durys turi atsidaryti, o skląsčiai išsitraukti.

–  Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
–   Įveskite bendrąjį kodą (gamykliniai nustatymai 12345678). 
–   Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo). 
–   Rodoma „PASS 1“ ir skaičiuojama 10 sekundžių Per šį laiką dar kartą 

spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo). 
–   Dabar įveskite naują bendrąjį kodą (8-ženklį).
–   Spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo).
–   Dabar įveskite naują bendrąjį kodą antrą kartą.
–   Pabaigoje spustelėkite mygtuką „Enter“ (patvirtinimo). 

Elektroninė įranga išsaugo naują kodą, kai ekrane pasirodo „Good“ (gerai).

Galimos klaidos ir pakeitimai.


