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Tehniskie dati

Bloķēšanas laiks Pēc 3 × nepareiza koda ievades: 5 minūtes

Barošana 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Pieļaujamie vides 
apstākļi

No –15°C līdz + 50°C līdz 95 % rel. gaisa mitrums 
(nekondensējošs)

Ekspluatācijas sākšana
–  Izskrūvējiet skrūves bateriju nodalījuma vāka malā.
–  Bīdiet vāku ar aizbāzni ar PointSafe logotipu virzienā pa labi.
–  Ievietojiet baterijas (4 gab., LR6 / AA / 1.5V / ALKALINE).
–  Elektronikas sistēmai nepieciešamas aptuveni 30 sekundes, lai ieslēgtu 

programmu. Pēc tam nospiediet taustiņu “Enter”.
–  Ievadiet lietotāja kodu (rūpnīcas iestatījums: 168)
– Atkārtoti nospiediet taustiņu “Enter”.
–  Tagad varat atvērt seifu un veikt tā individuālu programmēšanu. 

Uzmanību: ja baterijas ir pārāk izlādējušās, displejā parādās “Lo Batt”.  
Šajā gadījumā veiciet visu 4 bateriju nomaiņu (LR6 / AA / 1.5V / Alkaline).

Cienītais klient! 

Liels paldies, ka izlēmāt iegādāties uzņēmuma BURG-WÄCHTER PointSafe  
sērijas seifu. Šis seifs ir radīts un ražots atbilstoši jaunākajām tehniskajām 
iespējām. Seifu sēriju E iespējams lietot standarta un viesnīcu režīmā.  
Papildus visiem seifiem ir mehāniska ārkārtas atslēgta.

Svarīgi: pirms programmēšanas sākšanas, lūdzu, izlasiet visu  
lietošanas instrukciju.

Mēs novēlam jums daudz prieka ar jūsu jauno PointSafe seifu. 
Jūsu uzņēmums BURG-WÄCHTER KG

Svarīgi norādījumi
–  Glabājiet kodu un ārkārtas atslēgu drošā vietā ārpus seifa (ārkārtas atslēga 

atrodas zem 4 baterijām).
– Neizmantojiet privātus datus (piemēram, dzimšanas dienu, tālruņa numuru 
…)
–  Ja plānojat seifu ilgāku laiku nelietot, lūdzu, izņemiet baterijas.
–  Viesnīcām: Skatiet sadaļu “Viesnīcu versijas īpatnības” un pievienoto viesa 

koda instrukciju.
–  Drošības nolūkos veiciet lietotāja un administratora koda rūpnīcas 

iestatījumu programmēšanu.
–  Seifs savu paredzēto aizsardzības funkciju sasniedz tikai tad, kad tas ir 

piestiprināts pie masīvas ēkas daļas. Lai nodrošinātu fiksāciju konkrētā 
vietā, lūdzu, izmantojiet paredzētos stiprināšanas punktus (pie sienas un/
vai grīdas).

–  Rodoties jautājumiem, sazinieties ar savu tirdzniecības pārstāvi.

Vispārēja informācija
Point sērijas seifus iespējams lietot gan standarta režīmā, gan arī viesnīcas 
režīmā. Abos režīmos seifa lietošanai ir pieejams vispārējais kods un lietotāja 
kods.

Vispārējais kods vienmēr ir ar 8 simboliem.
Lietotāja kods var būt no 3 līdz 6 simboliem garš.

Vispārējais kods:  12345678 (rūpnīcas iestatījums)
Lietotāja kods:  168 (rūpnīcas iestatījums)

Panelis

Attēls
 Taustiņš “Enter”

  Taustiņš “Close / Clear”

  Taustiņš “Set”

  Taustiņš “Time”

  Taustiņš “H/M”
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Pulksteņa laika iestatīšana
Durvīm jābūt atvērtām un mēlītēm izbīdītām. 

–  Nospiediet taustiņu “SET” - mirgo stundu rādījums. 
–  Spiediet taustiņu “H/M”, līdz tiek attēlotas vēlamās stundas.
 (stundas rādījums: A 1 – 12 = plkst. 1 – 12, P 1 – 12 = plkst. 13 – 24).
– Nospiediet taustiņu “SET” - mirgo minūšu rādījums. 
–  Atkārtoti spiediet taustiņu “H/M”, līdz tiek attēlotas vēlamās minūtes.
–  Nobeigumā atkārtoti nospiediet taustiņu “SET”.

Atvēršana ar vispārējo kodu
–  Nospiediet taustiņu “Enter”.
–   Ievadiet vispārējo kodu (rūpnīcas iestatījums: 12345678).
–  Atkārtoti nospiediet taustiņu “Enter”. 

Displejā tiek rādīts “PASS 1” un notiek skaitīšana līdz 10 sekundēm. Pēc šī laika 
tiek īsu brīdi parādīts lietotāja kods un automātiski atveras durvis. 
Uzmanību: lai aizvērtu seifu, veiciet jaunu lietotāja koda programmēšanu 
(skatiet “Lietotāja koda programmēšana”).

Vispārējā koda programmēšana
Durvīm jābūt atvērtām un mēlītēm izbīdītām.

–  Nospiediet taustiņu “Enter”.
–   Ievadiet vispārējo kodu (rūpnīcas iestatījums: 12345678). 
–   Nospiediet taustiņu “Enter”. 
–   Parādās rādījums “PASS 1” un notiek skaitīšana līdz 10 sekundēm.  

Šajā laikā atkārtoti nospiediet taustiņu “Enter”. 
–   Tagad ievadiet jauno vispārējo kodu (8 simboli).
–   Nospiediet taustiņu “Enter”.
–   Tagad ievadiet jauno vispārējo kodu otru reizi (8 simboli).
–   Nobeigumā nospiediet taustiņu “Enter”. 

Elektronika ir saglabājusi jauno kodu, ja displejā ir redzams uzraksts “Good”.

Viesnīcu versijas īpatnības
Ja vēlaties seifu lietot viesnīcu variantā, to iespējams pārslēgt, izmantojot 
vispārējo kodu. Durvīm jābūt atvērtām un mēlītēm izbīdītām. 

–  Nospiediet taustiņu “Enter”.
–   Ievadiet savu 8 simbolu vispārējo kodu.
–  Atkārtoti nospiediet taustiņu “Enter”.
–  Displejā tiek rādīts “PASS 1” un notiek skaitīšana līdz 10 sekundēm. Šajā 

laikā nospiediet taustiņu “Enter”.
–  Ievadiet kodu “16805”.
–  Apstipriniet pārslēgšanu ar taustiņu “Enter” (displejā parādās “SET-05”). 

Ja durvis paliek atvērtas ilgāk nekā 5 minūtes, nepieciešams atkārtoti ievadīt 
lietotājs kodu. 

Ja vēlaties atkārtoti atgriezies parastas lietošanas režīmā, rīkojieties tā kā  
dots augstāk tekstā un atbilstošajā vietā izmantojiet kodu “16800”. Displejā  
tiek parādīts “SET-00” un lietotāja kods ir neierobežoti pieejams arī ar  
atvērtām durvīm.

Utilizācija
Cienītais klient!
Lūdzu, palīdziet mums izvairieties no atkritumu veidošanās. Kādā brīdī 
izlemjot šo ierīci utilizēt, lūdzu, atcerieties, ka daudzas šīs iekārtas sastāvdaļas 
sastāv no vērtīgiem materiāliem, kurus iespējams pārstrādāt. 

         Mēs norādām, ka elektriskās un elektroniskās ierīces,   
         kā arī baterijas aizliegts izmest sadzīves atkritumos,   
         bet gan tās jānodod atsevišķi vai dalīti. Lūdzu, uzziniet  
         sava novada/pilsētas atbildīgajā iestādē, kurā atrodas   
         elektrisko atkritumu savākšanas punkti.

 Jautājumu gadījumā par EK atbilstības deklarāciju,
 lūdzu, sazinieties pa e-pastu info@burg.biz

Atvēršana ar lietotāja kodu
– Nospiediet taustiņu “Enter”.
– Ievadiet lietotāja kodu.
– Atkārtoti nospiediet taustiņu “Enter”.
Durvis atveras automātiski.

Seifa aizvēršana
Nospiežot taustiņu “Close”, durvis aizveras automātiski. 

Uzmanību: ja durvis bloķē kāds šķērslis, displejā parādās rādījums”BLOCK”.  
Seifu nav iespējams aizvērt. Noņemiet šķērsli un mēģiniet atkārtoti.

Lietotāja koda programmēšana
Durvīm jābūt atvērtām un mēlītēm iebīdītām.  

– Nospiediet taustiņu “Enter”; displejā parādās “Code”.
– Ievadiet lietotāja kodu (no 3 līdz maks. 6 simboliem).
– Atkārtoti nospiediet taustiņu “Enter” un pēc tam taustiņu “Close”. 
 
Durvis aizveras automātiski.

Nepareizi dati
Slēgtā stāvoklī seifs nepieņem nepareizus datus. Šajos gadījumos displejā 
ir redzams “CODE-ERROR” un atskan īsti skaņas signāli. Trešo reizi nepareizi 
ievadot kodu, elektronika nobloķē seifu uz 5 minūtēm. Pēc šī laika seifu 
iespējams atvērt ar vispārējo kodu vai pareizo lietotāja kodu. Ievadot 
nepareizu skaitli, varat šo ievadi izdzēst ar taustiņu “Close”.

Paturam tiesības veikt izmaiņas, kā arī iespējamas kļūdas.


