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Tekniske data

Spærring Efter 3 × forkerte kodeindtastninger spærres det  
i 5 minutter

Strømforsyning 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Anvendelsesmiljø –15 °C til +50 °C
indtil 95 % relativ luftfugtighed  
(ikke kondenserende)

Ibrugtagen

–  Fjern skruen på siden af batterirummet.
–  Skub kappen af frontpanelet med PointSafe-Logoet til højre.
–  Isæt batterierne (4 stk., LR6 / AA / 1,5 V / Alkaline).
–  lektronikken har nu brug for 30 sekunder for at starte programmet op. 

Tryk på „Enter“ knappen.
–  Indtast brugerkoden (168).
– Tryk atter på „Enter“ knappen.
–  Nu kan pengeskabet åbnes, og indstilles individuelt.
Bemærk: Hvis batterierne er for flade, vises ”Lo Batt“ på displayet.
I dette tilfælde skal alle 4 batterier udskiftes (LR6 / AA / 1,5 V / Alkaline).

Kære kunde,

tak fordi du har besluttet dig for et pengeskab i serien PointSafe fra firmaet 
BuRG-WäCHTER. Pengeskabet er udviklet og produceret efter de nyeste 
tekniske standarder.
Pengeskabsserie E kan anvendes i standard- og hoteldrift. 
Yderligere har alle pengeskabe en integreret mekanisk lås for nødstilfælde. 

Vigtigt: Læs venligst hele manualen,
før du begynder indstillingen.

Vi ønsker held og lykke med dit nyerhvervede pengeskab.
Hilsen BuRG-WäCHTER KG

Vigtige henvisninger

–  Opbevar koden og nød nøglen på et sikkert sted uden for boksen  
(nød låsen er placeret under de 4 batterier).

–  Brug ikke personlige data (fx fødselsdag, telefonnummer…).
–  Hvis pengeskabet ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne batterierne.
–  For hotelbranchen: Se „PointSafe FS i hoteltilstand“ og de vedlagte 

gæstekodeinstruktioner.
–  Af sikkerhedsmæssige årsager bør standardindstillinger for  

bruger- og administratorkoder slettes.
–  Pengeskabet opnår først sin tilsigtede beskyttende funktion efter 

montering på en massiv bygningsdel. Brug de medfølgende 
fastgøringspunkter (på væg og / eller gulv) for at sikre den  
nødvendige fastgørelse.

–  Af sikkerhedsmæssige årsager, må brugerkoden ikke matche  
sekvensen af tal i den generiske standardkode.

–  Hvis du har spørgsmål eller problemer, bedes du kontakte din forhandler.

Generelt

Pengeskabet fra Point serien kan bruges i en standard- såvel som i en 
hoteltilstand. I begge tilstande er der to koder, en administrator-  
og en brugerkode.

Længden på administratorkoden er altid 8 cifre.
Brugerkodens længde kan indstilles til at være mellem 3 og 6 cifre.

Administratorkoden: 12345678 (fabriksindstilling)
Brugerkoden:  168 (fabriksindstilling)

Structure

Afbildning

 Enter-knappen

  Close / Clear-knappen

  Set-knappen

  Time-knappen

  H/M-knappen
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Indstilling af tiden

Døren skal være åben og bolten trukket tilbage.
–  Tryk på „SET“ knappen og timeangivelsen blinker. 
–  Tryk på „H/M“ knappen indtil den korrekte time vises(Tidsindstilling: A 

1 – 12 = klokken 1 – 12, P 1 – 12 = klokken 13 – 24).
– Tryk på „SET“ knappen – minutviseren blinker. 
–  Tryk atter på „H/M“ knappen indtil det ønskede minutantal vises.
–  Tryk til sidst atter på ”SET“ knappen.

Åbning med administratorkode

–  Tryk på „Enter“ knappen.
–  Indtast administratorkoden (fabriksindstilling 12345678).
–  Tryk atter på „Enter“ knappen. 

Displayet viser „PASS 1“ og der bliver talt op til 10 sekunder. Efter  
denne tid bliver brugerkoden kortvarigt vist og døren åbnes automatisk.
Bemærk: For at lukke boksen, skal brugerkoden genindstilles  
(Se „Indstilling af brugerkoden“).

Indstilling af administratorkoden

Døren skal være åben og bolten trukket tilbage.

–  Tryk på „Enter“ knappen.
–  Indtast administratorkoden (fabriksindstilling 12345678). 
–  Tryk på „Enter“ knappen. 
–  Displayet viser „PASS 1“ og der bliver talt op til 10 sekunder.  

Tryk atter på „Enter“ knappen inden for denne tid. 
– Indtast nu den nye administratorkode (8 cifre).
–  Tryk på „Enter“ knappen.
–  Indtast den nye administratorkode en gang til.
–  Tryk til sidst på „Enter“ knappen. 

Elektronikken har gemt den nye kode, når du ser meddelelsen „Good“.

Særlige egenskaber ved hoteldrift

Hvis pengeskabet er indstillet til hoteldrift, kan dette ændres ved brug af 
administratorkoden. Døren skal være åben, og bolten trukket. 

–  Tryk på „Enter“ knappen.
–  Indtast din 8-cifrede administratorkode.
– Tryk atter på „Enter“ knappen.
–  Displayet viser „PASS 1“ og der bliver talt op til 10 sekunder.
–  Tryk atter på „Enter“ knappen inden for denne tid.
–  Indtast koden „16805“.
–  Bekræft ændringen ved at trykke på „Enter“ knappen  

(displayet viser „SET 05“). 

Hvis døren bliver stående åben i mere end 5 minutter, er det nødvendigt at 
indtaste brugerkoden igen.
Vil du gerne vende tilbage til normaltilstanden, gå frem som ovenfor 
beskrevet og brug på det passende sted koden „16800“.
Displayet viser „SET 00“ og brugerkoden er ubegrænset gyldigt også  
selvom døren er åben i længere tid.

Bortskaffelse af batterier

Kære kunde, 
hjælp venligst med at undgå spild. Ønsker du på et tidspunkt at bortskaffe 
dette produkt, skal du huske, at det indeholder mange komponenter, der 
er fremstillet af ædle materialer, der kan genbruges. Smid venligst ikke 
apparatet ud med det almindelige skrald, men tjek med den ansvarlige 
myndighed i kommunen, hvor indsamlingsstedet for elektronisk affald er.

  Skraldespandssymbolet betyder:  
At brugte batterier ikke må ikke bortskaffes som almindeligt 
husholdningsaffald. Aflever batterierne hos forhandleren 
eller på den kommunale genbrugsstation. Tilbagelevering af 
batterier er nødvendig ifølge loven.

Åbning med en brugerkode

– Tryk på „Enter“ knappen.
– Indtast brugerkoden.
– Tryk på „Enter“ knappen.
Døren åbnes automatisk.

Lukning af pengeskabet 

Døren lukker automatisk, når du trykker på „Close“ knappen. 

Bemærk: Hvis en hindring blokerer døren, ser du meddelelsen „BLOCK“.
Pengeskabet kan ikke låses. Fjern forhindringen og prøv igen.

Indstilling af brugerkoden

Døren skal være åben, og bolten trukket tilbage. 

– Tryk på „Enter“ knappen, „Code“ vises i displayet.
– Indtast brugerkoden (3 til max. 6 cifre).
– Tryk atter på ”Enter“ knappen og derefter på „Close“ knappen. 
 
Døren lukkes automatisk.

Forkert indtastning

I lukket tilstand accepterer pengeskabet ikke forkerte indtastninger.
I dette tilfælde vises på skærmen „CODE ERROR“ og et kort bip høres.  
Efter tredje forkerte forsøg, spærres pengeskabet i 5 minutter.
Efter dette tidsrum vil pengeskabet kunne åbnes med administratorkoden 
eller med den korrekte brugerkode. Hvis du har tastet et forkert nummer, 
kan du slette det ved at trykke på „Close“ knappen.

Med forbehold for ændringer og fejl.


