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tekniske data

Sperretider Etter 3 × feil kodeinntasting 5 minutter

Strømforsyning 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Tillatt Omgivelses-
Betjeninger

–15 °C til +50 °C
opptil 95 % rel. luftfuktighet (ikke kondenserende)

Oppstart

–  Fjern skruen på siden av batterifaget
–  Skyv hetten til frontdekselet med PointSafe-logoen til høyre
–  Legg inn batteriene (4 stykk, LR6 / AA / 1.5V / alkaline)
–  Elektronikken trenger nå ca. 30 sek. for å kjøre opp programmet. 

Deretter trykker du „Enter-tasten“
–  Tast inn brukerkoden (fabrikkinnstilling: 168)
–  Trykk en gang til på „Enter-tasten“
–  Nå kan safen åpnes og programmeres individuelt. 

Obs: Hvis batteriene er for svake, vises „Lo Batt“ på displayet.  
Da må alle 4 batteriene skiftes ut (LR6 / AA / 1.5V / alkaline).

Kjære kunde,

tusen takk, for at du har bestemt deg for en safe fra serien PointSafe 
fra BuRG-WäCHTER. Denne safen er blitt utviklet hhv. produsert etter 
de aktuelle tekniske mulighetene. Safeserien E kan drives i standard- og 
hotellmodus. I tillegg har alle safer en integrert mekanisk nødlås.

Viktig: Vennligst les hele bruksanvisningen før du begynner med 
programmeringen.

Vi ønsker deg mye glede med din nye PointSafe-safe.
Hilsen BuRG-WäCHTER KGViktige henvisninger
–  Oppbevar denne koden og nødnøkkelen på et trygt sted utenfor safen 

(nødlåsen befinner seg under de 4 batteriene).
–  Ikke bruk personlige opplysninger (f.eks. fødselsdag, telefonnr. …)
–  Fjern batteriene, hvis du ikke skal bruke safen over lengre tid.
–  For hotellnæringen: Se „Særegenheter hotellversjon“ og vedlagt  

gjest-kode veiledning.
–  Av sikkerhetsårsaker skal ikke fabrikkinnstillingene til bruker- og 

administartorkoden forbli programmert.
–  Safen oppnår dens planlagte beskyttelsesfunksjon først etter at den 

festes på en massiv del til bygningen. Vennligst bruk de planlagte 
forankringspunktene (på vegg og / eller gulv), for å opprette den 
nødvendige lokale forbindelsen.

–  Ved eventuelle spørsmål eller problemer må du ta kontakt med din 
forhandler.

Generelt

Safer til PointSerie kan drives både i standard- og hotellmodus.  
I begge modusen er en generalkode og en brukerkode tilgjengelige  
for betjeningen av safen.

Generalkoden er alltid 8-sifret.
Brukerkoden kan være 3- til 6-sifret.

Generalkode: 12345678 (fabrikkinnstilling)
Brukerkode:   168 (fabrikkinnstilling)

Structure

Avbildning

 Enter-tast

  Close / Clear-tast

  Set-tast

  Time-tast

  H/M-tast
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Innstilling av tid

Døren må være åpen og låseboltene kjørt ut.
–  Trykk „SET“ tasten, timevisningen blinker.
–  Trykk så lenge på tasten „H/M“ til ønsket time vises.  

(Timevisning: A 1 – 12 = kl. 1 – 12, P 1 – 12 = kl. 13 – 24).
–  Trykk „SET“ tasten – minuttvisningen blinker.
–  Trykk så lenge på tasten „H/M“ til ønsket minutt vises.
–  Til slutt trykker du en gang til på „SET“ tasten.

Åpne med generalkode

–  Trykk „Enter-tasten“.
–  Tast inn generalkoden (fabrikkinnstilling 12345678).
–  Trykk en gang til på „Enter-tasten“.

I displayet vises „PASS 1“ og det telles opp til 10 sekunder. Etter utløp  
av denne tiden vises brukerkoden kort og døren åpnes automatisk.
Obs: For å lukke safen, må brukerkoden programmeres på nytt  
(se „Programmering av brukerkoden“).

Programmering av generalkoden

Døren må være åpen og låseboltene må være kjørt ut.

–  Trykk „Enter-tasten“.
–  Tast inn generalkoden (fabrikkinnstilling 12345678).
–  Trykk „Enter-tasten“.
–  „PASS 1“ vises og det telles opp til 10 sekunder 

Innen denne tiden må du en gang til trykke på „Enter-tasten“.
–  Tast så inn den nye generalkoden (8 siffer).
–  Trykk „Enter-tasten“.
–  Tast inn den nye generalkoden en gang til.
–  Til slutt må du trykke på „Enter-tasten“.

Elektronikken har lagret den nye koden, når du ser „Good“ på displayet.

Særegenheter hotellversjon

Hvis safen skal drives som hotell variant, kan dette stilles om ved hjelp av 
generalkoden. Døren må være åpen uog låseboltene må være kjørt ut.

–  Trykk „Enter-tasten“.
–  Tast inn den 8-sifrede generalkoden.
–  Trykk en gang til på „Enter“.
–  „PASS 1“ vises og det telles opp til 10 sekunder. 

Innen denne tiden må du trykke på „Enter“.
–  Tast inn koden „16805“.
–  Bekreft omstillingen med „Enter“ (på displayet vises „SET-05“).

Hvis døren nå blir stående åpen lengre enn 5 minutter, må brukerkoden 
tastes inn på nytt.

Hvis du vil gå tilbake til normalmodusen, går du frem som angitt ovenfor  
og bruker ved det tilsvarende stedet koden „16800“. Det vises „SET-00“  
på visningen og brukerkoden er nå også ved åpen dør tidsmessig  
ubegrenset gyldig.

Deponering av batteriene

Kjære kunde, 
vennligst hjelp til med å unngå avfall. Hvis du på ett eller annet tidspunkt 
skulle bestemme deg for å deponere dette apparatet, må du huske på, at 
mange av bestanddelene til dette apparatet består av verdifulle materialer, 
som kan resirkuleres. Ikke kast apparatet sammen med restavfall, men 
informer deg ved en ansvarlige instansen i din kommune om et samlepunkt 
for elektronisk avfall.

  Søppeltønnen betyr: 
Tomme batterier må ikke kastes i husholdningsavfall. 
Vennligst gi batteriene til forhandleren eller til 
resirkuleringsstedene til kommunen. Returneringen  
er gratis og foreskrevet av loven.

Åpne med brukerkode

– Trykk „Enter-tasten“
– Tast inn brukerkoden
– Trykk en gang til på „Enter“
Ovi avautuu automaattisesti.

Lukke safen

Døren lukker seg automatisk, når tasten „Close“ trykkes. 

Obs: Hvis et hinder blokkerer døren, ser du visningen „BLOCK“.  
Safen kan ikke låses. Fjern hinderet og prøv på nytt.

Programmering av brukerkoden

Døren må være åpen og låsebolten kjørt inn. 

– Trykk „Enter“ tasten, „Code“ vises på displayet
– Tast inn brukerkoden (3 til maks. 6 siffer)
– Trykk en gang til på „Enter“ fulgt av „Close“ tasten 
 
Døren lukker automatisk.

Feil inntasting

I lukket tilstand godtar safen ingen feil inntasting. I et slike tilfeller ser du 
„CODE-ERROR“ på displayet og hører korte signaltoner. Ved tre feil forsøk 
sperrer elektronikken safen i 5 minutter. Etter denne tiden kan safen åpnes 
med generalkoden eller riktig brukerkode. Hvis du tipper inn et feil siffer,  
kan du slette denne inntastingen med tasten „Close“.

Forbehold om feil og endringer.


