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Tekniska parametrar

Blockeringstid 5 minuter efter att koden har angivits fel 3 gånger.

Strömförsörjning 4 x alkaliska batterier LR6 / AA.

Omgivningsvillkor –15°C till +50°C Luftfuktighet upp till 95 % 
(icke-kondenserande)

Idrifttagning

– Avlägsna skruven från batterifackets sida.
–  Skjut locket för frontpanelen med logon PointSafe åt höger.
–  Sätt i batterierna (4 stycken, LR6 / AA / 1.5V / alkaliska).
–  Det tar nu ca. 30 sekunder för elektroniken att ladda programmet.  

Tryck efteråt ned knappen ”Enter”.
–  Ange användarkoden (168).
– Tryck ned knappen ”Enter” igen.
–  Nu kan säkerhetsskåpet öppnas och programmeras enskilt.
Varning: Om batterierna är svaga syns ”Lo Batt” på displayen. 
Efteråt måste alla 4 batterier bytas ut LR6 / AA / 1.5V / 
alkaliska).

Kära kund,

tack för att du har valt att köpa ett säkerhetsskåp från serien Pont Safe av 
firman BuRG-WäChTER. Detta säkerhetsskåp har utvecklats och tillverkats 
enligt de senaste tekniska möjligheterna. Säkerhetsskåp från serie E kan 
användas i standardläge eller hotelläge. Dessutom har alla säkerhetsskåp ett 
integrerat mekaniskt nödlås.

Viktigt: Läs hela användarmanualen innan du påbörjar 
programmering.

Vi önskar dig mycket glädje med ditt nya säkerhetsskåp. 
BuRG-WäChTER KG

Viktiga anvisningar

–  Förvara koderna och nödnyckeln på en säker plats utanför 
säkerhetsskåpet (nödnyckeln befinner sig under de 4 batterierna).

– Använd inte personliga data (t.ex. födelsedag, telefonnummer o.s.v. …)
–  Avlägsna batterierna om säkerhetsskåpet inte ska användas  

under en längre period.
–  För hotell: Se ”Särskilda hotellfunktioner” och bifogad  

manual för gästkod.
–  Av säkerhetsskäl bör du inte låta den fabriksprogrammerade användar- 

och administrationskoden vara kvar.
–  Säkerhetsskåpet fyller sin önskade säkerhetsfunktion först efter att  

det har fästs till en massiv byggnadsdel. Använd de förankringspunkter 
som är avsedda för fäste av säkerhetsskåpet för att skapa ett stabilt  
fäste (i säkerhetsskåpets vägg eller botten).

–  Vänd dig till din återförsäljare vid problem eller frågor.

Allmän information

Säkerhetsskåp i serien Point kan användas i standardläge och även i 
hotelläge. För båda lägen finns en huvudkod och en användarkod.

huvudkoden är 8-siffrig.
Användarkoden kan väljas som tre- eller sexsiffrig.

Huvudkod: 12345678 (fabriksinställning)
Användarkod: 168 (fabriksinställning)

Bilder

Abbildung

 Knappen Enter

  Knappen Close / Clear

  Knappen Set

  Knappen Time

  Knappen H/M



PointSafe Svenska | 3 

Inställning av tid

Dörren måste vara öppen och låsreglarna utskjutna.
–  Tryck och håll ned knappen ”SET”, timindikatorn börjar blinka. 
–  håll knappen ”h/M” nedtryckt tills önskad timma visas (timvisning:  

A 1 – 12 = 1 – 12 h, P 1 – 12 = 13 – 24 h).
– Tryck och håll ned knappen ”SET”, minutindikatorn börjar blinka. 
– håll knappen ”h/M” nedtryckt tills önskad minut visas. 
–  Tryck till sist ned knappen ”SET” igen

Upplåsning med huvudkod

–  Tryck ned knappen ”Enter”.
–   Ange huvudkoden (fabriksinställd till 12345678).
– Tryck ned knappen ”Enter” igen. 

10 sekunders nedräkning startar och på displayen visas ”PASS” 1”. Efter att 
denna tid löpt ut visas användarkoden kort och dörren öppnas automatiskt. 
Varning: För att låsa säkerhetsskåpet måste användarkoden programmeras 
in igen (se programmering av användarkod).

Programmering av huvudkod

Dörren måste vara öppen och låsreglarna utskjutna.

–  Drücken Sie die „Enter-Taste“.
–   Ange huvudkoden (fabriksinställd till 12345678). 
–   Tryck ned knappen ”Enter”. 
–  10 sekunders nedräkning startar och på displayen visas ”PASS” 1”.  

Tryck ned knappen ”Enter” igen under dessa 10 sekunder. 
–   Ange nu den nya huvudkoden (8-siffrig).
–   Tryck ned knappen ”Enter”.
–   Ange den nya huvudkoden en andra gång.
–   Tryck till slut ned knappen ”Enter”. 

När displayen visar ”Good” betyder det att den nya koden har lagrats.

Särskilda hotellfunktioner

Om säkerhetsskåpet ska användas i hotelläge kan det ställas om med 
huvudkoden. Dörren måste vara öppen och låsreglarna utskjutna. 

–  Tryck ned knappen ”Enter”
–   Ange den nya 8-siffriga koden.
–  Tryck ned knappen ”Enter” igen.
–  10 sekunders nedräkning startar och på displayen visas ”PASS” 1”.  

Tryck ned knappen ”Enter” under dessa 10 sekunder.
–  Ange kod ”16805”.
–  Bekräfta ändringen med knappen ”Enter” (på displayen visas ”SET-05”). 

Om dörren förblir öppen längre än 5 minuter måste användarkoden anges 
på nytt. 

Följ ovanstående anvisningar och ange kod ”16800” om du vill byta tillbaka 
till standardläge. På displayen visas ”SET-00” och användarkoden har 
obegränsad giltighetstid även med öppen dörr.

Kassering av batterier

Kära kund, 
hjälp oss att minska mängden avfall. Om du någon gång kommer att kassera 
denna utrustning, tänk på hur många komponenter utrustningen består 
av som är tillverkade av värdefulla material som kan återvinnas. Släng inte 
utrustningen bland hushållsavfall. Ta reda på var återvinningsstationer för 
elektronik finns där du bor.

  Soptunnesymbolen betyder:  
Uttjänade batterier får inte slängas bland hushållsavfall. 
Lämna batterierna i butiken eller på en återvinningsstation. 
Det är gratis att lämna batterier och det föreskrivs av lagen.

Upplåsning med användarkod

– Tryck ned knappen ”Enter”
– Ange användarkoden.
– Tryck ned knappen ”Enter” igen.
Dörren öppnas automatiskt.

Låsning av säkerhetsskåpet

Dörren låser sig automatiskt efter nedtryckning av knappen ”Close”. 

Varning: Om dörren blockeras av ett hinder visas ”BLOCK” på displayen. 
Säkerhetsskåpet kan då inte stängas. Avlägsna hindret och pröva igen.

Programmering av användarkod

Dörren måste vara öppen och låsreglarna inskjutna.  

– Tryck ned knappen ”Enter”, på displayen visas ”Code”.
– Ange användarkoden (3 max 6 siffror). 
– Tryck återigen ned knappen ”Enter” och efteråt ”Close”. 
 
Dörren stängs automatiskt.

Felinmatning

Säkerhetsskåpet accepterar inte felinmatning i stängt läge. I sådana fall 
syns ”CODE ERROR” på displayen och en kort ljudsignal hörs. Efter tre 
felinmatningar låser elektroniken säkerhetsskåpet i 5 minuter. under denna 
period kan säkerhetsskåpet öppnas med huvudkoden och med korrekt 
användarkod. Om du anger fel siffra kan du radera siffran genom att trycka 
ned knappen ”Close”.

Under förbehåll för tryck- och sättningsfel samt tekniska ändringar.


