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Structuur

Afbeelding

  Close / Clear-toets 
Bevestiging van het sluitmechanisme voor het automatisch sluiten van 
het vergrendelmechanisme en het wissen van de invoer. 
  On / Enter-toets
  Openingsgereedheid 
De LED licht op wanneer een geldige openingscode werd ingevoerd  
of wanneer het programmeren succesvol was.
  Batterijvervangsymbool 
Wanneer deze LED oplicht, vervangt u alle 4 batterijen 
(LR6 / AA / 1,5V / alkaline).
  Invoer- / Programmeergereedheid  
Wanneer u de programmeermodus opent, licht de LED op. 
Hij dooft uit wanneer de programmeermodus opnieuw wordt verlaten.
  Invoerafwijzing / Blokkeertijd 
De LED licht op bij invoer van een ongeldige code of wanneer foutief 
wordt geprogrammeerd. Als driemaal na elkaar een verkeerde code wordt 
ingevoerd, blokkert het slot de bediening gedurende 5 minuten. Tijdens 
deze periode knippert de LED. Het is in deze toestand ook niet mogelijk 
om met een geldige openingscode het slot te openen.

Geachte klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een kluis uit de PointSafe FP-serie 
van het merk BURG-WÄCHTER. Deze kluis werd op basis de meest recente 
technische mogelijkheden ontwikkeld en geproduceerd. De kluisserie 
Fingerprint (FP) kan in de standaard- en hotelmodus worden gebruikt. Ze is 
met een fingerprintsensor uitgerust. Bovendien beschikken alle kluisen over 
een geïntegreerd mechanisch noodslot.

Belangrijk: Lees de volledige gebruiksaanwijzing
voor u met het programmeren begint.

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe kluis. 
BURG-WÄCHTER

Belangrijke tips

–  Bewaar de codes en noodsleutel op een veilige plaats buiten de kluis  
(het noodslot bevindt zich onder de 4 batterijen). 

–  Gebruik geen persoonsgegevens (vb. verjaardag, telefoonnr., enz)
–  Als de kluis gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, verwijdert 

u de batterijen.
–  Voor de hotelsector: Zie „PointSafe FP in de hotelmodus“ en de 

meegeleverde handleiding voor de gastcode.
–  Omwille van veiligheidsredenen mogen de fabrieksinstellingen van  

de gebruiker- en beheerderscode niet geprogrammeerd blijven.
–  De kluis bereikt pas zijn voorziene beschermfunctie nadat hij aan 

een massief gebouwdeel werd bevestigd. Gebruik de voorziene 
verankeringspunten (aan wand en/of bodem) om de nodige vaste 
verbinding te realiseren.

–  Omwille van veiligheidsredenen mag de gebruikerscode niet met de 
getallenvolgorde van de administrator code overeenkomen.

–  Bij eventuele vragen of problemen wendt u zich tot uw verkoper.

Algemeen

De kluis van de Point-serie FP kunnen zowel in een standaard- als 
hotelmodus worden gebruikt. In de standaardmodus zijn voor de bediening 
van de kluis een algemene, een gebruikers- en 5 opslag plaatsen voor vingers 
beschikbaar. In de hotelmodus zijn voor de bediening van de kluis een 
administrator, een gebruikers- en 1 opslagplaats voor vingers beschikbaar.

De lengte van de administrator code bedraagt altijd 8 tekens.
De lengte van de gebruikerscode kan naar keuze 3 tot 6 tekens bevatten.

Administrator code: 12345678 (fabrieksinstelling)
Gebruikerscode: 168 (fabrieksinstelling) 
 
Als een actie succesvol is uitgevoerd, licht op het einde de groene  
LED „Openingsgereedheid“ op. Het oplichten van de rode LED 
„Invoerafwijzing / Blokkeertijd“ geeft aan dat de actie foutief was.  
In dit geval blijven de oorspronkelijke instellingen behouden.

Technische gegevens

Blokkeertijden Na 3 × verkeerde code-invoer 5 minuten

Stroomvoorziening 4 x MIGNON LR6 / AA / ALKALINE

Toegestane 
omgevingsomstandigheden

-15 °C tot + 50 °C 
tot 95 % rel. luchtvochtigheid 
(niet condenserend)

Pieptonen

1 x bij het openen en sluiten
2 x Fingerprintsensor defect of contactprobleem
3 x Geen gastcode in de hotelmodus opgeslagen
8 x Motor of vergrendelmechanisme geblokkeerd

Ingebruikstelling

–  Verwijder de schroef aan de zijde van het batterijvak
–  Schuif de kap van het voorste deksel met het PointSafe-logo naar onder
–  Plaats de batterijen (4 stuks, LR6 / AA / 1,5V / alkaline) 
–  De elektronica heeft nu ca. 30 sec. nodig om het programma op te laden. 

Druk daarna op de „Enter“-toets
–  Voer de gebruikerscode in (168) 
–  Druk daarna opnieuw op de „Enter“-toets

Nu kan de kluis worden geopend en individueel geprogrammeerd.

PointSafe FP in de standaardmodus

Menustructuur

Op de afzonderlijke cijfers van het toetsenbord ziet u getallen en letters. 
Om afzonderlijke functies te programmeren worden cijfer- en letter-
combinaties ingevoerd. De beginletters van een programmeerprocedure 
beelden de getallencombinatie af (om dit gemakkelijker te onthouden). 
In de afzonderlijke submenu‘s wordt daarop telkens expliciet ingegaan.

Openen met behulp van de administrator code

–  Druk op „On / Enter“ en voer daarna de administrator code in. 
De deur opent automatisch.

Openen met behulp van de gebruikerscode

–   Druk op „On / Enter“ en voer daarna de gebruikerscode in. 
De deur opent automatisch.

Openen met de vinger

–  Druk op „On / Enter“ en schuif daarna de opgeslagen vinger over 
de sensor. De deur opent automatisch.

Sluiten 

–   Druk op de toets „Close / Clear“.
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Gebruikerscode wijzigen 

–  Druk op „On / Enter“. 
–  Voer daarna de gebruikerscode in. De deur opent automatisch.
–  Druk zolang op de toets „On / Enter“ tot de gele LED 

„Invoer- / Programmeergereedheid“ knippert.
– Voer de nieuwe code in (3 tot 6 tekens).
–  Bevestig met „On / Enter“.
Wanneer de code succesvol werd geprogrammeerd licht de LED „Invoer- en 
programmeergereedheid“ groen op.

Programmeermodus openen om instellingen te wijzigen

Hiervoor zijn er twee mogelijkheden:
1.)  Druk op de toets „On / Enter“ en voer de geldige administrator code in. 

De deur opent automatisch. Druk zolang op de toets „On / Enter“ tot 
de gele LED „Invoer- / Programmeergereedheid“ knippert.

2.)  Druk op de toets „On / Enter“, voer de cijfers 76 (program mode) in,  
druk daarna op „On / Enter“ en voer de geldige administrator code in.  
De deur opent automatisch.  

Zolang de gele LED „Invoer- / Programmeergereedheid“ knippert, 
bevindt u zich in de programmeermodus en kunt u verschillende 
handelingen uitvoeren.

Functies in de programmeermodus

Administrator code wijzigen

–  Cijfer 22 (change Admin), druk daarna op „On / Enter“.
–  Voer de nieuwe code (8 tekens) in en bevestig met „On / Enter“.
–  Herhaal de nieuwe code in en bevestig met „On / Enter“.

Gebruikerscode wijzigen

–   Cijfer 28 (change user), druk daarna op „On / Enter“.
–  Voer de nieuwe code (3 tot 6 tekens) in en bevestig met „On / Enter“.

Vingers opslaan

–  Cijfer 23 (add finger), druk daarna op „On / Enter“.
–  Glijd uw vinger meermaals over de sensor. Daarbij knippert de gele 

LED onder de icoon „Invoer- / Programmeergereedheid“ een keer voor 
elke keer dat u de vinger over de sensor glijdt tot de LED „Invoer- en 
programmeergereedheid“ groen oplicht.

Alle vingers wissen

–  Cijfer 33 (delete finger), druk daarna op „On / Enter“.

Gebruikerscode wissen

–   Cijfer 38 (delete user), druk daarna op „On / Enter“.

Naar de standaardmodus wijzigen

–   Voer het cijfer 76 (Standard Modus) in en druk daarna op „On / Enter“.

Naar de hotelmodus wijzigen

–   Voer het cijfer 46 (Hotel Modus) in en druk daarna op „On / Enter“.

Programmeermodus verlaten

–   Druk 2 x op de toets „Close / Clear“.

PointSafe FP in de hotelmodus

Openen met behulp van de administrator code

–  Druk op „On / Enter“ en voer daarna de administrator code in. 
De deur opent automatisch.

Openen met de gebruikerscode
(wanneer een code werd opgeslagen)

–  Druk op „On / Enter“ en voer daarna de gebruikerscode in 
 De deur opent automatisch.

Openen met de vinger 
(wanneer een vinger werd opgeslagen)

–  Druk op „On / Enter“ en schuif daarna de opgeslagen vinger over 
de sensor. De deur opent automatisch.

Enkel vinger opslaan (bij geopende deur)

–  Houd „On / Enter“ ingedrukt tot de LED 
„Invoer- / Programmeergereedheid“ oplicht.

–  Glijd uw vinger meermaals over de sensor. Daarbij knippert de gele 
LED onder de LED „Invoer- / Programmeergereedheid“ een keer voor 
elke keer dat u de vinger over de sensor glijdt tot de LED „Invoer- en 
programmeergereedheid“ groen oplicht.

–  Sluit het programmeren met de „Close / Clear“-toets af.

Enkel gebruikerscode opslaan (bij geopende deur)

–  Houd „On / Enter“ ingedrukt tot de LED 
„Invoer- / Programmeergereedheid“ oplicht.

–  Voer de gebruikerscode in en bevestig met „On / Enter“.
–  Wanneer de code succesvol werd geprogrammeerd licht de LED 

„Invoer- / programmeergereedheid“ groen op.
–  Sluit het programmeren met de „Close / Clear“-toets af.

Let op: Als er zowel een code als vinger voor de opening werd gepro-
grammeerd, dan moeten deze tegelijk in de juiste volgorde (eerst vinger, 
dan code) worden geprogrammeerd. Wanneer u opnieuw programmeert 
worden alle vorige gegevens (behalve de administrator code blijft altijd 
behouden)!

Vinger en gebruikerscode opslaan

–  „Houd „On / Enter“ ingedrukt tot de LED 
„Invoer- / Programmeergereedheid“ oplicht.

–  Glijd uw vinger meermaals over de sensor. Daarbij knippert de 
gele LED onder de icoon „Invoer- / Programmeergereedheid“ 
een keer voor elke keer dat u de vinger over de sensor glijdt 
tot de LED „Openingsgereedheid“ groen oplicht, de gele LED 
„Invoer- / Programmeergereedheid“ blijft knipperen.

–  Voer de gebruikerscode in en bevestig met „On / Enter“.
–  Sluit het programmeren met de „Close / Clear“-toets af.

Let op: Wanneer de deur langer dan 5 minuten open staat, worden de 
opgeslagen gegevens (code / vinger) automatisch gewist.

Gastcode / Vinger wissen wanneer de kluis door
de gast gesloten werd achtergelaten

– Druk op „On / Enter“ en voer daarna het cijfer 34 (delete guest) in. 
–  Druk op „On / Enter“ en voer daarna de administrator code in De 

LED „Invoer- / Programmeergereedheid“ licht groen op en de deur 
opent automatisch. Tegelijk worden alle gegevens (gebruikerscode /   
vinger) gewist.

Buiten gebruik stellen
Geachte klant,
Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen.
Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan  
aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten 
die hergebruikt kunnen worden.

We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische 
installaties inclusief batterijen niet samen met het huisafval 
verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld 
moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor 
van uw stad/gemeente om informatie die de 
inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval 
betreffen.

Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot  
EU-onformiteitsverklaringen tot info@burg.biz

Fouten en wijzigingen voorbehouden.


